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 ביוגרפיה
 

 

יולי ב 30וידאל נולד במצרים ביום י"ד בחודש מ'אב שנת תרצ"ט ( (ֶנִסיוֹ) ד"ר נסים
ישראלי, העוסק בהבנת נושאי האסטרונומיה,  ). הוא אסטרופיזיקאי1939

 ., בפרטבכתבי הרמב"םדי חכמי ישראל לדורותיהם, והמתוארים על י

 

 

 1815שפחה ממוצא איטלקי, שומרת מצוות, שהגיעה למצרים בשנת וידאל נולד למ
רים בבית ספר של נזי באיטליה. בילדותו הוא למד לימודים כלליים מהעיר ליוורנו

בנמצא בית ספר אירופי מתאים אחר,  , כי לא היהאיטלקיים דוברי צרפתית
  יומיים בשבוע. -ובמקביל, גם למד בתלמוד תורה 

 

 

 , דרך צרפת.1950ל עם הוריו, בשנת עלה לישרא וידאל

 

 

שלישי  נושא מודי הפיזיקה והמתימטיקה, וגם בבגיל תשע עשרה החל את לי
היסטוריה של האסטרונומיה והמדעים, באוניברסיטה העברית, שם קיבל את ב

קיבל תואר שני מטעם אוניברסיטת תל  1968התואר הראשון בנושאים אלה. בשנת 
תורת היחסות הכללית של וסמולוגיה, בנושא אביב, על עבודת מחקר בק

על עבודת אוניברסיטת תל אביב, בל תואר דוקטור מקי 1971. בשנת איינשטיין
 התפתחות כוכבים. מחקר באסטרופיזיקה על

 

 

במשך השנים עבד במספר מכוני מחקר: כאסטרונום בכיר במצפה הכוכבים 
המלכותי של גריניץ' באנגליה, כפרופסור במצפה הכוכבים הלאומי של אוסטרליה 

, כפרופסור אורח באוניברסיטת הרווארד )של עיר הבירה קנברה (באוניברסיטה
במצפה הכוכבים בקיינברידג', ובאוניברסיטת וואשינטון בסיאטל, בארה"ב, וכן 

 על שם וויז במצפה רמון בישראל. הוא גם חבר באיגוד האסטרונומי הבינלאומי.

 

 



המכון " מד"ר מנדל אביב ז"ל להקמת עם שובו לישראל, הוא קיבל תרומה נכבדה
בירושלים, אשר פעל בין  ממט"ן " - להוראת מדעים, אסטרונומיה, וטכנולוגיה

 .1980 – 2005השנים 

 

 

לדברי רבי יוחנן בתלמוד  בעיסוק באסטרונומיה מצווה, בהתאםוידאל רואה 
ושמרתם האדם לחשב תקופות ומזלות? שנאמר, מנין שמצוה על הבבלי: "

איזו חכמה ובינה שהיא לעיני  – היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים ועשיתם, כי
 . לדבריו, המדע מחזק את האמונההוי אומר, זה חישוב תקופות ומזלות"העמים? 

 מדע.בין באלוקים, ואין סתירה בין דת ל

 

 

וידאל פירסם כמאה עבודות מחקר ומאמרים אקדמיים באסטרונומיה, וחיבר 
 שלושה ספרי מדע פופולרי.

 

 

ם "צבא השמים", אבל, גולת הכותרת של עבודתו היא כתיבת סדרת ספרים בש
י לימוד עשר כרכים, ונלוים אליה גם כמאה וחמישים סירט המכילה כיום חמישה

, ובפרט, את הלכות הוא מבאר את האסטרונומיה של הרמב"ם םבוידיאו, ובה
 סדרת צבא השמים ."יד החזקה" בקידוש החודש שלו, כפי שתוארו בספריו 

 . תיכוניים כוללת גם שלושה ספרי לימוד באסטרונומיה לתלמידי בתי הספר

', וכן פירסם ד–הוא כתב גם שלוש חוברות לימוד באסטרונומיה לכיתות א' 
סרטים באסטרונומיה כללית, וכן, כאמור. כמאה וחמישים סירטי וידיאו ללימוד 

 הלכות החודש, על פי האסטרונומיה של הרמב"ם.

כל החומר האסטרונומי הנ"ל פורסם באתר הרישמי שלו, " ד"ר נסים וידאל 
 אסטרונומיה יהודית", או ב
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מאמרים רבים באסטרונומיה פופולרית, שהתפרסמו בעיתונות וידאל כתב גם 
הדתית, וכן ראיונות שהעניק לכתבים על מאורעות אסטרונומיים שוטפים שאירעו 

 בשמים.

 

 

חוברות לימוד, הכוללת  12וידאל חיבר גם תכנית לימודים באלקטרוניקה, המכילה 
מידים השתתפו שנה. כמאה אלף תל 12עד  4גם מעבדה באלקטרוניקה לגילאים 

. יתכן 2005בתי ספר יסודיים בכל רחבי הארץ, עד לשנת , בגני ילדים, ובבתכנית זו
מה מו, אחר כך, תרולילדים בבתי ספר, תר אלה מאד, שלימודי האלקטרוניקה

ו העיקרי היי טק בישראל. זה היה רעיונה במקצועות חשובה לתלמידים לחינוכם
 מתו הנדיבה להקמת מכון ממט"ן.תרושל ד"ר מנדל אביב ז"ל,  על ידי 



לוידאל שלושה ילדים, שני בנים ובת, שנולדו לאשתו הראשונה מיריי ז"ל לבית 
, דיין בבית הדין הרבני בירושלים, י. הבן הבכור הוא חיים ויקטורלומשפחת 

 .השני, יוסף אליה, המתגורר בלונדון, ונינט, עקרת בית

 

 ט"א.כיום הוא נשוי למרת שרה כהן וידאל שלי

גם , וגם בספריה הלאומית בירושלים, וספריו נמצאים באתר הרשמי שלו כאן
 וגם כאן,באוסף התורני "אוצר החכמה". סרטי הלימוד על קידוש החודש נמצאים 

 באתר "קול הלשון".
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