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ויצמן חיים  יד  שזר,  זלמן  מרכז  הציונות,  מנהיג  ויצמן  )עורכים(,  חזן  ומאיר  כהן  אורי 
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עמ'  220 תשע"ו,  ירושלים  ביאליק,  מוסד  מדע,  עיר  מחקר,  מכון  מעבדה,  כהן,  אורי 

המתעניינים  לכל  כידוע  ומקיפה,  רבה  ויצמן  חיים  ישראל  מדינת  של  הראשון  הנשיא  על  הספרות 

מספר  דרכה.  בראשית  ישראל  ומדינת  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  הציונית,  התנועה  בתולדות 

ובפעילותו  חייו  של  השונים  ובהיבטים  בשלבים  דיונים  וכולל  למדי  גדול  ויצמן  על  הפרסומים 

ימינו  ועד  פטירתו  מיום  הארוכות  השנים  במשך  מקיפות  ביוגרפיות  עליו  נכתבו  אף  המגוונת. 

עם  ביחסיו  הפוליטיות;  בעמדותיו  ויצמן;  של  האישית  בהיסטוריה  עוסקת  זו  מקיפה  ספרות  אנו. 

כמו  שונות,  במדינות  היהודים  עם  ביחסיו  הברית;  ובארצות  באנגליה  בעיקר  בכירים,  מנהיגים 

ישראל;  ובמדינת  הציונית  בתנועה  הפוליטי  ובפועלו  במעמדו  הברית;  וארצות  בריטניה  רוסיה, 

בהיבטים  וכן  פעולתו  ובדפוסי  ויצמן  מכון  בהקמת  גם  הזה,  ובהקשר  למדע,  ובתרומתו  במחקריו 

פעולותיו. ואת  ויצמן  את  שאפיינו  נוספים 

ויצמן,  של  ומעשיו  חייו  של  השונים  בהיבטים  הם  גם  עוסקים  זה  במאמר  הנסקרים  הספרים  שני 

הם בעיקר  חיבורים אלה  בפירוט. למעשה, שני  נדון בהם  ובהמשך המאמר  לעיל,  כמו אלה שנזכרו 

עם  נשיאותו  ובשנות  ישראל  מדינת  להקמת  שקדמו  בתקופות  העוסקות  פוליטיות',  'ביוגרפיות 

מלאה  ביוגרפית  סקירה  בהם  אין  פוליטיות  כביוגרפיות   .1952 בשנת  לפטירתו  עד  המדינה  הקמת 

החברתיים  קשריו  ועל  מותו  ועד  ילדותו  מימי  האישיים  חייו  על  ויצמן,  של  משפחתו  על  וממוקדת 

זרות,  פוליטיות  במערכות  מעמדו  על  שהשפיעו  בגורמים  מתמקדים  הכרכים  שני  והבין־אישיים. 

ובפעילותו במסגרות אלה.  ישראל  ובמדינת  ביישוב  היהודית, בתנועה הציונית,  במערכות התפוצה 

הואיל  לקריאה.  וראויים  מעניינים  הם  בעבר,  שנחקרו  בתחומים  עוסקים  הספרים  ששני  אף 

המקיף  למחקר  חשוב  נדבך  המוסיפים  חדשים  היבטים  בהם  יש  לאחרונה,  לאור  ויצאו  נכתבו  והם 

על  שנכתבו  מאמרים  הציונות',  מנהיג  'ויצמן  באסופה  הנכללים  המאמרים  מן  כמה  ויצמן.  על 

משקפים  ויצמן,  של  המדעית  בפעילות  העוסק  הביוגרפי  הספר  וכן  הכרך,  עורכי  של  הזמנה  פי 

החברתי  הרקע  על  הציונית,  התנועה  על  אור  שופכים  והם  עדכניים,  ודעות  פרשנויות  ממצאים, 

המדען  הראשון,  הנשיא  ועל  ימיה,  בראשית  ישראל  ומדינת  הציונית  התנועה  של  והפוליטי 

הפעלתן.  והפוליטיקאי 

הנחו  הם  ויצמן  על  לכרך  מאמר  לתרום  שבהזמנה  העורכים  שני  מציינים  לספרם  בהקדמה 

או  ויצמן,  של  השונים  ותפקידיו  מעמדו  לגבי  שונות  גישות  מהצגת  יחששו  שלא  הכותבים  את 

הגישות  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  מאמרים  בספר  יש  ואכן,  מעשיו.  מקצת  על  מביקורתיות 

כה.  עד  לגביו  מקובלים  שהיו  והטיעונים 

ספר  'מטרת  כותבים:  הם  לספר  במבוא  הספר.  של  מטרתו  את  שהגדירו  אלה  גם  הם  העורכים 

הגדולה,  הציונית  הסינתזה"  כ"איש  ויצמן  של  פעילותו  ייחודיות  את  להציג  היא  הנוכחי  המחקרים 

מנהיג  'ויצמן  הכרך:  בכותר  גם  מודגשת  זו  גישה   .)8 )עמ'  ופוליטיקה'  מדע  תרבות,  יחדיו  שמיזגה 

פרסומים  שמעידים  כפי  ואולם,  הציונית.  בתנועה  המנהיגים  מבכירי  היה  ויצמן  אכן,  הציונות'. 

פעילותו.  ושל  עניינו  של  היחיד  המוקד  הייתה  לא  הציונות  הזה,  בכרך  שונים  מאמרים  וכן  אחרים 

של  פעילותו  על  ידיעותיהם  את  להרחיב  וכדי  אלה,  בספרים  והמעיינים  הקוראים  לטובת  לפיכך, 
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במבט־על,  הספר,  בראשית  להביא  היה  הדין  מן  בספרים,  מודגשים  אינם  שקצתם  בתחומים  ויצמן 

ביישוב,  הציונית,  בתנועה  בתפוצה,  ויצמן  של  והבכיר  המרכזי  מעמדו  ועל  תפקודו  על  סקירה 

שבמאמרים  והיות  המדעית.  ובמערכת  אחרות  במדינות  הפוליטיות  במערכות  ישראל,  במדינת 

לזיקה  הקוראים  של  לבם  תשומת  את  להפנות  מקום  היה  האלה,  להיבטים  התייחסות  יש  הזה  בכרך 

הספר.  גוף  ובין  זו  סקירה  בין 

בזירה  הרבה  פעילותו  את  מדגישות  כה  עד  ויצמן  על  שנכתבה  הענפה  בספרות  הדעות  רוב 

הציונית,  התנועה  על  השפיעו  אלה  בתחומים  פעולותיו  והמדעית.  הכלכלית  החברתית,  הפוליטית, 

בן  עם  ובייחוד  וציונים,  יהודים  מנהיגים  עם  יחסיו  ועל  הצעירה  ישראל  מדינת  על  היישוב,  על 

היהודית  התפוצה  על  השפעה  לכך  הייתה  אף  רבים.  יהודים  לא  מנהיגים  ועם  שרת,  ומשה  גוריון 

מסוימות. במדינות 

*

כולל  תחילה,  כאן  שייסקר  הציונות',  מנהיג  'ויצמן  עמ'(,   631( הכרס  עב  הערוך  המאמרים  כרך 

 שבעה עשר מאמרים מוזמנים שכתבו חוקרים שונים, ובכללם שני העורכים. אחד משני העורכים – 

הזה. המאמר  בהמשך  בנפרד  שתיסקר  ויצמן,  של  המדעית  הביוגרפיה  את  גם  כתב   – כהן  אורי 

בנושאים  העוסקים  מאמרים  במקבצי  זו  בסקירה  אתמקד  בספר,  והמעיינים  הקוראים  לטובת 

ערוך  איננו  הספר  ויצמן.  של  ובפעילותו  בחייו  השונים  להיבטים  בהתאם  הגדרתי  שאותם  קרובים, 

לדעתי,  הקוראים.  על  להקל  יכולה  הייתה  נושאית  וחלוקה  מציע,  שאני  המאמרים  נושאי  פי  על 

זו. בדרך  הספר  את  לערוך  מקום  היה 

ויצמן.  של  האישי  והמעמד  הפוליטי  המצב  התפתחות  הוא:  הראשון  המאמרים  מקבץ  של  נושאו 

מציונות  'ויצמן  רצבי  שלום  של  מאמרו  מצויים  זה  לנושא  כמשתייכים  שזיהיתי  המאמרים  בין 

למאמר,  ההקדמה  לאחר  לספר'.  בא  בלבד  עצמו  על  שלא  סיפור  "מדעית":  לציונות  "ספונטנית" 

בדעותיו.  שחלו  והשינויים  התבגרותו  אחרי  ועוקב  המחקר'  בראי  הצעיר  'ויצמן  על  כותב  רצבי 

ויצמן  בחן  המוקדמות,  חייו  בשנות  שהחלה  הציונית,  לתנועה  ויצמן  של  בגישתו  הדיון  אחרי 

התבוניות.  גישותיו  ואת  השקפותיו  את  שתאמו  אלה  את  וקיבל  הציונות  יסודות  את  בהדרגה 

–1881 ראשונות,  שנים   – ויצמן  ורה  ופוליטיקה:  תה  'ספל  שטרן  מרגלית  בת־שבע  של  במאמרה 

ומעשיו  דעותיו  על  ובהשפעתם  צעיר  מגיל  ויצמן  לחיים  ורה  בין  ביחסים  עוסקת  המחברת   '1920

היא  והפרטיים  הפוליטיים  בתחומים  ויצמן  ורה  של  בפעילותה  כי  טוענת,  הכותבת  ויצמן.  של 

את  למלא  לוויצמן  סייעו  בחייה  הנהיגה  ויצמן  שוורה  השינויים  השונים.  בתפקידיו  זוגה  לבן  סייעה 

גולני  מוטי  הצעירה.  ישראל  ובמדינת  הציונית  בתנועה  לבכיר  שהפך  עד  ורבו,  שהלכו  תפקידיו 

נשענה  הייחודי  מעמדו  בטיפוח  ויצמן  של  שהצלחתו  ויצמן',  של  החברתית  'הרשת  במאמרו  מציין 

ניתוחית  אלא  תיאורית  אינה  זו  גישה  לעצמו'.  ליצור  הצליח  שוויצמן  רחבה  חברתית  'רשת  על 

את  הבונות  והחברתיות  הכלכליות  הפוליטיות,  הרשתות'  'גישת  חדשה:  תפיסה  על  מבוססת  והיא 

בסיס  לו  סיפקה  יצר  שוויצמן  החברתית־הפוליטית  הרשת  כי  נטען,  במאמר  והפוליטיקה.  החברה 

הפוליטיות,  מטרותיו  את  לקדם  לו  וסייעה  האלה,  הרשתות  חברי  עם  וחשובים  מתמשכים  למגעים 

המדינה  נשיא  בחורף":  ' "מדינאי  במאמרו  הספר,  מעורכי  חזן,  מאיר  והתרבותיות.  החברתיות 

בשנת  פטירתו  עד  חייו,  באחרית  ויצמן  של  והאישית  הציבורית  דעיכתו  את  היטב  סוקר  הראשון', 
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חיים  'הנצחת  עמוס:  בן  אבנר  של  הוא  זה,  למקבץ  שייך  הוא  שגם  בכרך,  האחרון  המאמר   .1952

ומברר  ויצמן  של  ולזכרו  לכבודו  שנערכו  בטקסים  עוסק  המאמר  פוליטיקאי'.  מדען,  נשיא,  ויצמן: 

בישראל.  בעיקר  הקולקטיבי,  בזיכרון  קבע  דרך  נותר  הוא  כיצד 

והתנועה  ויצמן  יחסי  הוא  בכרך,  מאמרים  מספר  לדעתי  משתייכים  שאליו  השני,  המקבץ  נושא 

בראייה   )1921–1919( לברנדייס  ויצמן  בין  'המאבק  במאמרו  פריזל,  אביתר  ומנהיגיה.  הציונית 

שייצג  כמי  ויצמן  בציונות:  שונים  אפיקים  שני  שייצגו  האישים  שני  בין  במאבק  עוסק  היסטורית', 

ממאבק  יצא  ויצמן  פריזל,  לדעת  האמריקני.  האפיק  את  שייצג  כמי  וברנדייס  האירופי  האפיק  את 

ועד  'משקיעה  במאמרו  שגב,  זהר  הציונית.  בתנועה  מעמדו  את  ביסס  וכך  העליונה,  על  וידו  זה 

מעמדו  היחלשות  את  מתאר  הארבעים',  בשנות  האמריקנית  והציונות  הברית  ארצות  ויצמן,  הדחה: 

הציוני  במחנה  ויצמן  של  עוצמתו  כי  הוא  זה  במאמר  מרכזי  טיעון  הציונית.  בתנועה  ויצמן  של 

הציונית  לתנועה  מחויבת  שהייתה  בריטניה,  אכן  בריטניה.  בעמדת  השינוי  בגין  בעיקר  פחתה 

השנייה,  העולם  מלחמת  לקראת  ישראל  ובארץ  התיכון  במזרח  עמדותיה  את  שינתה  ולוויצמן, 

ויצמן.  של  פעולתו  כיווני  ואת  הציונית  התנועה  עם  המתח  את  הגביר  זה  ושינוי  ולאחריה,  במהלכה 

ויהודים  ויצמן  אומללה":  לאהבה  הדומה  ' "משהו  שפי:  נעמה  של  הוא  זה  במקבץ  נוסף  מאמר 

השפיעו  ויצמן  של  החברתית־הפוליטית  דרכו  בראשית  כי  המחברת,  קובעת  במאמרה  גרמנים'. 

המדינית  תפיסתו  גיבוש  במהלך  והערכית.  התרבותית  תפיסתו  על  הגרמנים  היהודים  דווקא 

האנטישמיות,  צמיחת  של  הבעייתית  התופעה  משמעות  כולל  הגרמנית,  התרבות  על  ויצמן  הסתמך 

דבק  ויצמן  שפי,  של  טענתה  פי  על  הראשונים.  בגרותו  בימי  הכיר  שאותם  גרמניה,  יהודי  ועל 

גישתו  הבריטים.  עם  קשרים  לטוות  כשהחל  גם  הנאציזם  הופעת  שלפני  הגרמניות  בתפיסות 

ערב  בריטניה  עם  והיישוב  הציונית  התנועה  של  היחסים  לגבי  עמדתו  את  לשנות  לו  סייעה  זו 

אנטישמים:  של  אמונתם  'על  במאמרו  מוריס־רייך,  עמוס  גם  ולאחריה.  השנייה  העולם  מלחמת 

ככוח  וגם  כאמונה  גם  האנטישמיות,  כי  טוען  ויצמן',  אצל  פוליטית  ופרקטיקה  מנטליים  מבנים 

מרכזי,  ציוני  כמנהיג  ויצמן  של  ומעמדו  השקפתו  לעיצוב  רבות  תרמה  מאיים,  חברתי־פוליטי 

בתקופתו  היהודית  בהתנגדות  השתמש  ויצמן  מוריס־רייך,  לפי  שפי.  של  במאמרה  לנאמר  בדומה 

לרעיונות האנטישמיים כדי לחזק את מעמדם של היהודים בכלל. הוא שם דגש על יכולת ההשפעה 

האינטרסים  את  לקדם  כדי  שימוש  בכך  ועשה  מגוריהם,  במדינות  פוליטיים  תהליכים  על  שלהם 

במאמרו  גוטוויין,  דני  מנהיגיהן.  ובקרב  הברית  ובארצות  בבריטניה  הפוליטיות  במערכות  שלהם 

של  פעולתו  לאופן  חדשה  פרשנות  מציע  בריטי',  כמדינאי  ציוני  מנהיג  בלפור:  והצהרת  'ויצמן 

של  חלקו  את  מדגיש  הוא  הראשונה.  העולם  מלחמת  בשנות  בבריטניה  פוליטית  כאישיות  ויצמן 

הבין־ במערכת  הממלכה  של  תפקידיה  על  בבריטניה  הפוליטית  בצמרת  הפנימית  במחלוקת  ויצמן 

להשגת  תרמו  זו  במסגרת  מהלכיו  גוטוויין,  לפי  העות'מאנית.  האימפריה  עם  יחסיה  ועל  לאומית 

פוליטי  ניצחון  וטרגדיה'  ניצחון  והבריטים:  'ויצמן  במאמרו  מתאר  כהן  י'  מיכאל  בלפור.  הצהרת 

נכשל  הכללי  הכלכלי  בתחום  בפעילותו  כהן,  לדעת  אחר.  מצד  שלו  והפסד  אחד  מצד  ויצמן  של 

ביישוב,  הכלכלי  המשבר  על  להתגבר  כדי  הבריטית  הממשלה  מן  הלוואה  להשיג  בניסיון  ויצמן 

הבא  המאמר  הבריטית.  הממשלה  עם  הידידותיים  היחסים  המשך  בהשגת  הצליח  הוא  זאת,  ולעומת 

לדעתה,  לטרומן'.  ויצמן  בין  בתש"ח:  'נשיאים  כהן־לוינובסקי:  נורית  של  מאמרה  הוא  זו  בקבוצה 

זכה  לבסוף  אך  האמריקנית,  הפוליטית  הצמרת  עם  הקשרים  את  לטפח  תחילה  הצליח  לא  ויצמן 
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בהקמתה  טרומן,  של  בהנהגתו  אמריקה,  של  תמיכתה  השגת   – טרומן  הנשיא  עם  ביחסיו  להצלחה 

.1948 במאי  ישראל  של 

היהודי  ביישוב  ויצמן  של  ובמעשיו  בתפקידיו  במעמדו,  עוסק  המאמרים  של  השלישי  המקבץ 

מלחמות  בין  לעלייה  ויצמן  של  'יחסו  במאמרה  חלמיש  אביבה  היישוב.  מנהיגי  עם  וביחסיו 

סלקטיבית  עלייה  של  מובהק  חסיד  היה  ויצמן  כי  טוענת,  חלמיש  זו.  בתקופה  עוסקת  העולם' 

על  ויצמן  את  מבקרת  המחברת  נרחבת.  עלייה  לקלוט  היישוב  של  המוגבלות  האפשרויות  בגין 

היטלר  עליית  בעת  העולם,  מלחמות  שתי  שבין  הקשה  בתקופה  העלייה  את  להגביל  נטייתו 

לאט":  נוסעת  הציונית  ' "העגלה  במאמרו  מנור  אודי  השואה.  התקרבות  ועם  בגרמניה  לשלטון 

עירוני.  אופי  בעלת  המונית  מעלייה  הסתייג  ויצמן  כי  טוען  השיתופית'  וההתיישבות  ויצמן 

ויצמן  מנור,  לפי  איכותית.  חקלאית  בהתיישבות  הכרח  שיש  לטעון  לו  שגרמה  היא  זו  הסתייגות 

שני  היהודי.  היישוב  להתפתחות  תסייע  בארץ  שהתיישבו  החלוצים  של  התנהגותם  דווקא  כי  טען 

מכון  של  ובתפעולו  ובהקמתו  ויצמן  של  המדעית  בפעילותו  עוסקים  זה  במקבץ  הבאים  המאמרים 

ויצמן  של  המדעית  פעילותו  לפוליטיקה:  כימיה  'בין  קציר:  ושאול  קירש  נורית  של  במאמרם  זיו. 

המדעית  פעילותו  בין  עמוק  קשר  יצר  ויצמן  כי  המחברים,  מציינים  והארבעים'  השלושים  בשנות 

המדעית,  פעילותו  את  גם  כיוונו  אותו  שהטרידו  פוליטיות  שאלות  הציונית.  הפוליטית  לפעילותו 

המחברים,  שני  לפי  ולשגשג.  להתפתח  וליישוב  הציונית  לתנועה  לעזור  למטרה  לו  שם  והוא 

בשנים  ויצמן.  של  המדעית  פעילותו  את  פוליטיים  שיקולים  הניעו  והארבעים  השלושים  בשנות 

בעולם  החוקרים  מחלוצי  אחד  והיה  ביוכימיים  תהליכים  בפיתוח  ויצמן  עסק  במאמר  הנדונות 

וכן  והיישוב  הציונית  התנועה  מטרות  עם  אחד  בקנה  עלו  מחקריו  ויצמן,  של  לדעתו  הזה.  בתחום 

הספר  ומחבר  הזה  הכרך  של  העורכים  משני  )אחד  כהן  אורי  הבריטית.  האימפריה  של  הצרכים  עם 

והקמת  ויצמן  פוליטית להתחדשות מדעית:  'מדחייה  זיו שייסקר בהמשך(, במאמרו  ומכון  ויצמן  על 

ברחובות  זיו  מכון  את  להקים  ויצמן  יוזמת  את  מציג   ,'1934–1931 ברחובות,  זיו  דניאל  מכון 

ביקרו  חברתיים  ומנהיגים  כלכלנים  פוליטיים,  אישים  במאמר,  הנטען  לפי  בפועל.  ביצועה  ואת 

ויצמן.  של  בהנחייתו  הקודמים  במחקריו  המשיך  המכון  אבל  המכון,  של  המחקר  כיווני  את  קשות 

רבות  שתרם  עולמי  שם  בעל  מוסד  ויצמן,  מכון   – חשוב  מדעי  למרכז  המכון  הפך  הימים  ברבות 

במאמרה  הזה  המקבץ  של  התוכן  סקירת  את  אסיים  ישראל.  ומדינת  היישוב  המדע,  להתפתחות 

שבשיתוף  הדואליות  יסודות  את  במאמרה  מציגה  שפירא  ובן־גוריון'.  'ויצמן  שפירא  אניטה  של 

ואת  ישראל,  מדינת  ושל  היישוב  של  הציונית,  התנועה  של  הבכירים  המנהיגים  שני  בין  הפעולה 

התנגשויות  פערים,  השניים  בין  שיצרו  שלהם,  השונות  הפוליטיות  וההשקפות  האישיים  הניגודים 

ויצמן  על  ההספד  ובדברי  רבות  בהצהרות  כי  לזכור  חשוב  מרכזיות.  בסוגיות  פעולה  שיתופי  וגם 

בהשקפות  חלוקים  היו  שהם  אף  ישראל,  ומדינת  הציונית  התנועה  נשיא  את  מאוד  בן־גוריון  שיבח 

מעטים. לא  וכלכליים  פוליטיים  מהלכים  על  הסכמה  ביניהם  שררה  אכן,  הפוליטית.  ובגישה 

העיקריים  הנושאים  פי  על  הזה  הכרך  מאמרי  את  לסדר  צורך  היה  לדעתי  כי  ציינתי  לעיל  בדברי 

לאחר  ולמדינה  לציונות  המיוחדים  ביחסיו  ויצמן,  של  והפוליטית  העצמית  אישיותו  בהתפתחות 

זו  מעין  חלוקה  כאמור,  וכדומה.  זרים  מנהיגים  עם  ביחסיו  התפוצה,  חלקי  עם  בקשריו  הקמתה, 

כזה  מבנה  כן,  על  יתר  ולדעותיהם.  ללבם  הקרובים  בנושאים  להתמקד  לקוראים  מאפשרת  הייתה 
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השפעות  על  ולעמוד  שונות  ופעילויות  דעות  עם  ויחסים  גישות  לקשור  קלות  ביתר  מאפשר  היה 

הדדיות.

הם  אלה  דבר,  של  בעיקרו  משותף:  מאפיין  יש  הזה  בכרך  המאמרים  רוב  של  המחקרי  לסגנון 

שבין  בתקופה  עוסקים  המאמרים  רוב  לוויצמן.  הקשורים  היסטורי  אופי  בעלי  תיאוריים  מאמרים 

עם  יחסיו  השקפותיו,  השתייכותו,  את  סוקרים  המאמרים  רוב  זה,  ובהקשר  העולם.  מלחמות  שתי 

ואירועים  בחייו  תקופות  ויצמן,  של  גילו  בחינת  תוך  זרים,  ומנהיגים  עמים  ועם  היהודית  התפוצה 

היסטוריים.

המתמקדים  מאמרים  בעיקר  בעבר,  נדונו  שלא  בסוגיות  לדון  מנסים  בכרך  אחדים  מאמרים  רק 

אנטישמים:  של  אמונתם  'על  מוריס־רייך  עמוס  של  מאמרו  לדוגמה,  תאורטי.  אופי  בעלי  בניתוחים 

הקשר  את  היתר,  בין  לבחון,  מנסה  המאמר  ויצמן'.  אצל  פוליטית  ופרקטיקה  מנטליים  מבנים 

ליהודים'. מאמרו  ביחס  ואף שקריות  'בין מעמדן האפיסטמי של אמונות בלתי מציאותיות  התאורטי 

כאמור  זו.  מאמרים  לקבוצת  משתייך  הוא  גם  ויצמן'  של  החברתית  'הרשת  על  גולני  מוטי  של 

'רשתות  של  בהתארגנויות  העוסקת  יחסית  'צעירה'  תאורטית  גישה  על  מתבסס  המאמר  לעיל, 

ועל  פוליטיות  תנועות  על  החברה,  על  ובהשפעתן  במינן  מיוחדות  וכלכליות  פוליטיות  חברתיות', 

המנהיג. של  מעמדו 

התיאורים  אחרי  יחסית  בקלות  לעקוב  ניתן  וכך  בהיר  המאמרים  רוב  של  הכתיבה  סגנון 

על  מבוססים  המאמרים  רוב  שניים,  או  אחד  מאמר  להוציא  בהם.  הנכללים  המורכבים  והניתוחים 

עליו,  שנכתבו  או  עצמו  ויצמן  שכתב  הספרים  מן  לקוחים  אלה  מקורות  מאוד.  רבים  מקורות 

הדברים  רוב  על  לסמוך  ניתן  לפיכך  ועוד.  העיתונות  מן  ארכיוניים,  מחומרים  מכתבים,  מקובצי 

הזה. הכרך  במאמרי  המוצגים 

מעטים  ורק  השונים,  בהיבטיה  ההיסטורית  המתודולוגיה  על  מתבססים  המאמרים  רוב  כאמור, 

ופוליטיות.  חברתיות  רשתות  או  אפיסטמיות  השפעות  כמו  אחרות,  מדעיות  גישות  על  מתבססים 

ודיפלומטיים  כלכליים  פוליטיים,  חברתיים,  היבטים  של  ולהבנה  להכרה  תורמים  הכרך  מאמרי 

התקופה,  להבנת  מסוימת  במידה  מסייעים  המאמרים  כן,  על  יתר  ורעייתו.  ויצמן  התנסו  שבהם 

העשרים,  המאה  של  החמישים  שנות  ראשית  ועד  העולם  מלחמות  שתי  שבין  השנים  למן  בעיקר 

הציונית  התנועה  התפתחות  על  שהשפיעו  גורמים  חושפים  המאמרים  ויצמן.  של  פטירתו  מועד 

מרכזיות  מדינות  של  וממשלות  מנהיגים  עם  ויצמן,  ובייחוד  ומנהיגיה,  התנועה  של  המגעים  ועל 

ישראל. מדינת  הקמת  ועל  היהודי  היישוב  על  תקופה,  באותה 

לא  שעדיין  ופרקטיות  היסטוריות  בסוגיות  העוסקים  הזה  בכרך  מאמרים  יש  זאת,  עם  יחד 

רק  אינם  מהם  כמה  שבספר.  המאמרים  את  לקרוא  ומעניין  חשוב  לכן,  מוצו.  שטרם  או  נחקרו 

בתנועה  השתלבותו  ועל  והמדעיים  הפוליטיים  הישגיו  על  מחשבתו,  דפוסי  על  ויצמן  את  משבחים 

אלה. בתחומים  וממעשיו  ממחשבותיו  כמה  מבקרים  גם  אלא  ובישראל,  ביישוב  הציונית, 

*

הערוך  בכרך  מאמרו  כנראה  מבוסס  שעליו  מדע',  עיר  מחקר,  מכון  'מעבדה,  כהן  אורי  של  ספרו 

דבר,  של  ביסודו  למדע.  ויצמן  למכון  ובהפיכתו  זיו  מכון  בהקמת  עוסק  הציונות',  מנהיג  'ויצמן 

של  סקירה  ומציע  בעיקרו  תיאורי  אופי  בעל  הוא  זה  ספר  לעיל,  שנסקר  כהן  של  מאמרו  כמו 
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בתחילת  ידידותיים  הבלתי  היחסים  את  סוקר  הוא  המכון.  של  הקמתו  בעת  שהתרחשו  הדברים 

)מצב  העברית  האוניברסיטה  לבין   – המכון  את  שהקים  ויצמן  בין  ובעיקר   – המכון  בין  הדרך 

מיזם  את  )לדוגמה,  במכון  המדעית  הפעילות  את  סוקר  הספר  בהמשך,  ארוכות(.  שנים  שנמשך 

דרכו(.  בראשית  כבר  המכון  להצלחת  שהביא  השנייה  העולם  מלחמת  רקע  על  התרופות  תעשיית 

תחילה  שנתמך  זיו,  כמכון  ממיתוגו  במעבר  הברית  ארצות  יהדות  של  מעורבותה  את  בוחן  הספר 

ארצות  יהודי  בידי  בעיקר  הנתמך  ויצמן,  כמכון  למיתוגו  אירופיים,  ויהודיים  ציוניים  גורמים  בידי 

של  ימיה  ובראשית  השנייה  העולם  מלחמת  בעת  המכון  מצב  את  בוחן  הספר  כן,  כמו  הברית. 

הספר  המדינה.  הקמת  עד  היהודי  ליישוב  והמדעיות  הכלכליות  תרומותיו  ואת  ישראל,  מדינת 

טיעוניו. את  מבססים  שהם  ונראה  מרובים  מקורות  על  מבוסס 

ומדע,  לאומיות  תנועות  בין  האפשריים  ההדוקים  בקשרים  הוא  המחבר  של  האנליטי  הדיון 

יתר  אלה.  קשרים  לחזק  החיוני  בצורך  שהאמינו  משום  זה,  בכיוון  ועוזריו  ויצמן  שנקטו  ובאמצעים 

לתנאים  הגלובלי  במישור  המתפתח  המדע  בין  הגומלין  ויחסי  החזון  פענוח  המחבר,  לפי  כן,  על 

ארץ  כמו  קטנה  בארץ  מדעי  מחקר  מכון  לפתח  היכולת  בהבנת  מרכזי  מרכיב  הוא  המקומיים 

ועולמי.  מקומי  מדעי  ערך  לבעל  ולהפכו  תקופה,  באותה  בה  שהיה  הקטן  היהודי  וביישוב  ישראל 

לחלקים  ובעיקר  הציונית  לתנועה  ויצמן  בין  קשרים  על  מבוססים  היו  ומימונו  המכון  הקמת  ואכן, 

לאור  בטוחים,  היו  לא  אלה  קשרים  ואולם,  אמריקה.  ליהדות  מכן  ולאחר  תחילה,  אנגליה  מיהדות 

העולם,  מלחמות  שבין  בתקופה  היהודית  התפוצה  של  בחלקים  ששרר  והמעשי  הכלכלי  המצב 

זיו  מכון  התפתחות  כי  לציין  חשוב  זאת,  ולמרות  הברית.  בארצות  גם  אבל  באירופה,  בייחוד 

פוליטיים  קשיים  היו  אמריקה,  יהדות  כולל  היהודית,  לתפוצה  שבהן  והארבעים,  השלושים  בשנות 

מאוד  עזרה  זו  כספית  תמיכה  ומספיק.  שוטף  היה  והמימון  ויעילה  טובה  הייתה  וכלכליים, 

המפורסם. ויצמן  למכון  ולהפיכתו  זיו  מכון  של  להתפתחותו 

הן  אמריקניות.  מדעיות  גישות  בייבוא  מאוד  סייעו  ויצמן  מכון  מכן  ולאחר  זיו  מכון  כהן,  לפי 

של  מקומן  את  ותפסו  הקמתה,  לאחר  ישראל  ובמדינת  ביישוב  והידע  המחקר  מוקדי  את  ביססו 

בפרט.  העברית  ובאוניברסיטה  בכלל  ישראל  בארץ  לכן  קודם  נפוצות  שהיו  האירופיות,  הגישות 

עצמו. ויצמן  במכון  בעיקר  כי  אם  אחרים  המחקר  ובמכוני  באוניברסיטאות  גם  נקלטו  אלה  גישות 

לתפיסותיו  האופייניים  אותו,  שהנחו  ובעקרונות  ויצמן  בידי  זיו  מכון  בהקמת  פותח  הספר 

העברית,  האוניברסיטה  מן  חלק  יהיה  שהמכון  ויצמן  קיווה  הדרך  בראשית  והמדעיות.  הפוליטיות 

בין  פעולה  לשיתוף  התכניות  ואולם,  אליה.  וקשור  בה  בכיר  מעמד  בעל  אז  היה  עצמו  שוויצמן 

בהמשך  עצמאיים.  מוסדות  נותרו  ויצמן,  מכון  ואחריו  זיו,  ומכון  צלחו,  לא  למכון  האוניברסיטה 

האוניברסיטה  מהנהלת  ויצמן  של  פרישתו  בתהליך  השונים  והשלבים  הסיבות  את  סוקר  כהן  הספר 

המנהלים  המדענים,  ובגיוס  עצמו,  על  ברחובות  המדעי  המכון  הקמת  של  העול  בנטילת  העברית, 

למכון.  דרושים  שהיו  והכספים 

בתמיכתה  ולעומתם  ולהפעלתו  המכון  להקמת  הרביזיוניסטים  בהתנגדות  מתמקד  כהן  בהמשך, 

הראשונות  בשנים  במכון  שהתנהל  המדעי  המחקר  את  סוקר  הוא  מכן  לאחר  העבודה.  תנועת  של 

לתיאור  מועט  לא  מקום  בספר  מוקדש  הזה  בהקשר  היישוב.  ואת  העם  את  לשרת  שנועד  להקמתו, 

וחשיבותה.  המכון  של  המחקרית  הפעילות  ולניתוח 

שעניינם  המכון,  של  המקוריים  המחקר  נושאי  על  נוסף  השנייה  העולם  מלחמת  בזמן  כהן,  לפי 
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ובמקביל,  לחימה,  אמצעי  יצירת  ובייחוד  מלחמה,  תעשיית  של  פיתוח  גם  כימיה,  היה  המרכזי 

נמשכים  אלה  פיתוח  כיווני  הארצישראליים.  הלחימה  ולארגוני  לצבאות  שתסייע  תרופות  תעשיית 

אנו. ימינו  עד 

זו  והיא  במכון,  מעורבותה  את  הברית  ארצות  יהדות  הגבירה  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 

לתמיכה  קשורה  הייתה  ויצמן  למכון  והפיכתו  זיו  מכון  הרחבת  גם  שלו.  התקציב  לעיקר  שדאגה 

מדע  ואנשי  עסקנים  ארצה  עלו  מכך  כתוצאה  אמריקנים.  יהודים  הון  ובעלי  יזמים  של  הנרחבת 

המכון,  לפיתוח  האמריקני  הוועד  הוקם  מאמריקה  התמיכה  לשיפור  פעיל.  חלק  בו  ונטלו  אמריקנים 

למכון. שגויסו  ובמנהלנים  במדענים  עוסק  והספר  ולהרחבתו,  להפעלתו  רבות  שתרם 

שנת  בסוף  )שהוקם  ויצמן  מכון  של  כך  ואחר  זיו,  מכון  של  פעולתו  מראשית  כי  ציין  כהן 

במכון.  הועסק  ברחובות  ההגנה  מפקד  כאשר  בייחוד  ההגנה,  עם  פעולה  המכון  שיתף   ,)1949

ההון  גיוס  רקע  על  בעיקר  העברית,  האוניברסיטה  עם  נוסף  מתח  יצרו  הזאת  והפעילות  הקשר 

מכון  הפך  המלחמה  בימי  העברית  האוניברסיטה  של  התקציביים  הקשיים  לאור  המוסדות.  לשני 

ויצמן,  מכון  כך  ואחר  זיו,  מכון  בין  הקשר  היהודי.  ביישוב  הצבאית־המדעית  הפעילות  למרכז  זיו 

נוסף  לחיזוק  הביא  זה  קשר  ומעשיים.  מדעיים  להישגים  ותרם  חזק  היה  צה"ל  של  המדע  חיל  ובין 

ולאחריה. המדינה  הקמת  לפני  המכון,  של  במעמדו 

ובעיקר  השונים,  ומחקריו  המכון  הקמת  אחרי  כרונולוגי  במבט  עוקב  הוא  הספר,  מבנה  מבחינת 

ותרומתו  פעולותיו  ואת  דווקא,  ברחובות  הבחירה  את  המכון,  בהקמת  ויצמן  של  חלקו  את  בוחן 

הכתיבה  סגנון  הראשונות.  בשנותיה  ולמדינה  ישראל  בארץ  ליישוב  הציונית,  לתנועה  המכון  של 

בהן.  דן  שהספר  המרכזיות  הסוגיות  את  היטב  הסוקרים  רבים,  מקורות  על  מתבסס  והספר  נהיר 

בדבר  חדשות  גישות  כמה  על  נשען  אך  חדשניות  או  חדשות  מתודולוגיות  על  מתבסס  אינו  הספר 

ובין  המדינה  והקמת  הציונית  התנועה  בין  הדוקים  קשרים  ליצור  המכון  וראשי  ויצמן  של  רצונם 

המכון. של  וההישגים  המדעיים  המהלכים 

ענפים  של  לעיצובם  ובמקביל  הלאומית  התנועה  התפתחות  בנושא  למחקר  תורם  אכן  הספר 

כל  בהבנת  הקושי  למרות  לכן,  במכון.  ועוזריו  ויצמן  בידי  והתנהלו  שפותחו  מסוימים,  מדעיים 

ויצמן  חיים  מקימו  ושל  המכון  של  חלקם  את  ולהכיר  אותו  לקרוא  כדאי  בספר  המנותחים  ההיבטים 

דרכה. בראשית  ישראל  ומדינת  היישוב  בהתפתחות 

בוויצמן  המתמקד  והספר  הרבים,  ומעשיו  דעותיו  התפתחותו,  ויצמן,  תולדות  על  האסופה  לסיכום, 

וללימוד,  לקריאה  בהחלט  ראויים  הספרים  שני   – ויצמן  למכון  ובהפיכתו  זיו  מכון  ובהקמת  עצמו 

במדינת  האפשר  ככל  רבים  אזרחים  של  גם  אלא  פוליטיקאים  ושל  אקדמיה  אנשי  של  רק  לא 

ומעשיו,  חייו  תולדות   – ויצמן  של  מקיפה  תמונה  מציגים  הם  לעיל,  כאמור  ובתפוצות.  ישראל 

מבוססים  תיאורים  גם  בהם  יש  לפטירתו.  ועד  העולם  מלחמות  שתי  שבין  התקופה  למן  בעיקר 

היישוב,  הציונית,  התנועה  ויצמן,  על  חדשה  תמונה  משרטטים  הם  ויחדיו  חדשים,  היבטים  וגם 

הברית. וארצות  בריטניה  רוסיה,  כמו  מדינות,  כמה  עם  והיחסים  התפוצות 

שפר )גבי(  גבריאל 
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