
 קורות חיים  –דליה דורנר 
 

 פרטים אישיים
לאיסטנבול  ההגיע. משפחתה באיסטנבול שבטורקיה בשם דולי גרינברג 4391נולדה בשנת  -

 מאודסה. 
 .ישראל-המשפחה לארץעלתה  4311בשנת  -
דיקן כיהן כ שני בנים: אריאל ואמיר. אריאל בנדורואם ל (4391 מאז דורנר לשמואל) נשואה -

 אילן.-באוניברסיטת חיפה וכיום פרופסור מן המניין באוניברסיטת ברהפקולטה למשפטים 
 

 מקצוע
 .המשפט העליון-בית . כיהנה כשופטתשופטת
 

 שירות צבאי
 הראשיתסניגורית הצבאית שירות בפרקליטת הצבאית, בין היתר: ה -
 הדין הצבאי של מחוז המרכז וחיל האוויר בדרגת סגן אלוף-נשיאת ביתכיהנה כ 4399בשנת  -
 הדין הצבאי לערעורים בדרגת אלוף משנה-שופטת ביתכיהנה כ 4391בשנת  -
 הקצינה הראשונה בצה"ל, מחוץ לחיל הנשים, שהוענקו לה דרגות סגן אלוף ואלוף משנה -
 

 השכלה
 לימודים במוסד החינוכי "נווה הילד" בנהרייה    -      

 הספר הריאלי בחיפה-מודים בביתלי -
 אביב-הגבוה למשפט ולכלכלה בתלהספר -לימודי משפטים בבית -
 לימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים -

 
 בשירות הציבורי

 תפקיד משפטי במשטרת ישראל -
 שופטת מחוזית במחוז הדרום -
ג'ון ישיבה בהרכב השופטים במשפטו של  :שופטת מחוזית במחוז ירושלים. בתפקיד זה -

 דמיאניוק
 המשפט העליון במינוי בפועל-שופטת בבית – 4339אפריל החל מ -
 המשפט העליון-כהונת קבע כשופטת בית – 4331אפריל החל מ -
 ראש ועדת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות-יושבת -
 נשיאת מועצת העיתונות בישראל – 6002אוגוסט  -
ממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה )ועדת החקירה הועדת  ראש-יושבת – 6001ינואר  -

 6001ביוני  66-דורנר(, שהגישה את הדוח ב
 ציבורית לבחינת חינוך ילדים בעלי צרכים מיוחדים הועדה הו ראש-יושבת – 6001 -
אילן -זכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר בנושאמאז הפרישה: מרצה  -

 ובמכללות למשפטים
 חברה בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית -
 ליד הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העבריתשציבורי נשיאת העמותה למשפט  -
ידי לשכת עורכי הדין -ראש המערכת של כתב העת "הפרקליט" היוצא לאור על-תיושב -

 בישראל
 

 פרסים
תואר כבוד ; פרס לשכת עורכי הדין בשל תרומה ערכית למשפט ולחברה – 6001בר ואוקט -

 מהאיגוד הישראלי לאיכות
חברות כבוד במכון ; תואר דוקטור לשם כבוד על ידי מכון ויצמן למדע – 6009נובמבר  -

התנועה לאיכות מאותות הוקרה  קבלת ;(American Law Instituteהאמריקאי למשפט )
 השלטון ותנועת אומ"ץ, המקדמות זכויות אדם ומינהל תקין

אות הוקרה מיוחד על תרומתה לפיתוח ולאיכות המנהיגות בישראל  – 6001ספטמבר  -
   לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל LEADמטעם ארגון 

 גוריון בנגב-תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בן – 6001דצמבר  -
 למדינת ישראל 26-הדלקת משואה לכבוד יום העצמאות ה – 6040 -
 ברל-ה האקדמית ביתתואר עמיתת כבוד מהמכלל – 6044מאי  -
 תואר עמיתת כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים – 6046יוני  -


