
 בהידברות קונפליקטים ניהול

  בדימוס העליון המשפט בית נשיאת של מנהיגותה בהשראת 

 .בייניש דורית כבוד השופטת

 

 מערכת בתי המשפט

י תֵּ ה סּוִגים ֶשל בָּ נָּם כַּמָּ ָאֶרץ יֶשְׁ ט-בָּ פָּ ִחּיֹות בהמטפלים  ִמשְׁ ֶאזְׁרָּ ִביעֹות הָּ תְׁ

ִליִלּיֹות  פְׁ  : וְׁהַּ

ית ט -בֵּ פַּ יתִמשְׁ לֹום, בֵּ שָּ ית-הַּ חֹוִזי ּובֵּ מְׁ ט הַּ פָּ ִמשְׁ ט-הַּ פָּ ִמשְׁ יֹון הַּ ֶעלְׁ העומד בראש  -הָּ

 .כל מערכת המשפט

ּיָּל:  מיוחדים בתחומים משפט בתי גם קיימים ד חַּ קֹו ֶאת ֶשִאבֵּ ט נִשְׁ פֵּ נֵּי יִשָּ ית ִבפְׁ ִאי ִדין-בֵּ ד; צְׁבָּ  ֶשֹּלא עֹובֵּ

ל ִפּטּוִרים ִפּצּויֵּי ֶאת ִקבֵּ ִגיִעים הַּ מַּ ע לֹו הַּ בַּ ה ֶאת יִתְׁ רָּ ֶחבְׁ ד ֶשבָּּה הַּ בַּ ית עָּ בֵּ ה ִדין-בְׁ ֲעבֹודָּ  ֲאנִָּשים; לַּ

ִסכְׁסּוְך ִפי ֶשהַּ כַּסְׁ ינֵּיֶהם הַּ ד בֵּ ל עֹומֵּ כּום עַּ ינָּם, נָּמּוְך סְׁ כֹות רֹוִצים וְׁאֵּ חַּ ֶמֶשְך לְׁ נִים בְׁ ד שָּ רּור עַּ בֵּ ם לְׁ טָּ פָּ  ִמשְׁ

ֲעֶרֶכת מַּ ִטית בַּ פָּ ִמשְׁ ה הַּ ִגילָּ רְׁ נּו, הָּ ית יִפְׁ בֵּ ִביעֹות ִדין-לְׁ נּות ִלתְׁ טְׁ  ; קַּ

 

 בית המשפט העליון

ית בֵּ ִבים -בְׁ יֹון יֹושְׁ ֶעלְׁ ט הָּ פָּ ִמשְׁ נּו 51הַּ יו ֲאנַּחְׁ לָּ ִטים, וְׁאֵּ נֹות ִאם  שֹופְׁ  פנינויְׁכֹוִלים ִלפְׁ
ר  ילכְׁבָּ תֵּ ִרים-בָּ ֲאחֵּ ט הָּ פָּ ִמשְׁ נּו.  הַּ לְׁ ִדין ֶשִקבַּ י הַּ קֵּ ֻרִּצים ִמִפסְׁ ינֶּנּו מְׁ  וְׁאֵּ

ִדין ֶשל ק הַּ סָּ ית פְׁ רּות-בֵּ שָּ ין ֶאפְׁ ק ִדין סֹוִפי, וְׁאֵּ סַּ יֹון הּוא פְׁ ֶעלְׁ ט הָּ פָּ ִמשְׁ יו.  הַּ לָּ ר עָּ עֵּ רְׁ עַּ לְׁ

י תֵּ י-כָּל בָּ תֵּ ִדין ּובָּ ּיִָּמים-הַּ קַּ ט הַּ פָּ ִמשְׁ כּו הַּ מְׁ סַּ ָאֶרץ כְׁפּוִפים לְׁ  .תֹובָּ

ית-כְׁמֹו ש בֵּ מֵּ שַּ ית-כֵּן מְׁ יֹון כְׁבֵּ ֶעלְׁ ט הָּ פָּ ִמשְׁ ֶצֶדק  ִדין גָּבֹוּהַּ -הַּ בֹות –לְׁ י תֵּ אשֵּ רָּ גַּ"ץ :ּובְׁ  .בַּ

ק נֶֶגד  ָאבֵּ הֵּ ח לְׁ ֶאזְׁרָּ ֶשֶרת לָּ ַאפְׁ גַּ"ץ מְׁ ינָּ  בַּ טֹות ֶשאֵּ לָּ חְׁ יהַּ תֵּ ֻכּיֹות בָּ מְׁ סַּ ט -ן בְׁ פָּ ִמשְׁ הַּ
ִרים. ֲאחֵּ  הָּ
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  דורית ביניש

  האישה הראשונה )וגם ילידת הארץ הראשונה(

 .בתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 

 שנים, ששבמשך את תפקיד נשיאת בית המשפט העליון מילאה דורית ביניש 

לשופטים לפי  גיל הפרישההגיעה ל עת ,6056ועד לשנת  6002החל משנת 

 החוק.

פרקליטת לתפקיד מונתה דורית בייניש  ,5191בראשית שנת  לפני כן,

והייתה לאשה הראשונה בתפקיד , דן מרידורעל ידי שר המשפטים  ,המדינה

 זה.

 . דשתיכון חהשופטת ביניש גדלה בתל אביב וסיימה שם את לימודיה התיכוניים ב

. 5126-ב סגןבמטכ"ל והשתחררה בדרגת  אגף כוח אדםאת שירותה הצבאי עשתה במחלקת ארגון ב

ותואר שני  5121-וקיבלה תואר ראשון ב ,אוניברסיטה העברית בירושליםב משפטיםהיא למדה 

  .5115-בהצטיינות ב

 בע"מ: הום סנטראורית גורן נ'  5119555בג"ץ  -פסק דין לדוגמא שכתבה הנשיאה בייניש 

משכרו של גבר  51%-בפסק הדין דנה הנשיאה ביניש בתביעה של עובדת ששכרה היה נמוך ב

ילת שביצע אותה עבודה אצל אותו מעביד. הנשיאה ביניש קבעה כי בנסיבות אלה קמה לעובדת ע

עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד כי תביעה לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד שקובע 

 .זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה באותו מקום עבודה,
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 נלסון מנדלה
 

 .1.56.6055 -דצמבר השנה  חודשבנפטר ו 5159 נולד בשנת נלסון רוליהלאלה מנדלה

 :ששררה בדרום אפריקה מנדלה היה מנהיג פעולות המחאה נגד מדיניות האפרטהייד

היא  מדיניות ומשטר גזעניים אשר הונהגו על ידי ממשל המיעוט הלבן בדרום  אפרטהייד

. מדיניות שהושתתה על עקרונות של הפרדה גזעית בין 5119ועד  5199אפריקה בין השנים 

 לבנים ושחורים ומתן זכויות יתר לבני המיעוט הלבן.

 . ן בדרום אפריקהשוויומען לובין לבנים ושחורים  -מנדלה פעל לביטול ההפרדה הגזעית

על בסיס  הראשונות בדרום אפריקההמלאות  לכינון הבחירות הדמוקרטיותפעל  מנדלה

 . בפרס נובל לשלום 5115פעילותו זו זכה  בשנת 

 .5119-5111בשנים  הראשון השחור מנדלה נבחר בבחירות וכיהן כנשיא דרום אפריקה

מעורב כל חייו והיה  לוםביזמות שאחרי פרישתו למלא תפקיד מרכזי מנדלה המשיך 

 בארגונים חברתיים למען זכויות אדם.
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