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 שלום חברים,

 :. הסיור יכלול7.9.2016-אנו מארגנים סיור בצפון ביום רביעי, ה .1

 "בצפתמוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגריתביקור מודרך ב " 

  במלון "רימונים" בצפתכשרה ארוחת צהרים 

  סיור מודרך ב"יענקל'ס שטעטל: אתר העיירה היהודית" בכפר

 חסידים

 פירוט יינתן בהמשך. –נקודות האיסוף: פתח תקווה, נתניה וחדרה 

 משתתף.₪ /  190הסיורים המודרכים:  2-עלות האוטובוס, הארוחה במלון ו

 ההרשמה ליום זה תיערך אצל:

  050-6292296דויד הרשקוביץ 

  054-6338687משה מושקוביץ 

  052-4007509רוזה קליימן 

  050-7593223יונה רוב 

 הירשמו בהקדם ליום מרגש ומעניין זה! אנא

. carpati.org.il"עלה לאוויר". כתובתו הינה: שלנו  אתר האינטרנטלהזכירכם:  .2

 נשמח לקבל מכם הערות וחומרים.

 לסייע בתרגוםאנו מבקשים את עזרת החברים השולטים בשפה האנגלית  .3

 החומרים באתר לאנגלית. 

 .03-9271017, 050-8497401ה ברקוביץ, המתנדבים לסייע מתבקשים לפנות לגיט    

דיווח של שינוי דואר שלנו עברו עדכונים. נודה לכם על  רשימות הקשר .4

 אלקטרוני, כתובת ו/או מספרי טלפון נייד. 

 .050-9922217איש הקשר לעדכונים הוא יוסי קוטונו     

, מועלים בטקס האזכרה ניצולי השואה, שנפטרו בשנה האחרונהשמם של  .5

 .050-5643299ב"יד ושם". נא העבירו את הפרטים לרותי פיקסלר  השנתי



יספר על פועלם המיוחד של בני הקהילה. הנכם  "מכוחותינו"מדור חדש  .6

 מוזמנים לפנות עם המלצות לרותי פיקסלר ]כנ"ל[. 

הפעם נספר על פרופ' יעקב פרידמן ]תמצית 

,   פיזיקאי כתבה שפורסמה ב"שבע" של חב"ד[

עולמי, הקורא תיגר על תורת בעל שם 

. הכתבה היחסות של אלברט איינשטיין

המלאה מופיעה במדור המגזין בכתובת הבאה: 
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, שנה 68לפני  ץ'נולד במונק יעקב פרידמן

אביו היה ממנהיגי  .שואה להורים ניצולי

שיקמה את היהדות באזור. הם הכשירו שוחטים כדי לדאוג לאוכל הקבוצה ש

קהילה, שמנתה כאלפיים איש. בית הכנסת הגדול במקום נסגר, והרוסים לכשר 

התירו להתפלל בבית כנסת בקצה העיר, שנסגר אף הוא אחרי כשנתיים. מאז 

נאלצו בקהילה לערוך תפילות מחתרתיות. "היה לי מזל", נזכר פרידמן, "כי 

דירה השנייה היה בית כנסת מאולתר ויכולתי אפילו לשמוע את התפילות דרך ב

 הקיר".

הוכיח הצטיינות בתחום וזכה את האהבה למתמטיקה קיבל מאביו ובביה"ס 

בכמה תחרויות במתמטיקה. הוא אפילו זכה באולימפיאדה המתמטית של כל 

של כלל הבא: האולימפיאדה  אוקראינה, אבל בגלל יהדותו לא נשלח לשלב

עם סיום לימודיו הצליח פרידמן, "בדרכי ניסים", להתקבל לאוניברסיטת . רוסיה

 מוסקבה, שנחשבה אז לאחת הטובות בעולם.

פרידמן החל ללמוד באוניברסיטה שנה לפני מלחמת ששת הימים. מיד אחרי 

, 1971המלחמה נסגרה גם הפקולטה הזאת לכניסת יהודים. "בשנה שבה סיימתי, 

בוגרים יהודים וכולם מצטיינים. הבעיה הייתה שלא היה  150במחזור שלנו היו 

מה לעשות איתם, כי השיבוץ שם היה על פי החלטה ממשלתית. כשהגיע בוגר 

 –לא יהודי, היו כל נציגי החברות הממשלתיות רבים עליו. אבל אם היה יהודי 

ו: "מצאתי אף אחד לא רצה לקבל אותו". האפליה הזאת דווקא שיחקה לטובת

, שהיה מוכן לקבל אותי, ושובצתי לשם. זה היה מפעל ץ'מפעל בעיר שלי, מונק

לייצור מעבדות לבתי ספר. לא היה לי מה לעשות שם באמת, אז הציעו לי 

לחשב מתי צריך לתקן את המכונות. אספתי את הנתונים ואחרי כמה שעות 

: 'למה כל כך מהר? בניתי להם תוכנית לתחזוקה כוללת. המנהל הנדהם אמר לי

 זו עבודה לשנה'. ככה זה עבד ברוסיה הסובייטית".
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משפחת פרידמן, שמנתה אז שש נפשות, החלה באותה שנה בניסיונות לצאת 

משם. "העובדה שלמדתי במוסקבה עזרה לי, כי ידעתי לדבר איתם בשפה שלהם. 

לארגן  אף אחד לא האמין שזה יקרה, אבל קיבלנו אישור יציאה. היינו צריכים

 הכול תוך שבועיים ולצאת. זה היה מבצע ממש מעל לטבע".

בעת לימודיו של יעקב באוניברסיטה הוא התחבר למשפחה חב"דניקית, ונהג 

לאכול ולהתפלל בדירתם. "לא היה שום מקום במעונות שבו הייתה לי פרטיות 

עה ויכולתי להתפלל בו, וכמובן שלא היה אוכל כשר. אז הייתי כל יום נוסע ש

לכל צד לאותה משפחה, מתפלל ואוכל. מאז אין לי בעיה לאכול פעם אחת 

 ביום".

במהלך לימודיו, שהיו במסגרת העתודה הצבאית הרוסית, הוא עשה קורס 

קצינים בחופשת הקיץ. בבסיס הגדול, שבו היו מפתחים ומאמנים צוותים של 

ת ערב, אבל לא סוללות טילים נגד מטוסים, שהו באותו זמן גם צוותים ממדינו

היה ביניהם קשר. "הקורס היה תקופה קשה מבחינה יהודית. בלי תפילין, בלי 

סידור ובלי אוכל כשר", מעיד פרידמן. "היחס של הקצונה אליו היה דווקא חיובי. 

"עזרתי להם לתכנן את מערכת השיעורים, שהייתה מסובכת בבסיס כה גדול. 

 –ם אישיים, אלא רק גדולים לא היו אז מחשבי –בניתי בשבילם תוכנה 

 והקצינים היו מרוצים". 

כשהמשפחה הגיעה סוף סוף ארצה, הלך פרידמן לבקר חבר בישיבה בכפר חב"ד. 

הוא נשאר  ., וחברו הציע לו ללמוד משהו עם בחור ירושלמי23הוא היה אז בן 

בו ביקש פרידמן כתב מכתב לרבי מלובביץ', ללימודים בישיבה למשך שנה. 

הרבי הפתיעה אותו: "המשך באקדמיה ועשה  תשובתללמוד בישיבה  להישאר

דוקטורט בשילוב עם לימודי קודש". פרידמן עבר לבני ברק, למד ולימד חצי יום 

 באוניברסיטת תל אביב, וחצי יום למד בכולל. 

תוך כדי לימודי התואר השלישי שלו, פרצה מלחמת יום הכיפורים ופרידמן גויס, 

רזת ונשלח לסוריה עם הפלוגה שלו. בחורף הוא שהה בחאדר, עשה טירונות מזו

העיר שדאעש תפסו לאחרונה. גם שם הפגין את כישוריו הטכנולוגיים כשסייע 

בחישובי הכיוון של המרגמות והתותחים, בעידן שבו הם עדיין לא היו 

ממוחשבים. בתמורה, המפקדים דאגו שהוא ייצא כל שבת הביתה, למרות שהיה 

 אות.עוצר יצי

ועסק במתמטיקה תיאורטית: גיאומטריה  1979את הדוקטורט הוא סיים בשנת 

 של מרחבים בעלי ממדים אינסופיים.



שעבד באוניברסיטה  ,פרידמן: "עשיתי את הדוקטורט בשיתוף עם בחור מקיבוץ

העברית על דוקטורט באותו נושא. קיבלנו אישור נדיר לשלב ידיים. בהמשך 

 שעבדנו עליה נחשבה בכלל לבלתי פתירה".התברר שהבעיה המרכזית 

אחרי שנה הצליחו שני החוקרים הצעירים לפתור אותה, תוך שהם נאלצים 

להמציא מושגים וכלים חדשים כדי לעשות זאת. ההישג סידר להם משרות 

דוקטורט: החבר התקבל לאוניברסיטת טקסס ופרידמן נסע ללוס אנג'לס, -פוסט

 גם ייעץ פרידמן, באוניברסיטה עבודתו לצדלאוניברסיטת קליפורניה. 

, בעצמו חברות כמה בהקמת מעורב היה בהמשך. אפ-סטרט בחברות למשקיעים

. הוא קיבל הצעה ממשקיע גדול להשתלב בחברה IBM‑ל נמכרה אף מהן ואחת

במשכורת פי שלושה מזו שקיבל באוניברסיטה. המציע היה מוכן גם לשלם 

לשאול את הרבי מלובביץ'. הרבי השיב מעשר למוסדות חב"ד וביקש ממנו 

 בשלילה: תישאר במדע.

שמונה שנים הוא עבד באוניברסיטת קליפורניה, ואז קיבל הצעות מהמרכז 

ומכמה אוניברסיטאות בארצות הברית. "שלחתי לרבי שאלה,  "לב"האקדמי 

וקיבלתי ממנו תשובה: קדימה לירושלים, ולתמיד!". ומאז הוא שם. תחילה 

 כך כראש חוג, סגן רקטור, רקטור וסגן נשיא למחקר. כמרצה, אחר

לנסות לעשות את החיבור בין המתמטיקה למדעי הטבע. "עד אז  דמן החל אזיפר

לימדו מתמטיקה בצורה תיאורטית מדי ומנותקת מהמדעים. עשיתי שינויים 

בתוכניות הלימודים בתחום". "כשאני מלמד קורס במתמטיקה", הוא מסביר, 

יל מהתיאוריה או מהוכחת משפטים, אלא דווקא מבעיה מעשית. "אני לא מתח

אני מדגים את האילוצים שלה ומגיע למשוואה. זאת כדי ליצור לסטודנטים את 

הקשר בין המציאות למתמטיקה. רק אחר כך אני מסביר איך לפתור אותה. כך 

 הם לומדים איך לגשת לבעיות בעולם המעשי".

את היא סטודנט מצטיין של פרידמן אחת הדוגמאות להצלחת הגישה הז

שהחליט להתמחות בחקר המוח. "לימדתי אותו איך לנתח נתונים שמגיעים 

משם. הוא ניסה לראות אם ניתן להבחין בדיכאון על ידי מיפוי פעילות המוח, 

ובדרך  MIT‑והצלחנו למצוא קשר כזה. היום הבחור הזה מוביל בתחום ב

 נרשמו כבר כמה פטנטים בנושא".

משך, כצעד מתבקש מהנטייה שלו לעולם המעשי, עשה פרידמן הסבה בה

 לפיזיקה. בפיזיקה המבחן הוא בשטח, במציאות. וזו הסתכלות אחרת לגמרי".

 . "בעצמי, וחלק על ידי הוראה ,בעיקרלמדתי, "

שהוא מגדיר כמרכזית לאחדות היקום.  ,פרידמן עוסק בשנים האחרונות בבעיה

ודל שמתייחס גם להשפעה של התאוצה. זה אמנם "הרעיון שלי הוא לפתח מ



סותר את אחת ההנחות של איינשטיין )'השערת השעון', שאומרת שהזמן 

מושפע רק מהמהירות(, אבל ההנחה הזו של איינשטיין שנויה במחלוקת בקרב 

פרידמן, יחד עם צוות הניסוי, החליט לערוך את הניסוי  פיזיקאים, בכל מקרה.

בצרפת. "לניסוי זה פיתחנו ובנינו בעזרת סיוע  חלקיקיםה בצורה אחרת במאיץ

של קבוצת מדענים מהמרכז הגרעיני בנגב ואוניברסיטת בן גוריון מערכת של 

צנטריפוגה ייחודית". הניסוי שם הניב תוצאות טובות יותר, ועדיין ההשפעה של 

התאוצה הייתה גדולה הרבה יותר ממה שעולה מהמודל שפרידמן פיתח. "לקחתי 

לשם סטודנטים שלי. הם השתלבו מהר והוכיחו את עצמם. כולם שם היו 

בטוחים שהם דוקטורנטים. אם הם היו יודעים שאלה סטודנטים לתואר ראשון, 

לא בטוח שהיו נותנים להם להיכנס". תוצאות הניסוי הזה פורסמו כבר בכמה 

 מאמרים בכתבי עת מובילים באירופה.

רמנים", מודה פרידמן, "אבל הם היום בין "היה לי קשה לשתף פעולה עם הג

המובילים בעולם בתחומים האלה. אחד מהם גילה לי שהוא למשפחה נאצית 

שחלק מבניה המשיך להחזיק בדעות הללו גם אחרי המלחמה. הוא התארח אצלי 

 בבית, שאל שאלות וגילה עולם אחר".

כל להבין את "אם נבין איך התאוצה משפיעה, נו היישום של התאוריה? ואז מה

עולם החלקיקים וגם את עולם האסטרופיזיקה, כי גם שם חלק גדול מהתופעות 

יחד עם פרופ' מנחם  ,קשור לתאוצות גבוהות. בעזרת התיאוריה שלי, הצלחתי

 שקשורה שנה 150‑, לפתור בעיה בת יותר מ"לב"שטיינר מהמרכז האקדמי 

 . חמה כוכב, מרקורי של למסלולו

גם פוטנציאל אדיר בתחום ההייטק, כי הטכנולוגיה מגדילה כל "לפרויקט שלי יש 

הזמן את התדרים, למשל במחשבים. בתדרים כאלה לתאוצה יש השפעה 

משמעותית. בלי להבין איך היא משפיעה, לא נוכל להתקדם לתדרים גבוהים 

יותר. מצד שני, המכשירים והרכיבים הופכים להיות קטנים יותר ויותר. כיום 

אטומית, בגלל -ננו טכנולוגיות ולא יכולים להגיע לרמה הקוונטית מדברים על

 שאנחנו לא מבינים עד הסוף את החוקים שם".

למרות ההישגים בניסויים עד כה, פרידמן זקוק לעוד השקעות ועוד חוקרים. "זה 

לא משהו שאפשר לגייס עבורו כסף ממשקיעים. זה צריך להיות מימון 

כאן אפשרות להגיע לחזית המחקר העולמית שיכולה ממשלתי", הוא אומר. "יש 

להקפיץ אותנו קדימה. אני בטוח שהתעשייה בארץ תוכל לתרגם את התוצאות 

 שלנו להישגים גדולים ולקצור את הפירות".

 ברכת יישר כוח לפרופ' יעקב פרידמן!

 


