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They said it
In recent years there have been numerous compliments paid to Israel and the development of its 

economy and infrastructure. Below is just a sampling of some of those quotes.

“I don’t think you can really find that combination of the past and the future in such close 

proximity, virtually any other place in the world.  It’s pretty remarkable.”    — Warren Buffett

- Made by American businessman, investor and billionaire Warren Buffett, who in 2006 purchased 80% 

of the Israeli metal works company Iscar, his largest purchase of a non-American company to date.

“Israel will become the first country in the world to put 100,000 all-electric cars on the 

road.  Not the US. Not China. (But) Israel.” 

— President Bill Clinton

- Said by the 42nd president in January 2011 about Israel’s planned electric card grid which is scheduled 

to launch later in the year.

“Israel has a long history of growing new technology companies through partnerships that 

include universities, government and private investors and entrepreneurs.”  — Gov. Rick 

Perry

- Republican Texas governor said this in 2009 after he made a trip to Israel in search of strengthening 

business ties between his state and the Jewish one.

“Key economic metrics demonstrate that Israel represents the greatest concentration of 

innovation and entrepreneurship in the world today.” –- Dan Senor & Saul Singer

- Quote from the co-authors in their 2009 book entitled ”Start-Up Nation”, which outlines the story of 

Israel’s economic miracle.
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Opinions

Hila Kadosh is currently a student at the Hebrew University of 

Jerusalem and has completed her military service for the IDF (Israeli Defense Force).

“ כשנתיים לפני ל”צה עבור הצבאי שירותה את בהצלחה וסיימה בירושלים העברית באוניברסיטה, כיום סטונטית היא קדוש הילה ”

       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.Follow
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      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.

___________________________________________________________________________

. צביונו על לשמור והצליח שרד אשר היחיד העם זהו כי הוכיחו היהודי העם של ההיסטורית הגנאלוגיה את חקרו אשר רבים ומחקרים סקרים

מובטח ועתידו בהווה מתקיים, העולם מבריאת קיים היהודי העם היהודית האמונה לפי, כן כמו .

 שונים גורמים ידי על ורדיפתו נוראית בשואה וכלה ך”התנ בתקופת מהגלייתו החל ביותר הקשים מהמצבים והיחלצותו העם של הישרדותו

 לו גרמה אשר היהודי העם שיטת היא ומה ?,עליון בחסד לשורד היהודי העם את הופך מה: בניהן תהיות של ספור אין להבין לרצון גרם, בעולם

הישראלית החברה בקרב המוצגים שונים מאספקטים אלה שאלות על לענות ניתן. ?העולמית בחברה משמעותיים להישגים להגיע ואף לשרוד .

 הדחף הוא, המדינה להקמת בדרך היהודי העם את שליוו הרבות התלאות עקב כי לומר ניתן דרכו ,הלאומיות אספקט הוא מבניהם הראשון 

 יהודים של בחסותם המצאות שמתווספות ככל, בנוסף .ישראל בארץ ציוני היהודי” החותם הטבעת“ למען זאת, הקדמה להתפתחות שנוצר

 ישראל כך. אחרים במקומות למצוא ניתן לא אותם סחורות של רחב מגוון המציעה לגיטימית כמדינה ישראל במדינת ההכרה גדלה כך ישראלים

 רבות משקיעה, לימוד מוסדות מקימה מתפתחת ישראל ,כך בעקבות. הגלובאלי העולמי והתיעוש המסחר ממערך חלק להיות והופכת מושרשת

 יהודים ,רבים עלייה גלי אליה המושכת אטרקטיבית כמדינה להיתפס לישראל גורמים, ועוד זאת .רבים עבודה מקומות ומציעה בתשתיות

שוב בה להשתקע השבים .

 עם הוא היהודי העם שבגללה הגנטית העובדתית הסיבה את בפנינו מציג אשר ההיסטורי המדעי האספקט הוא עליו להצביע שניתן נוסף אספקט

 ותחומי מקצועות כל על ללמוד ניתן דרכה, התורה ובלימוד המדרש בבית רבות עסקו בגולה ישראל עם. מאוד גבוהה אינטליגנציה רמת בעל

 מקצועות לימוד מבחינת הן היהודים בקרב מאוד מפותח היה הלימוד ענף, כן על, שהו בהן בארצות ילידים מלמדים היו אף לעיטים .החיים

 מדינת קום לאחר יותר מאוחר. והנדסה מדעים, חשבונאות כמו ריאליים מקצועות לימוד מבחינת והן ואמנות ספרות, פואטיקה: כגון הרוח

 מכל הגנים שילוב בה העובדה בשל וזאת האינטליגנציה לעניין רבות רבים חוקרים לפי טרם אשר” הגלויות קיבוץ“ אפקט בארץ נוצר, ישראל

מאוד גבוהה אינטליגנציה רמת בעלי צאצאים ליצירת הובילו שבסופם היהודי בגוף כימיים לתהליכים גרם בעולם אזורים מיני .

 ישנן” היהודי המוח“ -כץ ערן של ספרו פי על. האמונה אספקט והוא, רוחנית יותר היא משמעותו אשר אחר אספקט קיים, לכך בנוסף

 ההיסטוריה משחר יהודים חכמים, כן כמו. הרוחני היהודי מהעולם והזיכרון האינטליגנציה רמת את להעלות ניתן בהן רבות וטכניקות שיטות

 מחשובי, הפוסקים מגדולי היה אשר, מימון בן משה רבי, הביניים ימי של היהודית ובפילוסופיה במדרשים עסק אשר יצחק בן שמעון רבי כמו

 מיוחד גן זהו, פרשנותם פי על. יהודי כל של בגופו השוכן” הנבואי הגן“ בעניין עסקו אחרים רבים ועוד ורופא מנהיג, הביניים בימי הפילוסופים

.סופית האין והחכמה היהודית הנשמה עליונות הוא זה גן של והתוצר הדתות שאר מעל אחת רוחנית ברמה להתעלות ליהודי גורם אשר  

 חוגים מתוך, ומגוונים רבים מתחומים מובאות לכך והסיבות, שבשגרה דבר הוא היהודי העם בקרב וחידושים המצאות כי לראות ניתן, לסיכום

מאיתנו אחד לכל הנכון או הנוח האספקט את לבחור הוא שנותר כל. העולמית בחברה שונים . Follow
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How will the launch of Israel's electric 
car grid be covered in the news?
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One Response to Thoughts & Opinions

National News (NY Times, nightly & cable
news)

Regional News (Detroit, cities w/large 
Jewish populations)

Sporadic Internet Postings (Blogs, 
Jewish & Israeli news sites)

Virtually No News Coverage At All
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