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 ”םייתנשכ ינפל ל”הצ רובע יאבצה התוריש תא החלצהב המייסו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ,םויכ תיטנוטס איה שודק הליה“

       Many surveys and studies that have investigated the genealogy of the Jewish people have determined that they are the 
only group of human beings who have survived much oppression and managed to keep their character in the process. 

       According to Jewish beliefs, the present and future is guaranteed to its people. This survival has included many difficult 
periods, from exile in biblical times to the horrendous Holocaust and persecution by many around the world. These struggles 
have led to a myriad of questions including the following: Why does it seem that there is a divine right that the Jewish people 
survive? And what are the Jews’ methods that enable them to survive and achieve significant success in the global society?  
You can answer these questions by looking within various aspects of Israeli society. 

      The first is because of a feeling of nationalism due to the many hardships that accompanied the Jewish people in the 
establishment of the state (of Israel). This pride became a symbol to the Zionists in Israel through the “Seal of Solomon,” or 
the modern day Star of David, which can be found on the Israeli flag.  Another component to this success has to do with the 
further protection of the Jewish people as Israel was recognized as a legitimate state. These protections enabled Israelis to 
take command of their land and in the process give the world a wide range of goods that cannot be found anywhere else in 
the world.  It is partly because of these unique offerings that Israel has became a major player in the global trade and 
industrialization process. But it is also because of the nation’s willingness to invest heavily in infrastructure (which offers 
many jobs), as well as it’s constant improving of it’s educational system by establishing many prestigious educational 
institutions throughout the nation. These economic and educational strides are quite attractive to Jews throughout the 
world, who are looking to return to their homeland and often do by making Aliyah or “going home.” 

       Another aspect of this success can be traced back to historical scientific factors that explain why the Jewish people in 
general have a high degree of intelligence. Even with the Diaspora (or scattering of the Jews), there were Beit Midrash (or 
places of learning), where Jews could study the Torah and learn about all the different professions in life. Specific skills and 
practices were also taught in the Beit Midrash such as poetry, literature and art as well as accounting, science and 
engineering.  After the establishment of Israel, there were many different Jews moving to the region from all over the world.  
This as many researchers have pointed to, created an even smarter generation of Jews, because their parents had combined 
each other’s genetic make-up to produce highly intelligent offspring. 

      The final of these explanations is not scientific or even logistical but it is more spiritual in meaning. According to Eran 
Katz’s book – “Jewish brain,” there are many methods and techniques that Jews use that can raise their intelligence and 
improve their memory. These practices can be traced back to ancient times from Jewish sages such as Rabbi Shimon Ben 
Isaac, who was involved in Midrash and Moses Maimonides, who was one of the greatest jurists and the most important 
philosophers of the Middle Ages. These two philosophers believed in “Protecting the Prophet,” which resided in the body of 
Every Jew. According to their interpretation, there is a special gene within each Jew that makes them spiritually rise above 
those in other religions. They said the product of this gene is superior to the Jewish soul and holds infinite wisdom. 

      In conclusion, it is apparent that the numerous inventions and innovations from Jewish people around the world have 
become commonplace and the reasons they have become so prevalent is because of the many skills they have obtained from 
various societies around the world. All that remains now for each Jew is to choose the correct path or skill that comes most 
naturally to each one of us. 

___________________________________________________________________________ 

 הנומאה יפל ,ןכ ומכ .ונויבצ לע רומשל חילצהו דרש רשא דיחיה םעה והז יכ וחיכוה ידוהיה םעה לש תירוטסיהה היגולאנגה תא ורקח רשא םיבר םירקחמו םירקס
 .חטבומ ודיתעו הווהב םייקתמ ,םלועה תאירבמ םייק ידוהיה םעה תידוהיה



 ןיא ןיבהל ןוצרל םרג ,םלועב םינוש םימרוג ידי לע ותפידרו תיארונ האושב הלכו ך”נתה תפוקתב ותיילגהמ לחה רתויב םישקה םיבצמהמ ותוצלחיהו םעה לש ותודרשיה
 הרבחב םייתועמשמ םיגשיהל עיגהל ףאו דורשל ול המרג רשא ידוהיה םעה תטיש איה המו ,?ןוילע דסחב דרושל ידוהיה םעה תא ךפוה המ :ןהינב תויהת לש רופס
 .תילארשיה הרבחה ברקב םיגצומה םינוש םיטקפסאמ הלא תולאש לע תונעל ןתינ .?תימלועה

 ,המדקה תוחתפתהל רצונש ףחדה אוה ,הנידמה תמקהל ךרדב ידוהיה םעה תא ווילש תוברה תואלתה בקע יכ רמול ןתינ וכרד ,תוימואלה טקפסא אוה םהינבמ ןושארה 
 הנידמכ לארשי תנידמב הרכהה הלדג ךכ םילארשי םידוהי לש םתוסחב תואצמה תופסוותמש לככ ,ףסונב .לארשי ץראב ינויצ ידוהיה ”םתוחה תעבטה“ ןעמל תאז
 .ילאבולגה ימלועה שועיתהו רחסמה ךרעממ קלח תויהל תכפוהו תשרשומ לארשי ךכ .םירחא תומוקמב אוצמל ןתינ אל םתוא תורוחס לש בחר ןווגמ העיצמה תימיטיגל
 תיביטקרטא הנידמכ ספתיהל לארשיל םימרוג ,דועו תאז .םיבר הדובע תומוקמ העיצמו תויתשתב תובר העיקשמ ,דומיל תודסומ המיקמ תחתפתמ לארשי ,ךכ תובקעב
 .בוש הב עקתשהל םיבשה םידוהי ,םיבר היילע ילג הילא תכשומה

 היצנגילטניא תמר לעב םע אוה ידוהיה םעה הללגבש תיטנגה תיתדבועה הביסה תא ונינפב גיצמ רשא ירוטסיהה יעדמה טקפסאה אוה וילע עיבצהל ןתינש ףסונ טקפסא
 תוצראב םידילי םידמלמ ויה ףא םיטיעל .םייחה ימוחתו תועוצקמ לכ לע דומלל ןתינ הכרד ,הרותה דומילבו שרדמה תיבב תובר וקסע הלוגב לארשי םע .דואמ ההובג
 םיילאיר תועוצקמ דומיל תניחבמ ןהו תונמאו תורפס ,הקיטאופ :ןוגכ חורה תועוצקמ דומיל תניחבמ ןה םידוהיה ברקב דואמ חתופמ היה דומילה ףנע ,ןכ לע ,והש ןהב
 היצנגילטניאה ןיינעל תובר םיבר םירקוח יפל םרט רשא ”תויולגה ץוביק“ טקפא ץראב רצונ ,לארשי תנידמ םוק רחאל רתוי רחואמ .הסדנהו םיעדמ ,תואנובשח ומכ
 .דואמ ההובג היצנגילטניא תמר ילעב םיאצאצ תריציל וליבוה םפוסבש ידוהיה ףוגב םיימיכ םיכילהתל םרג םלועב םירוזא ינימ לכמ םינגה בוליש הב הדבועה לשב תאזו

 ןתינ ןהב תובר תוקינכטו תוטיש ןנשי ”ידוהיה חומה“ -ץכ ןרע לש ורפס יפ לע .הנומאה טקפסא אוהו ,תינחור רתוי איה ותועמשמ רשא רחא טקפסא םייק ,ךכל ףסונב
 היפוסוליפבו םישרדמב קסע רשא קחצי ןב ןועמש יבר ומכ הירוטסיהה רחשמ םידוהי םימכח ,ןכ ומכ .ינחורה ידוהיה םלועהמ ןורכיזהו היצנגילטניאה תמר תא תולעהל
 ”יאובנה ןגה“ ןיינעב וקסע םירחא םיבר דועו אפורו גיהנמ ,םייניבה ימיב םיפוסוליפה יבושחמ ,םיקסופה ילודגמ היה רשא ,ןומימ ןב השמ יבר ,םייניבה ימי לש תידוהיה
 המשנה תונוילע אוה הז ןג לש רצותהו תותדה ראש לעמ תחא תינחור המרב תולעתהל ידוהיל םרוג רשא דחוימ ןג והז ,םתונשרפ יפ לע .ידוהי לכ לש ופוגב ןכושה
 .תיפוס ןיאה המכחהו תידוהיה
 .תימלועה הרבחב םינוש םיגוח ךותמ ,םינווגמו םיבר םימוחתמ תואבומ ךכל תוביסהו ,הרגשבש רבד אוה ידוהיה םעה ברקב םישודיחו תואצמה יכ תוארל ןתינ ,םוכיסל
 .ונתיאמ דחא לכל ןוכנה וא חונה טקפסאה תא רוחבל אוה רתונש לכ

 


