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אל  הגיעה  שנים  וחמש  שבעים  לנשיא  "במלאות 

ונעימת– לבנת–שיער  ישישה  ברחובות  הארמון 

הליכות. אלמנתו של הצייר שור. והיא נושאת מתחת 

לזרועה בדחילו ורחימו ציור–שמן של בעלה המנוח, 

שי ליום הולדתו של הנשיא. היתה זו תמונה פשוטה 

וצנועה, המראה את פסגת הר–הצופים ואת הנחת 

אבן–הפינה של האוניברסיטה העברית. מכל שפע המתנות שהגיעו אותו יום אל 

הנשיא היתה זו בעיניו היקרה ביותר. והיא נתלתה על הקיר ליד מיטתו, שיוכל 

לראותה תמיד, בשוכבו ובקומו. והוא היה נוהג לומר, כשעיניו נעוצות בתמונה: אין 

זה ציור גדול, אבל אני אוהב אותו מאוד. בשבילי הוא מגלם חיים שלימים. דבר גדול 

הוא להניח אבן–פינה, ואות כי יש לעבוד ולהתאמץ כדי להקים את הבית!"

מתוך: ר' בשן, שיחות חולין של וייצמן )ירושלים: הספריה הציונית, תשכ"ג(, עמ' 62.

באדיבות יד חיים ויצמן

 חיים ויצמן - צמיחתו 
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גנזך ויצמן, יד חיים ויצמן
גב‘ מרב סגל

 האוניברסיטה העברית מכבדת 
את מייסדה, חיים ויצמן בן ה–70

ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים
מר עופר צמח 

 מכון המחקר ע“ש דניאל זיו
 1947-1934

ארכיון מכון ויצמן למדע
גב‘ אורנה זלצר
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תכנית הכינוס

9:30   התכנסות 

11:00-10:00   מושב 1

ויצמן הצעיר - קשרי מדע, תרבות וחברה
יושבת ראש: פרופ‘ אניטה שפירא, אוניברסיטת תל–אביב

ויצמן ועמיתים–מדענים בגרמניה: אתגרים ודוגמה אישית
פרופ‘ שולמית וולקוב, אוניברסיטת תל–אביב, חברת האקדמיה

תיאור פגישתם הראשונה של ויצמן ובלפור, 1906: אגדה או מציאות?
 פרופ‘ ב“ז קדר, האוניברסיטה העברית בירושלים, סגן נשיאת האקדמיה

13:00-11:00   מושב 2 

הכימיה האקדמית והתעשייתית
יושב ראש: פרופ‘ דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע

הכימיה האורגנית של ויצמן באקדמיה ובתעשייה בראשית המאה ה–20
פרופ‘ יהושע יורטנר, אוניברסיטת תל–אביב, חבר האקדמיה

חיים ויצמן המדען - מברלין למנצ'סטר
פרופ‘ צבי רפופורט, האוניברסיטה העברית בירושלים

הפטנטים של ויצמן ומחקריו הכימיים במכון זיו 
פרופ‘ רפאל משולם, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר החטיבה 

למדעי הטבע באקדמיה

חזון הדלק הביולוגי של ויצמן - דוגמה למימושו במחקר כיום
פרופ' רפאל למד, אוניברסיטת תל–אביב

 14:00-13:00   הפסקת צהריים

16:00-14:00   מושב 3

ויצמן - ‘מדינאי–המדע‘: הקמת האוניברסיטה העברית, 
מכון המחקר ע“ש דניאל זיו ומכון ויצמן למדע

יושב ראש: פרופ‘ מנחם בן–ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

ויצמן והאוניברסיטה העברית - לפני כינונה ואחריה

פרופ‘ חדוה בן–ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

הון או גאון, מאבקם של ויצמן ושל איינשטיין על מצוינות אקדמית

פרופ‘ יששכר אונא, האוניברסיטה העברית בירושלים

ויצמן והשאלה הערבית

פרופ‘ בני מוריס, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

מדיניות המחקר הציונית של ויצמן, 1948-1920

 ד“ר שאול כ“ץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

16:30-16:00   הפסקת קפה

17:30-16:30   מושב 4 

מורשתו האקדמית ומדיניות המדע של ויצמן 
יושב ראש: פרופ‘ מיכאל סלע, נשיא מכון ויצמן לשעבר, חבר האקדמיה

פוליטיקה יהודית ומדיניות ציונית במפעלו של חיים ויצמן

פרופ‘ שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה

"מכון ויצמן למדע" כמצבה חיה וראויה למכונן המחקר המדעי בישראל

פרופ‘ רות ארנון, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה

דברי נעילה

תצוגות 
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