
 

 
Ο νζοσ Υπουργόσ Άμυνασ του Ιςραιλ Yoav Gallant ανακοίνωςε τον διοριςμό του επί χρόνια βουλευτι και πρώθν 
Υπουργοφ του κυβερνώντοσ κόμματοσ “Likud” κ. Yuval Steinitz ςτθ κζςθ του επικεφαλισ τθσ κρατικών ςυμφερόντων 
αμυντικισ βιομθχανίασ Rafael Advanced Defense Systems. O κ. Steinitz κα αντικαταςτιςει τον κ. Uzi Landau, ο οποίοσ 
κατείχε τθν εν λόγω κζςθ από το 2017.  Ο διοριςμόσ του κ. Steinitz πρζπει να εγκρικεί τυπικά από τθν εποπτευόμενθ 
από το Υπουργείο Οικονομικών Αρχι Κρατικών Εταιρειών.  
 
Ο εξθντατετράχρονοσ κ. Steinitz, πανεπιςτθμιακόσ κακθγθτισ φιλοςοφίασ, διετζλεςε ςτο παρελκόν Υπουργόσ με 
ςθμαντικά χαρτοφυλάκια (Οικονομικών, Ενζργειασ, Στρατθγικών Σχζςεων, Πλθροφοριών κλπ) ςε κυβερνιςεισ με 
βαςικό εταίρο το κόμμα Likud, μζλοσ του μικροφ Υπουργικοφ Συμβουλίου για κζματα αςφαλείασ και βουλευτισ επί 
23 ζτθ. Επίςθσ, ιταν επικεφαλισ τθσ επιτροπισ Εξωτερικών Υποκζςεων και Άμυνασ τθσ Βουλισ από το 2003 μζχρι το 
2006. H δε ςφηυγοσ του, Gila Kanfi-Steinitz, είναι ανώτατθ δικαςτισ, μζλοσ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου τθσ χώρασ από 
τον Φεβρουάριο του 2022.  
 
O Ι/Υπουργόσ Άμυνασ ευχαρίςτθςε τον απερχόμενο επικεφαλισ τθσ Rafael Uzi Landau για το ζργο του και τθ 
ςυνδρομι του ςτθν αςφάλεια τθσ χώρασ. Υπενκυμίηεται ότι θ κρατικών ςυμφερόντων εταιρεία αποτελεί μια από τισ 
ςθμαντικότερεσ παραγωγοφσ προθγμζνων οπλικών ςυςτθμάτων παγκοςμίωσ (μεταξφ των οποίων οι πφραυλοι Spike, 
το αντιπυραυλικό ςφςτθμα Iron Dome και το υπό καταςκευι αντιπυραυλικό ςφςτθμα ακτίνων Iron Beam).  
 
Σθμειώνεται ότι ςε μια κίνθςθ αςυνικουσ πολιτικισ αβρότθτασ, ο πρώθν ΠΘ Naftali Bennett χαιρζτιςε τον διοριςμό 
του κ. Steinitz, χαρακτθρίηοντασ τον ωσ άνκρωπο με βακειά γνώςθ τθσ ςτρατθγικισ αςφαλείασ, δθμιουργικότθτα, 
ακεραιότθτα και ςοφία, ενώ τόνιςε ότι θ εταιρεία πρζπει να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ Iron Beam, το 
οποίο αναμζνεται να προκαλζςει επανάςταςθ ςτα ςυςτιματα αεράμυνασ και να εδραιώςει τθ κζςθ του Ιςραιλ ςτθν 
παγκόςμια πρωτοκακεδρία τθσ αμυντικισ βιομθχανίασ.  
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