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  קרובים ומקורבים בתאגידים ה שלגיוס והעסק  שם הדוח:
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  רשות שדות התעופה

  תקציר

   הליקויים העיקריים
  היקף העסקה של קרובי משפחה

הוא שדות התעופה  רשותיש להם קרובי משפחה בשהעסקה של עובדים השיעור 
ירידה בשיעור המועסקים בביקורת הקודמת. נתון זה מצביע על  35%לעומת  25%

  .קרובי משפחהשהם 

  

  מתן קביעות לעובדים זמניים

), היו קרובי 19%מהם ( 51- ול ברשות, עובדים קביעות 271קיבלו  2012-2009בשנים 
 28%, זאת לעומת שיעור של קרובי משפחה ברשות המכמשפחה ולחלקם אף 

נתונים אלה מצביעים על כך שלמרות הירידה בקליטת קרובי  בביקורת הקודמת.
 גבוה יחסיתסיכוי  ברשות יש קרובי משפחה שיש לומשפחה ברשות, לעובד ארעי 

  .מעמד של קביעותבה לקבל 

  

  כהונת חברי וועד כעובדים בכירים

, יו"ר ועד העובדים הכללי ויו"ר ועד בניגוד להוראות תקנון שירות המדינה
הנדסאים, טכנאים ומהנדסים, עדיין משמשים במקביל כמנהלי אגפים ברשות. כמו 

ע, והדבר עלול ליצור כן, חבר ועד האקדמאים, משמש גם בתפקיד ראש אגף שינו
ניגוד ענייניים בין תפקידו כחבר המייצג את העובדים לפני ההנהלה ובין תפקידו 

  כמנהל המייצג את ההנהלה לפני העובדים.

  

  חברי וועד העובדים

שלושה מבני משפחתו של מר פנחס עידן, יו"ר ועד העובדים הכללי, מכהנים בוועד 
אחיו של יו"ר הוועד, ומר יוסי בן  -י עידן רשות: מר פנחס עידן, מר מרדכהעובדי 

קרובי משפחה  15שחר שהוא אחיינם. כמו כן, למר פנחס עידן יש לפחות 
  המועסקים כעובדים קבועים ברשות שדות התעופה.
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  סדרי קליטת עובדים ברשות

 53-עובדים. ל 380גויסו  2012-2010גיוס עובדים לתפקידי מיון וניטול בין השנים ב
) היו קרובי משפחה ברשות. מעיון בפרוטוקולים של וועדות הקליטה 14%( הםמ

לא נמצאו נימוקים לבחירת המועמדים שיש להם קרובי משפחה,  ,לתפקידים אלה
בחלק מהפרוטוקולים נרשמו שמותיהם של חברי  .ההחלטות לא נכללו בפרוטוקולו

  הוועדה, ובחלק אחר היו חסרות חתימותיהם על סיכום הדיון.

בהם נבחרו שוסים נוספים לתפקידים של הנדסאי חשמל וטכנאי מערכות שינוע גיב
מועמדים שיש להם קרובי משפחה ברשות, לא נוהל פרוטוקול מלא של וועדת 

כי הוועדה החליטה פה  ,הקליטה כפי שמתחייב מהנהלים, אלא נכתב בפרוטוקול
  אחד לבחור במועמד שנבחר.

  

  ניגוד עניינים וכפיפות

עובדים במצב של ניגוד עניינים או כפיפות  15מועסקים ברשות  2014רץ נכון למ
  לקרוב משפחתם המועסק ברשות, ומוצב אף הוא באותה יחידה.

  

  העיקריותהמלצות ה

על הרשות לעשות את כל הנדרש לצמצום תופעות אלה ולטפל בהצבתם מחדש של 
פות או מתוך ניגוד עובדים שיש להם קרובי משפחה המועסקים באותה יחידה, בכפי

  עניינים.

  

  סיכום

הגופים  הם שלהעסקה של קרובים ומקורבים פוגעת בציבור הזקוק לשירותי
כפי שהעיר  ,נפגע השוויון והייצוג ההולם לקבוצות האוכלוסייהוכן  ,הציבוריים

   .משרד מבקר המדינה עוד בדוח הקודם

דול יחסית של קרובי מראים כי עדיין קיים שיעור גהממצאים שהועלו בדוח זה 
משפחה בקרב עובדי הרשות. בדומה לממצאים בדוח הקודם, עדיין קיימת 
עדיפות למתן קביעות לעובדים ארעיים שיש להם קרובי משפחה בתאגיד, אם כי 

  התופעה נמצאת בתהליך של צמצום. 

  

♦ 
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  מבוא

מכוח חוק רשות שדות ) היא תאגיד סטטוטורי הפועל הרשות -בפרק זה  רשות שדות התעופה (להלן
 הרשותהחוק). על פי חוק זה, סדרי קבלת העובדים לשירות  - (להלן 1977- התעופה, התשל"ז

באישור הממשלה.  הרשותומינוייהם יהיו מותאמים לאלה של עובדי המדינה, בשינויים שתקבע 
  לפיקוחו הכללי של שר התחבורה. נתונה הרשות

קרבת משפחה וקובע כי  םהתקשי"ר), עוסק בסייגים מטע -  קנון שירות המדינה (להלןלת 13.3 פרק
עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו ובין  תואין להעסיק קרוב משפחה אם העסק

עלולה להביא  תוכאשר העסק או; מנהליתקרוב המשפחה שלו באותו משרד או באותה יחידה 
שרד. על אף האמור, רשאי נציב שירות לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר באותו מ

המדינה לתת היתר להעסקת קרובי משפחה ורשאי הוא להתנות היתר כאמור בתנאים שיראה לנכון, 
  .1בהתחשב בשיקולים המפורטים בתקשי"ר, אם שוכנע שההעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות

  

  

  היקף העסקה של קרובי משפחה

) היו קרובי 2005עובדי הרשות (נכון לדצמבר  1,292- מ 35%-בביקורת הקודמת נמצא, כי לכ
. עוד נמצא כי לחלק מהעובדים היה 2משפחה שהועסקו ברשות שדות התעופה כהגדרתם בתקשי"ר

  יותר מקרוב משפחה אחד ברשות. 

 È‡ÓÏ ÔÂÎ  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2013  ˙Â˘¯· ÌÈÓÈÈ˜389  ÍÂ˙Ó ‰ÁÙ˘Ó È¯˘˜1,571 
Î Ì‰˘ ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ -25% „·ÂÚÓ ‰„È¯È ˘È Ì„Â˜‰ ÁÂ„Ï ‰‡ÂÂ˘‰·˘ ÍÎ ,„È‚‡˙‰ È

.‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ¯ÂÚÈ˘·  

  

  

  מתן קביעות לעובדים ארעיים

) היו 28%מהם ( 53- עובדים. ל 189קיבלו קביעות  2005-2000בביקורת הקודמת נמצא, כי בשנים 
  קרובי משפחה ברשות.

__________________ 
עבודה על פי התקשיר מוגדרים כעבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת  קשרי   1

משפטית, אגף כוח אדם, יחידת החשב, ביקורת פנימית, נהלים; קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה 
"מ או כל יחידה אחרת שיש לה קשר לרוב יחידות המשרד; קרוב משפחה משמש כחבר בוועד בנא

העובדים; כל קשר אחר בין קרובי משפחה, אשר לדעת נציב שירות המדינה או האחראי, עלול מפאת 
  מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה.

נתון זה מתייחס לעובדי רשות קבועים לא כולל עובדי ביטחון ועובדים ארעיים, כפי שמופיע בפסקה    2
  לתקשי"ר. 13.312
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 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰2012-2009 ,271 È·˜ ÂÏ·È˜ ÌÈ„·ÂÚÏÂ ,˙ÂÚ-51  Ì‰Ó
)19% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÓÂÚÏ ,‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ‰ÓÎ Û‡ Ì˜ÏÁÏÂ ˙Â˘¯· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÂÈ‰ (

28%  È·Â¯˜ ˙ËÈÏ˜· ‰„È¯È‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  .˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È··
 ,˙Â˘¯· ‰ÁÙ˘Ó‰ ÈÚ¯‡ „·ÂÚÏ˘ÁÙ˘Ó È·Â¯˜˘È ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Â˙ ÈÂÎÈÒÌ ˙ÈÒÁÈ ÌÈ·ÂË 

˙ÂÚÈ·˜ Ï˘ „ÓÚÓ Ï·˜Ï.  

  

  

  ת חברי ועד כעובדים בכיריםכהונ

לתקשי"ר קובע, בין היתר, כי לשם מניעת ניגוד עניינים בין חברות בוועד העובדים ובין  06.35סעיף 
מילוי תפקידים מסוימים, מנהל אגף או עובד שהוסמך מטעם ההנהלה להמליץ על קבלת עובדים, 

קידו אם ייבחר או יכהן בוועד על קידומם, על תנאי עבודתם ועל פיטוריהם לא יוכל להמשיך בתפ
  העובדים.

בביקורת הקודמת נמצא, כי חלק מחברי ועד העובדים כיהנו בתפקידים בכירים ברשות. בין היתר 
צוין בדוח הקודם, כי מר פנחס עידן, יו"ר ועד העובדים הכללי, הוא ראש אגף מפעילי ציוד ורכזי 

  ראש אגף מכונות. ומהנדסים הוא ציוד; מר אבי ניסנבוים, יו"ר ועד הנדסאים, טכנאים

משרד מבקר המדינה העיר לרשות עוד בדוח הביקורת הקודם, כי אצל עובד בכיר שהוא גם חבר 
בוועד העובדים עלול להיווצר ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המייצג את העובדים לפני ההנהלה, 

ה על ההנהלה לפעול לבטל את ובין תפקידו כמנהל המייצג את ההנהלה לפני העובדים. במקרה כז
האפשרות הממשית של ניגוד העניינים, מכוח דיני העבודה ומכוח העקרונות הכללים החלים על גוף 

  ציבורי כמו הרשות. 

 ¯Ó˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï‰ ÓÎ ˘Ó˘Ó ÔÈÈ„Ú ,ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯"ÂÈ Ô„ÈÚ ÒÁ Ù  È · ¯Ó Ì‚˘ ‡Ï‡ ,˙Â˘¯· Û‚‡

 ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ˙‡Ê ÏÎ ,ÚÂ È˘ Û‚‡ ˘‡¯ „È˜Ù˙· ˘Ó˘Ó ,ÌÈ‡Ó„˜‡‰ „ÚÂ ¯·Á ,È˜ˆÈÏÓ
‰È„È˜Ù˙ ˙¯È˜ÒÓ .¯"È˘˜˙‰ Ï˘ ˙Â˘¯ÂÙÓ‰Ì  ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÌÈÙÒÂ  „ÚÂ È¯·Á Ï˘

ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ Û‡Â ,˙Â˘¯· ÌÈÈÏÂ‰È  ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ˘Ó˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÓ‡  Ï˘ ·ˆÓ·
È ÈÈ Ú „Â‚È  .Ì  

  

  

  חברי ועד העובדים

בביקורת הקודמת נמצא, כי בוועד הכללי היו חברים מלבד היו"ר, מר פנחס עידן, כמה קרובי 
מר מרדכי עידן המשמש כמזכיר ועד העובדים, וכן אחייניו מר יוסי בן שחר  -משפחתו ובהם אחיו 

  ומר שרון עידן.

העובדים עלולה  דמשפחה אחת בוועמשרד מבקר המדינה העיר לרשות, כי חברותם של כמה בני 
העלולה לפגוע בניהולה התקין של  ,להקנות להם עמדת כוח בלתי סבירה כלפי הנהלת הרשות

  הרשות.
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˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰˙ÏÚ‰ ÈÎ  :Ô„ÈÚ ˙ÁÙ˘Ó È ·Ó ‰˘ÂÏ˘ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ „ÚÂÂ· Â¯˙Â  ÔÈÈ„Ú
Ó¯ ÒÁ Ù Ô„ÈÚ Ô„ÈÚ ÈÎ„¯Ó ¯Ó ,¯ÓÂ ÈÒÂÈ Ô· ¯Á˘ ‡Â‰˘ Ì ÈÈÁ‡ .  

Ï ÈÎ ,‡ˆÓ  ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È··-13  ÍÂ˙Ó29  ÂÈ‰ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ˙ Î‰ „ÚÂÓ· „ÚÂÂ‰ È¯·Á
 ÒÁ Ù ¯Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯"ÂÈÏ ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ ˘È Ì˜ÏÁÏÂ ,˙Â˘¯· Â„·Ú˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜
 ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  Ì‰Ï˘ ‰·¯˜‰ ˙‚¯„˘ Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‚ ˙Â˘¯· Â˜ÒÚÂ‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .Ô„ÈÚ

.¯"È˘˜˙·Â ÌÈÏÏÎ· ‰ÚÂ·˜‰  

 ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ‰‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÈ˜˘ ‰˜È„· ÈÙ ÏÚ ,˙¯Â˜È· Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ· ,
 ÈÎ ˙Â˘¯·ÔÈÈ„Ú ‰Ú˘˙ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÎ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜  Ì˙¯„‚‰Î

,¯"È˘˜˙· ˘Ï ¯Ó ÒÁ Ù Ô„ÈÚ.  „ÂÚ‰˘È˘ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÎ ‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ  ˙‚¯„˘ ÌÈ·¯Â˜Ó
 ÍÎ·Â ,¯"È˘˜˙· ‰ÚÂ·˜‰ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  Ì‰ÈÏ‡ ÂÏ˘ ‰·¯˜‰ Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ¯ÙÒÓ ÌÎ˙ÒÓ

 ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰· ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÎ-15 ˙ÂÁÙÏ .(ÌÈÈÚ¯‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÏÂÎ ‡Ï)  

  

  

  סדרי קליטת עובדים ברשות

הרשות קולטת עשרות עובדים חדשים מדי שנה לתפקידים שונים. גיוס העובדים נעשה באמצעות 
קובע, כי סדרי קבלת  1977- מכרזים פנימיים וחיצוניים. חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

העובדים ברשות יהיו מותאמים לאלה של עובדי המדינה בשינויים שתקבע הרשות, כך שככלל חל 
, וכללי התקשי"ר כל עוד לא שונו על ידי הרשות. 1959-חוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט

  .1997) מאוגוסט 15-02-04/00ברשות קיים גם נוהל גיוס ובחירת עובדים (נוהל מס' 

על פי הנוהל, בגיוס עובדים למשרות קבועות יופנו המועמדים שעמדו בדרישות המשרה למבחני 
מיון לפי הצורך. לאחר קבלת התוצאות ממכון המיון, יזומנו המועמדים המתאימים לפני ועדת 
בוחנים כדי שתדרג אותם ותבחר את המועמד המתאים לתפקיד. הוועדה תחליט על המועמד הכשיר 

  שמותה ממכלול הבדיקות, כאשר תוצאות הבדיקה במכון המיון הן מרכיב "תומך החלטה".לפי התר

כמו כן אמורה הוועדה לשקול את התאמת המועמד לתפקיד בשים לב לניגוד עניינים שעלול 
להיווצר כתוצאה מהעסקתו עם קרובי משפחתו. במקרה שייבחר מועמד שיש לו קרוב משפחה, יש 

ימוק להעדפתו. עוד נכתב בנוהל, כי יו"ר הוועדה יפרט בפרוטוקול את לציין בפרוטוקול את הנ
מסקנות הוועדה, החלטותיה ונימוקיה. כמו כן ידורגו וירשמו בפרוטוקול שמות המועמדים 

  הכשירים לפי סדר העדפתם.

משרד מבקר המדינה בדק את הליכי הגיוס והקליטה של העובדים בכמה מכרזים פומביים, שבהם 
מועמדים שיש להם קרובי משפחה בארגון. כמו כן נבדק תהליך הגיוס של עובדים נקלטו גם 

  ארעיים לעבודות מיון ושירותי פנים המטוס (ניקוי וכיו"ב במטוסים לאחר נחיתה).

 53- עובדים. ל 380גויסו  2012-2010נמצא כי במהלך גיוס עובדים לתפקידי מיון וניטול בין השנים 
חה ברשות. לפי נתוני הרשות, מספר העובדים הארעיים לסוף שנת ) היו קרובי משפ14%מהם (
מהם יש קרובי משפחה ברשות. כלומר, שיעור העובדים הארעיים שיש להם  68- . ל690הוא  2013

  בדוח הקודם.  36%, לעומת 9.8%הוא  2013קרובי משפחה לשנת 

ים לבחירות במועמדים מעיון בפרוטוקולים של ועדות הקליטה לתפקידים אלה, לא נמצאו נימוק
שיש להם קרובי משפחה, וההחלטות לא נכללו בפרוטוקול. בחלק מהפרוטוקולים נרשמו שמותיהם 

  על סיכום הדיון. םשל חברי הוועדה, ובחלק אחר היו חסרות חתימותיה
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עוד העלתה הביקורת, כי בגיוסים נוספים לתפקידים של הנדסאי חשמל וטכנאי מערכות שינוע 
מועמדים שיש להם קרובי משפחה ברשות, לא נוהל פרוטוקול מלא של ועדת הקליטה שבהם נבחרו 

כפי שמתחייב מהנהלים, אלא נכתב בפרוטוקול כי הוועדה החליטה פה אחד לבחור במועמד 
  שנבחר.

 ˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ‰ÏÈ·‚‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙·) ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ÈÈ¯ÂÌ ‰¯·Ú˘ ˙Â˘¯· ÏÚÂÙ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÓÎ ¯Â‡ÏÂ ,(

 ˙ÒÎÓ ˙‡10%  ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  È„È ÏÚ ‰Ú·˜ ˘
.˘¯„ ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ¯ˆÂÈÈ˘ „Ú ,˙Â˘¯· ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜  

 ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÌÂˆÓˆ· Í¯Âˆ‰ „·ÏÓ ÈÎ ,˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì‚ ˘È ,ÔÂ‚¯‡· ËÏÁÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰¯Â¯· ‰˜Ó ‰ Ô˙Ó ˙Â·¯Ï ,ÌÈÏ‰ Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ

 ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÂ‚¯‡· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÂÏ ˘È˘ „ÓÚÂÓ ËÂÏ˜Ï
 ÍÈÏ‰˙· ˙Â˘¯Ï ıÂÁÓ˘ ÌÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ ÂÈˆÏ ¯˙ÂÈ ·¯ Ï˜˘Ó ˜È Ú‰Ï ÏÂ˜˘Ï

.‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜  

  

  

  ותניגוד עניינים וכפיפ

"ר, קובעות כי מועמד לא יתקבל לעבודה ביחידה אם מועסק בה קרוב התקשי הוראות, כאמור
, אדם לעבודה קולטת רשותהו במידה כי קובע, ברשות עובדים ובחירת גיוס נוהלמשפחה שלו. 

, עקיפים או ישירים, כפיפות יחסי אין, כי התנאי את למלא יש, ברשות עובד שלו משפחה קרוב אשר
לבין התפקיד של קרוב המשפחה שלו, או שקליטתו ברשות עלולה  מלאל נועד שהוא התפקיד בין

זה, כי באם נוצרה קרבה משפחתית  נוהל קובע עודליצור קשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה. 
, ענייניםבין שני עובדים ברשות ובשיבוצם מתקיימים יחסי כפיפות, קשרי עבודה או חשש לניגוד 

  .ברשות אחרת למשרה העובדים מן אחד יועבר

 ı¯ÓÏ ÔÂÎ 2014  ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ15  Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ„·ÂÚÏ ˘˘Á ˙ÂÙÈÙÎ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È 
.‰„ÈÁÈ ‰˙Â‡· ‡Â‰ Û‡ ·ˆÂÓ‰ Ì˙ÁÙ˘Ó ·Â¯˜Ï  ÈÎ ,˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙ÂÙÈÙÎ Ì‰È È· ‰È‰˙ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ
 .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â‡  

  

  

  סיכום

 ‰‡ÂÂ˘‰· ÌˆÓËˆ‰ ˙Â˘¯· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ Û˜È‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
 È„·ÂÚ ·¯˜· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ¯ÙÒÓ ,˙‡Ê ÌÚ .Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ Â˙ Ï
 È‡ˆÓÓ ÂÏÚ‰ „ÂÚ .ÏÂËÈ ‰Â ÔÂÈÓ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ¯˜ÈÚ· ‡Ë·˙Ó ¯·„‰Â ,‰Â·‚ ÔÈÈ„Ú ˙Â˘¯‰

 ˘È˘ ÌÈÈÚ¯‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ÈÎ ,ÁÂ„‰ Ï·˜Ï ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÈÂÎÈÒ ˘È ÔÂ‚¯‡· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰Ï
 .˙ÂÚÈ·˜  
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 Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˘¯„ ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
 È·Â¯˜ ·¯˜· ˙ÂÙÈÙÎ ÈÒÁÈÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂ ÓÏÂ ,ÔÂ‚¯‡· ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜

 ÈÎ¯„ ˙‡Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ËÈÏ˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰
 ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ,ÔÂ‚¯‡· ÌÈ·Â¯˜ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ˙Â „‰ ‰Ï‡ „ÁÂÈÓ·Â ,‰ËÈÏ˜‰

.‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰˙· ˙Â„ÈÓ ¯‰ÂËÂ ,˙ÂÙÈ˜˘ ,˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘  
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