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אלברט אינשטיי

אלברט אינשטיי היה פיסיקאי יהודי חשוב ומפורס בכל העול  .הוא נולד
בגרמניה בשנת  .1879בשנת  1921הוא קיבל פרס נובל לפיסיקה.
אינשטיי התחיל לדבר בגיל מאוחר ,וההורי שלו דאגו מאוד .בביתהספר הוא
כמעט לא השתת בשיעורי  ,ולכ ג המורי דאגו והיו בטוחי  ,שהוא לא
מבי את השיעור .אבל לפעמי אינשטיי שאל שאלות חכמות ,והמורי לא
ידעו לענות עליה.
בגיל  17התחיל אינשטיי ללמוד מתמטיקה ופיסיקה באוניברסיטה .ג ש היו
לו בעיות ע המורי  ,כי הוא כמעט לא הגיע לשיעורי  ,ולמד בעצמו.
בשנת  1933עזב אינשטיי את אירופה הָנאִצית ,ועבר לגור בארצותהברית .ש
הוא עבד כמדע )איש מדע( באוניברסיטתפרינסטו ,וכתב עבודות מדעיות
חשובות מאוד .בזמ מלחמת העול השנייה הוא פיתח )עשה( את הְּפָצָצה
מדעני אחרי  .אחרי המלחמה פנה אינשטיי לנשיא
הָאט*ִמית יחד ע
ארצותהברית ,וביקש ממנו ,שבעתיד ישתמשו בֵאֶנְר ְגָיה הָאט*ִמית רק למטרות
שלו ולא למלחמה.
במדינתישראל אהבו את אינשטיי ,וביקשו ממנו להיות הנשיא השני של
המדינה .אבל אינשטיי לא הסכי  :הוא רצה להיות מדע ולא פוליטיקאי.
בשנת  1955אינשטיי מת ,ואז הבינו בעול  ,שהוא היה איש מיוחד .אינשטיי
השפיע על העול במדע ובפילוסופיה .נשיא אוניברסיטתפרינסטו אמר עליו:
"אינשטיי היה קולומבוס חדש ,שנסע לבדו בי של המחשבה".
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אלברט אינשטיי

אלברט אינשטיי ָהָיה ִפיִסיַקאי ְיהִ2די ָח25ב ְ2מ4פְרָס ְָ3כל ָהע*ָל  .ה2א נ*ַלד
ְֶ3גְרַמ ְנָיה ִַ5ְ 3נת ַ5ְ 3ִ .1879נת  1921ה2א ִק ֵ3ל ְָרס נ ֶל ְלִפיִסיָקה.
אינשטיי ִהְתִחיל ְלַד ֵ3ר ְִ 3גיל ְמ4אָחרְ ,וַהה*ִרי ֲֶ8ָ *95אגְ 2מא*דֵ3ְ .ביתַה ֵֶ6פר ה2א
ִ?ְמַעט לֹא ִה ְ=ִ 3ַ >ֵ >ַ 5עִ2רי ְ ,וָלֵכ ַ< ַה;*ִרי ֲָ8אגְ 2וָהי3ְ 2טִ2חי 5ֶ ,ה2א לֹא
ֵמִבי ֶאת ַה ִ=ע2רֲ .אָבל ִלְפָעִמי אינשטיי ַָ5אל ֵֶ5אל*ת ֲחָכמ*תְ ,וַה;*ִרי לֹא ָיְדע2
ַלֲענ*ת ֲעֵליֶה.
מד ָמֶתָמִטיָקה ִ2פיִסיָקה ָ3אִ 2ניֶבְרִסיָטהָ 5ָ <ַ .הי2
ְִ 3גיל ִ 17הְתִחיל אינשטיי ִלְל ֹ
ל* ְָ3עי*ת ִע ַה;*ִרי ?ִ ,י ה2א ִ?ְמַעט לֹא ִה ִ<יַע ַל ִ=עִ2רי ְ ,וָלַמד ְַ3עְצמ*.
ִַ5ְ 3נת ָ 1933עַזב אינשטיי ֶאת ֵאיר* ָAה ַהָ@אִציתְ ,וָעַבר ָלג2ר ְַ3אְרצ*תַה ְִ3רית5ָ .
ה2א ָעַבד ְ?ַמְָ8ע )ִאיַ 5מָ8ע( ְ3אִ 2ניֶבְרִסיַטתפרינסטוְ ,וָכַתב ֲעב*ד*ת ַמִָ8ע*Bת
ֲח25ב*ת ְמא*דְ3ִ .זַמ ִמְלֶחֶמת ָהע*ָל ַה ְ= ִנָBה ה2א ִַ>ֵ Aח )ָע ָCה( ֶאת ַה ְָAצָצה
ָהָאט*ִמית ַיַחד ִע ַמְדָע ִני ֲאֵחִרי ַ .אֲחֵרי ַה ִ;ְלָחָמה ָָAנה אינשטיי ְלָנ ִCיא
ַאְרצ*תַה ְִ3ריתִ2 ,בֵַ 5Eמ ְ;נֲ3ַ 5ֶ ,2עִתיד ִי ְֶ3ָ 25;ְ >ַ 5אֶנְר ְ<ָיה ָהָאט*ִמית ַרק ְלַמ ָDר*ת
ָ5ל* ְולֹא ַל ִ;ְלָחָמה.
ְִ3מִדיַנת ִי ְָCרֵאל ָאֲהבֶ 2את אינשטייִ2 ,ב ְִ 25Eמ ְ;נִ 2לְהי*ת ַהָ@ ִCיא ַה ֵ= ִני ֶ5ל
ַה ְ;ִדיָנהֲ .אָבל אינשטיי לֹא ִהְס ִ?י  :ה2א ָרָצה ִלְהי*ת ַמְָ8ע ְולֹא ִ*Aליִטיַקאי.
ִַ5ְ 3נת  1955אינשטיי ֵמתְ ,וָאז ֵהִבינ3ָ 2ע*ָל 5ֶ ,ה2א ָהָיה ִאיְ 5מיָ4חד .אינשטיי
ִה ְAִ 5יַע ַעל ָהע*ָל ַ8ָ;ַ 3ע ַ2בִפיל*ס*ְפָיהְ .נ ִCיא אִ 2ניֶבְרִסיַטתפרינסטו ָאַמר ָעָליו:
"אינשטיי ָהָיה ק*ל*ְמ23ס ָחָדַ@ָ5ֶ ,5סע ְלַב5ֶ Bָ3ַ *8ל ַה ַ;ְח ָָ5בה".
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פעלי
ש הפועל
לדאוג ל
להשתת
לעזוב
לפתח
להשתמש
להסכי
להשפיע

הוא  עבר
דאג
השתת
עזב
פיתח
השתמש
הסכי
השפיע

בניי
פעל
התפעל
פעל
פיעל
התפעל
הפעיל
הפעיל

שורש
ד.א.ג
ש.ת.פ
ע.ז.ב
פ.ת.ח
ש.מ.ש
ס.כ.מ
ש.פ.ע

Traduction
s'inquiéter
participer
quitter
développer
utiliser
accepter
influencer

Vocabulaire à compléter

גיל
מאוחר
בעיה ,בעיות
ארצותהברית
מדע
פצצה אטומית
מטרה ,מטרות
נשיא
מחשבה

âge
tard, tardif
)problème(s
Etats-Unis
scientifique
bombe atomique
buts, objectifs
président
pensée, reflexion

שאלות על הטקסט
 (1איפה נולד אינשטיי ?

___________________________________

 (2מה היה המקצוע שלו ?

__________________________________

 (3למה המורי וההורי של אישנטיי דאגו ?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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 (4מה הייתה הבקשה של אינשטיי מנשיא ארצות הברית ?
____________________________________________________________

 (5מה ה הסיבות שאינשטיי מפורס כלכ? H
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (6למה סירב אינשטיי להיות הנשיא השני של מדינת ישראל ?
_______________________________________________________________
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