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יהושע יורטנר

דברי פתיחה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה את הוקרתה העמוקה לתרומתו 
המרכזית והייחודית של המדען ומדינאי המדע ד"ר חיים וייצמן )1952-1874( - 
מגדולי המנהיגים שקמו לעם היהודי - לעיצוב התכנים והמסגרות של הפעילות 

המדעית של מדינת ישראל, להקמתם ולמימושם.
בנאום ההשבעה שלו בכנסת אמר נשיאה הראשון של מדינת ישראל חיים 
למפעלנו  יסוד  והמחקר  המדע  את  לעשות  וחתרתי  עמלתי  חיי  'כל  וייצמן: 
הלאומי'. דברים אלה משקפים נאמנה כי מדינת ישראל חייבת להישען בראש 
ובראשונה על עצמתה הרוחנית, התרבותית, המדעית והטכנולוגית. זאת היא 
מורשת הרואה במדע ממד מרכזי בחיינו ומקור לעצמתנו, ואותה אנו חייבים 

לטפח ולפתח, ברוח חזונו של חיים וייצמן.

של  למותו  שנה  שישים  לציון  בכינוס  שנישאו  הרצאות  על  מבוסס  זה  קובץ 
וייצמן שקיימה האקדמיה בכ"ו בטבת תשע"ג )8 בינואר 2013(. זה הספר השני 
בסדרה 'מנהיגות ומדע בישראל'. הספר הראשון עסק בדוד בן–גוריון, והוא יצא 

לאור בשנת תשמ"ט )1989( ונדפס שנית בשנת תשע"ג )2013(.

*   *   *

אנו מבקשים להודות לאנשי הארכיונים השונים שעזרו הן באיתורם ובניתוחם 
של שלל התמונות והמסמכים שעיטרו את כרזות הכינוס והן בהפקת הכרזות: 
לגב' מרב סגל, מנהלת גנזך ויצמן; לגב' קרן רז, בעת הכינוס אחראית קשרי 
תחום  ראש  הכינוס  בעת  זלצר,  אורנה  לגב'  ויצמן;  בגנזך  ופרויקטים  מחקר 
ארכיון במכון ויצמן למדע; למר עופר צמח, מנהל ארכיון האוניברסיטה העברית 
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בירושלים. תודה לד"ר שאול כ"ץ על הכנת החומרים הארכיוניים לתצוגה בכינוס 
ולגב' אביטל בר, דוברת האקדמיה, על הסיוע בהבאתם לתצוגה ולדפוס. תודה 
גם לגב' טלי אמיר, מנהלת ההוצאה לאור של האקדמיה, אשר לא חסכה מחשבה, 
יהודה  ולמר  ביותר,  לדפוס על הצד הטוב  כדי להתקין את הספר  וזמן  מאמץ 

גרינבאום, אשר טיפל במסירות בהפקת הספר.


