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בס"ד

~ ~ מובילאיי
2001 in attic in Ramot with 4 Chip Designers
MBLY started before that. Amnon lecture >> 4fps POC >> 30fps EyeQ1
HW platform to allow Algo/SW to perform
ACC – luxury accessory
Need Revenues. Aftermarket (Warnings). Afterthought. CEO: “We’re saving lives”
Our Vision, Your Safety
ADAS (AEB, LKA, TSR, HBC …)
AV (8 cameras, Multiple ACCs)
Paradigm Shift
o The acquisition is by far the largest in Israeli history, and is also the second-largest in Intel’s
history, Krzanich said. He stressed that Mobileye will continue to operate from Jerusalem, led by
Shashua, who will “lead Intel’s overall autonomous vehicle efforts, across the whole company, not
just here in Israel. We will be folding in operations in the U.S. underneath the operations here.”
o "Over the last couple of weeks, since the Intel-Mobileye transaction, all hell has broken loose,"
says Jon Medved, CEO of OurCrowd, an Israel-based crowdsourcing platform for accredited
investors. "The country is being overrun in a positive way by investors, corporations, strategic
partners, all sorts, who simply want to get a piece of this."
o CNBC: The Mobileye deal is big and can be a game changer in terms of making more
international companies and investors aware of the potential of Israeli businesses, not just startups, where much of the action had often been in the past.
o Intel CEO Brian Krzanich: “We think of ourselves as an Israeli company as much as a U.S.
company”

~ ~ משיח
:ּושמו ֶא ָחד
ְ  וְ הָ יָה יְֹקוָ ֹק לְמֶ לְֶך עַ ל ָכל הָ ָא ֶרץ בַ ּיום ַההּוא ִי ְהיֶה יְֹק ָוֹק ֶא ָחד- זכריה פרק יד פסוק ט
R. Eliezer Berkovitz, God, Man and History, p. 155-6
… “And the Eternal shall be King over all the earth; On that day shall the Eternal be one and his
name one,” cannot be the Eternal’s doing alone, without reference to man’s success or failure in
history. If it were altogether the work of the Eternal, it would have been more logical to dispense
with all history from the very beginning and start with the day on which “the Eternal shall be
King.” There is a human responsibility in making the Eternal King over all the earth by placing
all life under his sovereignty. The striving for this goal is the meaning of history.
Man’s redemption is, therefore, within the scope of human responsibility.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א
]"ישנָה
ֶ  אֲ נִי ְיקוָק ְבעִ ָתּה אֲ ִח..." – )כב: ]בישעיהו (ס, רבי יהושע בן לוי רמי:אמר רבי אלכסנדרי
 רבי יהושע בן: אמר רבי אלכסנדרי. ְבעִ ָתּה-  לא זכו,ישנָה
ֶ  אֲ ִח- ישנָה! זכו
ֶ  אֲ ִח, וכתיב,כתיב בְ עִ ָתּה
- ! וכתיב [בזכריה] עָ נִי וְ ֹרכֵב עַ ל חֲ מור, כתיב [בדניאל] וַאֲ רּו עִ ם ֲע ָננֵי ְש ַמּיָא כְ בַ ר אֱ נָש ָא ֵתה,לוי רמי
. עני ורוכב על חמור-  לא זכו, עם ענני שמיא- זכו
רש"י מסכת סנהדרין דף צח עמוד א
. במהירות- עם ענני שמיא כבר אינש אתי
. כעני הבא על חמורו בעצלות- וכתיב עני ורוכב על החמור
] מסכת סנהדרין דף צח עמוד א1632. גלאציה – נ, באלז,תורת חיים [ר' אברהם חיים שור
. בעצלות:" עני ורוכב על החמור-  "לא זכו, במהירות: פירש"י ז"ל," עם ענני שמיא-"זכו
"נראה דבהכי ניחא ֹקרא דבעתה אחישנה והכי ֹקאמר "בעתה" דהיינו בזמן הגאולה "אחישנה
 ופשטא דֹקרא כשזכו איירי דרישא דֹקרא,להביאו עם ענני שמיא ולא בעצלות על החמור
.)כא:"ועמך כלם צדיֹקים" (ישעיהו ס
R. Eliezer Berkovitz, God, Man and History, p. 157
The goal is preordained; the path to it, however, must be blazed by man, and the time
required to reach it will depend on him.
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רמב"ם הלכות מלכים פרק יא
 ובונה, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה- הלכה א
 ועושין, מֹקריבין ֹקרבנות, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מֹקודם,המֹקדש ומֹקבץ נדחי ישראל
... ,שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה
 ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם- הלכה ג
 שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה, אין הדבר כך,או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו
 ודימה, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך,היה
 ולא, כיון שנהרג נודע להם שאינו, עד שנהרג בעונות,הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח
... , ועיֹקר הדברים ככה הן,שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת
 כפי תורה שבכתב, ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו- הלכה ד
 הרי זה בחזקת שהוא,' וילחם מלחמות ה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזֹק בדֹקה,ושבעל פה
 אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במֹקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה,משיח
... .משיח בודאי
 אונ' בר אילן, פרוף' לפילוסופיה יהודית,ר' צחי הרשקוביץ
 רק אחרי שנראה שהאדם שהתקבל בחזקת משיח.[משיח אינו נשלח ע"י השם אלא הובא ע"י ישראל
 המשיח הוא האדם שאדם מחליט שהוא.הצליח בכל משימותיו נבין שאכן הוא המשיח שהקב"ה שלח
 יש צורך, ובכן. לאפשר ולקבל את המשיח, לפי הרמב"ם יש לנו חובה הלכתית לטפח.נשלח ע"י אלוקים
.]חיוני שיהיה קיים התשתית המאפשרת את המשיח בפוטנציאל
R. A. Soloveitchik, Gesher 4:1, Israel’s Day of Independence (1968), p.13
How is redemption reached on a natural level? By full dedication to the upbuilding of the
land of Israel – through colonization, through settlement, through reclamation of the
land. [These are “Pre-Messianic” Days].
R. E. Berkovitz, Essential Essays, On Jewish Sovereignty (1973), p. 188
Is this the Messiah already? It is enough to look out the window to realize that nothing
could be further from the truth… But it is a messianic moment, in which the
unexpected fruits of human endeavor reveal themselves as the mysterious expression of a
divine guidance which the heart always knew would come. … Having found our way
back to Zion in a messianic moment, we know that God is doing “a new thing; now shall
it spring forth” (Isaiah 43:19) …
MAN: Intel/Mobileye buyout is “a messianic moment”.
~ ~ מֹקדש
)יא: " (דברים פרֹק יב...  הַ מָ ֹקום אֲ שֶ ר־יִבְ חַ ר יְֹקוָ ֹק אֱ ֹלהֵ יכֶם בו לְשַ ֵכן ְשמו שָ ם..."
R. Joshua Berman, The Temple, p.63
When the Torah refers to the Temple as the place where God’s name will be established, it is
a telling statement of the Temple’s purpose: the Temple – “a house for God’s name” – symbolizes a
public declaration of God’s sovereignty. The ambition of declaring God’s sovereignty in the world
… is the calling of the Jewish people… [as we saw in the words of R.E.Berkovits]
 א,מלכים א פרק ו
(א) ַו ְי ִהי בִ ְשמונִים ָשנָה וְ ַא ְרבַ ע מֵ אות שָ נָה ְלצֵ את בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בַ ָשנָה ָה ְר ִביעִ ית ְבח ֶֹדש זִ ו
:הּוא ַהח ֶֹדש הַ ֵשנִ י ִל ְמֹלְך ְשֹלמֹה עַ ל ִי ְש ָר ֵאל וַ ּיִבֶ ן ַהבַ יִת לַיֹקוָ ֹק
R. Menachem Leibtag, Har Etzion, Toldot
… before Am Yisrael can fulfill its ultimate goal of building a Mikdash open for all mankind,
it must first attain a certain level of stability and normalized relations with its neighbors. …

© Mois Navon

2

www.DivreiNavon.com

ֹלהיכֶם ַמנְ ִחיל ֶא ְתכֶ ם
ֵ ֱ (י) וַ עֲבַ ְר ֶתם ֶאת־הַ ּי ְַר ֵדן וִ ישַ בְ ֶתם בָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר־יְֹק ָוֹק א... דברים פרק יב
(יא) וְ ָהיָה ַה ָמֹקום אֲ ֶשר־י ְִב ַחר יְֹק ָוֹק:א ְיבֵ יכֶם ִמ ָסבִ יב וִ ישַ בְ ֶתם־בֶ טַ ח
ֹ וְ הֵ נִיחַ ָלכֶם ִמ ָכל־
עוֹלתיכֶם וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם
ֵ
אֱ ֹלהֵ יכֶם בו לְשַ ֵכן ְשמו שָ ם ָשמָ ה ָתבִ יאּו ֵאת ָכל־אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶם
:ּותרֻ מַ ת י ְֶדכֶם וְ כֹל ִמבְ חַ ר נ ְִד ֵריכֶם אֲ שֶ ר ִת ְדרּו לַ יֹקוָֹק
ְ מַ עְ ְשר ֵֹתיכֶם
This prerequisite is actually quite logical. If one of the purposes of the Mikdash is to provide a vehicle
by which all nations can find God (see I Melachim 8:41-43!), then it should only be built once we
achieve the status of a nation that other nations look up to. …

לְמעַ ן
ַ חוֹקה
ָ  (מא) וְ גַם ֶאל הַ נָכְ ִרי אֲ שֶ ר ל ֹא ֵמעַ ְמָך ִי ְש ָר ֵאל הּוא ּובָ א ֵמ ֶא ֶרץ ְר-מלכים א פרק ח
ִש ְמעּון ֶאת ִש ְמָך הַ גָדול וְ ֶאת י ְָדָך ַהחֲ ז ָָקה ּוזְ ֹרעֲָך ַה ְנטּויָה ּובָ א וְ ִה ְתפַלֵל ֶאל
ְ  (מב) כִ י י:ְשמֶ ָך
לְמעַ ן
ַ ית כְ כֹל אֲ ֶשר י ְִֹק ָרא ֵאלֶיָך ַהנָכְ ִרי
ָ  (מג) ַא ָתה ִת ְשמַ ע הַ שָ מַ יִם ְמכון ִשבְ ֶתָך וְ עָ ִש:הַ בַ יִת הַ ֶזה
י ְֵדעּון כָל עַ מֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ְשמֶ ָך ְלי ְִר ָאה א ְֹתָך כְ עַ ְמָך י ְִש ָר ֵאל וְ לָ ַדעַ ת כִ י ִש ְמָך נ ְִֹק ָרא עַ ל ַהבַ יִת
:יתי
ִ ִהַ זֶה אֲ שֶ ר בָ נ
… In the history of Bayit Rishon [the first Temple], this is exactly the sequence of events. From the
time of Yehoshua until King David, there is only a Mishkan, for during this time period, Am Yisrael
never achieved peace with their enemies, nor did they establish a prosperous state that other nations
could look up to. Only in the time of David did Am Yisrael reach this level of prosperity, peace,
and security - and this is exactly when David ha'melech asks to build the Mikdash.

שמואל ב פרק ז
ֹאמר ַה ֶמלְֶך ֶאל־נ ָָתן ַהנ ִָביא
ֶ  (ב) וַּי:איְבָ יו
ֹ ִיח־לו ִמסָ בִ יב ִמכָ ל־
ַ (א) ַו ְי ִהי כִ י־יָשַ ב הַ ֶמלְֶך בְ בֵ יתו וַיֹק ָוֹק הֵ נ
ל־ה ֶמלְֶך כֹל
ַ ֹאמר נ ָָתן ֶא
ֶ  (ג) וַ ּי:ֹלהים יֹשֵ ב בְ תוְך ַהי ְִריעָ ה
ִ ְֱר ֵאה נָא ָאנֹכִ י יושֵ ב בְ בֵ ית אֲ ָרזִ ים וַאֲ רון הָ א
 ס:אֲ שֶ ר בִ לְבָ בְ ָך לְֵך ע ֲֵשה כִ י יְֹק ָוֹק עִ מָ ְך
ל־דוִ ד כֹה ָא ַמר יְֹקוָ ֹק
ָ  (ה) ֵלְך וְ ָא ַמ ְר ָת ֶאל־עַ ְב ִדי ֶא:(ד) ַו ְי ִהי בַ ַליְ לָה ַההּוא ַויְ ִהי ְדבַ ר־ ְיקוָק ֶאל־נ ָָתן לֵאמֹר
ת־בנֵי י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִם וְ עַ ד
ְ ֲֹלתי ֶא
ִ  (ו) כִ י ל ֹא יָשַ בְ ִתי בְ בַ יִת לְ ִמּיום ַהע:הַ ַא ָתה ִת ְבנֶה־לִי בַ יִת ל ְִשבְ ִתי
ל־בנֵי י ְִש ָר ֵאל הֲ ָדבָ ר ִדבַ ְר ִתי ֶאת־
ְ ָר־ה ְת ַהלַכְ ִתי ְבכ
ִ ֶ (ז) בְ כֹל אֲ ש:הַ ּיום הַ זֶה ָו ֶא ְהיֶה ִמ ְת ַהלְֵך בְ אֹהֶ ל ּובְ ִמ ְשכָ ן
) (ח:ִיתם לִי בֵ ית אֲ ָרזִ ים
ֶ ֹא־בנ
ְ יתי ל ְִרעות ֶאת־עַ ִמי ֶאת־י ְִש ָר ֵאל לֵאמֹר ל ָָמה ל
ִ ִַאחַ ד ִשבְ טֵ י י ְִש ָר ֵאל אֲ שֶ ר צִ ּו
ן־ה ָנ ֶוה ֵמ ַא ַחר ַהצ ֹאן לִ ְהיות נָגִ יד
ַ וְ עַ ָתה כֹה־ת ֹאמַ ר לְעַ בְ ִדי לְדָ וִ ד כֹה ָאמַ ר ְיֹקוָֹק צְ בָ אות אֲ נִ י ְל ַֹק ְח ִתיָך ִמ
א ְיבֶ יָך ִמפָ נֶיָך וְ עָ ִש ִתי לְָך ֵשם
ֹ  (ט) ו ֶָא ְהיֶה עִ ְמָך בְ כֹל אֲ שֶ ר הָ לַכְ ָת ו ַָאכְ ִר ָתה ֶאת־ ָכל־:עַ ל־עַ ִמי עַ ל־י ְִש ָר ֵאל
 (י) וְ שַ ְמ ִתי מָ ֹקום לְעַ ִמי ְליִ ְש ָר ֵאל ּו ְנ ַטעְ ִתיו וְ ָשכַ ן ַת ְח ָתיו וְ ל ֹא י ְִרגַז עוד:גָדול כְ שֵ ם ַהגְ ֹדלִים אֲ שֶ ר בָ ָא ֶרץ
יתי שֹפְ ִטים עַ ל־עַ ִמי י ְִש ָר ֵאל
ִ ִ (יא) ּולְ ִמן־הַ ּיום אֲ ֶשר ִצּו:וְ ל ֹא־י ִֹסיפּו בְ נֵי־עַ וְ לָ ה ְלעַ נותו כַ אֲ שֶ ר בָ ִראשונָה
יִמלְ אּו
ְ  (יב) כִ י:] רד"ק-איְבֶ יָך וְ ִהגִ יד לְָך ְיֹקוָֹק כִ י־בַ יִת ַיעֲשֶ ה־לְָך יְ קוָק [בית מלכות
ֹ וַהֲ נִיח ִֹתי לְָך ִמכָל־
) (יג:ת־מ ְמלַ כְ תו
ַ יָמֶ יָך וְ שָ כַבְ ָת ֶאת־אֲ ב ֶֹתיָך וַהֲ ִֹקימ ִֹתי ֶאת־ז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֲ שֶ ר יֵצֵ א ִמ ֵמעֶ יָך וַהֲ כִ ינ ִֹתי ֶא
 ס: ...:הּוא ִי ְבנֶה־בַ יִת ל ְִש ִמי וְ ֹכ ַנ ְנ ִתי ֶאת־כִ סֵ א מַ ְמלַ כְ תו עַ ד־עולָם
God answers that indeed there is an improvement, but Am Yisrael must wait one more generation
until a fuller level of peace and stability is reached - only once Shlomo becomes king and both internal
and external peace is achieved.
R. Joshua Berman, The Temple, p.67
God’s response … seems to be an endorsement of David as king, yet David’s request … is denied. …
God says (2 Shmuel 7:8-10), you have achieved a level of acclaim unknown in Jewish history, but I
must build a bayit – meaning a dynastic ascension to the throne – for you, before you can build a bayit
– meaning the Temple – for Me. Why? … The ultimate mark of domestic stability rests not with the
effectiveness of any single leader … [but] can only be insured for the long term if guidelines are
established and accepted by all for transition of power from one ruler to the next.
R. Joshua Berman, The Temple, p.63
God’s acclaim in the world is a direct function of how Israel is perceived. The events that culminated
with the building of the First Temple need to be seen in light of the following question: under what
conditions would a nation – any nation – command broad respect? In this regard, we need only look
at the hallmarks of a great country today. A great country should possess political stability at home and
should be at peace with its neighbors. It should possess a strong economy and should be home to a
culture that boasts strong virtues.


Intel/Mobileye buyout is “a messianic moment”.
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~ ~ המכשול
:דברים פרק ח (יז) וְ ָאמַ ְר ָת בִ לְ בָ בֶ ָך כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי עָ שָ ה לִי ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶה

And thou say in thy heart: 'My power and the might of my hand hath gotten me this wealth.'

:לוּה עָ ָשהּו ַויְ נַבֵ ל צּור יְשֻ עָ תו
ַ ֱית ַו ִּיטֹש א
ָ ית כ ִָש
ָ נְת עָ ִב
ָ דברים פרק לב (טו) ַו ִּי ְש ַמן יְ שֻ רּון וַ ּיִבְ עָ ט ָש ַמ

But Jeshurun waxed fat, and kicked--thou didst wax fat, thou didst grow thick, thou didst become gross-and he forsook God who made him, and contemned the Rock of his salvation.

MAN: Easy to say, “we did it”. Zion. MBLY. Hubris!
Yoram Hazony, The Dawn, p. 262
In Esther, God ceased to call to man in the streets and the marketplaces, he has withdrawn
from dictating political action and decreeing divine law. … Beyond the investments and
acts of boldness and might which the individual can muster, there is infinite strength in a
living reality [i.e., God] which seeks to move in the same direction, and which can respond
ten-fold, ten-thousand-fold, if our aims are towards the true and eternal, towards that
which is commanded…. We believe that if we do our part, … God will do his.
 בועז מסכת מידות פרק א- תפארת ישראל
,' ובסוכה דמ"א א, (כרש"י ר"ה ד"ל ע"א, ואף על גב דבניין שלעתיד יבנה בידי שמים מאליו...
: עכ"פ לרמב"ם הנ"ל שכתב שהלימוד ממסכת זו [ז"א.)'ובתוס' בסוכה שם ובשבועות דט"ו ב
מסכת מידות שמתאר בנין המֹקדש] הוא למען ידעו איך יבנוה (וכן כתב ג"כ רש"י עצמו ביחזֹקאל
 ע"כ צ"ל דהך דתנחומא,)] ... ילמדו ענייני המדות מפיך שידעו לעשותם לעת ֹקץ- "יא ["וישמרו:מג
 דברי אגדה היא ואין למדין,שהביא תוס' (שבועות דט"ו ב) דלעתיד יבנה המֹקדש בידי שמים
.ממנה (כירושלמי פ"ו דפיאה) אלא ר"ל שהֹקב"ה יסייעם בדרך נס שיבנוהו
... תהלים קכז (א) ִשיר הַ מַ עֲלות ל ְִשֹלמֹה ִאם ְיקוָק ל ֹא י ְִבנֶה בַ יִת ָשוְ א עָ ְמלּו בונָיו בו
:ּושמו ֶא ָחד
ְ וְ הָ יָה ְיֹקוָֹק לְמֶ לֶ ְך עַ ל כָ ל הָ ָא ֶרץ בַ ּיום הַ הּוא ִי ְהיֶה יְ קוָק ֶא ָחד
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