
אני מאמין שהשגנו מה שהשגנו כי השכלנו להבין את הטכנולוגיה ולא "

להעתיק אותה, ליישם אותה נכון לתנאי הארץ. ההישג הוא תולדה של 

 ותייחסבה)עזר ויצמן, ראש אג"ם,  אופי, אינטליגנציה, גישה נכונה ונבונה לבעיות"

 (1969להישגי חיל האוויר במלחמת ששת הימים, 

 

 של מדינת ישראל הנשיא השביעי – עזר ויצמן 

 (1924 ביוני 15) ג בסיוון תרפ"ד"י תאריך לידה:

 (2005 באפריל 24) ו בניסן תשס"ה"ט תאריך פטירה:

 

 היה דודו חיים ויצמן .גדל בחיפהונולד בתל אביב  1924

 .נשיאה הראשון של מדינת ישראל

התגייס לחיל האוויר המלכותי של בריטניה ושירת  1942

 כטייס קרב בהודו ובמצרים. 

, הצטרף לארגון משירותו הצבאי לאחר שהשתחרר 1946

האצ"ל בצרפת. אחת המשימות שהוטלה עליו הייתה 

שהיה ידוע , חיסולו של הגנרל הבריטי אוולין יו בארקר

כאנטישמי, אולם המזימה נחשפה וויצמן חזר ארצה 

 ופרש מהאצ"ל.

יה לימים שה) היה אחד ממקימי השירות האווירי של ההגנה 1947

יקד על טייסת הנגב, במלחמת העצמאות פ (חיל האווירהבסיס ל

לספק מזון ותחמושת ליישובי הנגב המבודדים. כמו במטרה הוקמה ששכללה שני מטוסים ו

 סמוך לאשדוד., כן השתתף בבלימת הצבא המצרי בגשר עד הלום

התמנה למפקד טייסת מטוסי הסילון  לארץ כשחזר .למד באקדמיה הצבאית הבריטית 1951

  .מטוסי המטאור – הראשונה בצה"ל

טכנולוגיה  בעל לחיל מודרני. הוא קידם את החיל שימש בתפקיד מפקד חיל האוויר 1966-1958

: תקיפת שדות של החיל מתקדמת, שבאה לידי ביטוי באחד ההישגים הגדולים בתולדותיו

את הסיסמה  מייחסים לויצמןתעופה של מדינות ערב בתחילת מלחמת ששת הימים. 

 "."הטובים לטייס

המרשים של צה"ל ניצחונו בראש אגף מבצעים וסגן הרמטכ"ל והיה שותף  שימש 1969-1966

 .במלחמת ששת הימים

בראשותו של מנחם ( גוש חירות ליברלים) לאחר שחרורו מצה"ל, הצטרף למפלגת גח"ל  1969

 בגין. מונה לשר התחבורה וכיהן בתפקיד כשמונה חודשים, עד לפרישת מפלגתו מהממשלה

  בראשות גולדה מאיר.

מונה לשר  ,היה שותף למהפך הפוליטי שבו עלתה מפלגת הליכוד לשלטון. לאחר הבחירות  1977

 .ביטחון בממשלתו של בגין

ביקר בישראל , 1977-ב שר החוץ משה דיין, להשגת הסכם שלום עם מצרים. ,פעל עם גיסו   1977

  .נשיא מצרים, אנואר סאדאת

 קרא לנטוש את רעיון ארץ ישראל השלמה ולפעול להשגת שלום עם מדינות ערב.  1978

 שר הישראלי הראשון שיצא לביקור במצריםהויצמן היה . נחתם הסכם השלום עם מצרים 1979

 .שימש ראש המשלחת לקיום שיחות השלום בקהירו
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 .ראש הממשלה בגיןבינו ובין חילוקי דעות בשל  פרש מן הממשלה 1980

זכתה בבחירות בשלושה מנדטים. המפלגה הצטרפה, ". מפלגתו יחד"הקים מפלגה בשם  1984

 .כחלק מגוש המערך, לממשלת הליכוד הלאומי שהוקמה

 הצטרפה למפלגת המערך.מפלגת יחד בראשותו   1986

 .מונה לשר המדע והטכנולוגיה בממשלת האחדות בראשות יצחק שמיר 1988

 ים שיחות עם נציגי אש"ף והוא ביקש לפטרו מהממשלה בשל כך. נודע לשמיר כי ויצמן מקי  1989

 .התפטר מהכנסת ופרש מהפוליטיקה   1992

 חזותנבחר לנשיאה השביעי של מדינת ישראל. בניגוד לנשיאים קודמים, ששמרו על  1993

את עמדותיו בנושאים ויצמן ממלכתית ומיעטו להביע את דעתם בענייני השעה, לא הסתיר 

הפרק: לאחר הפיגועים הגדולים בשנות התשעים קרא להאט את המשא ומתן שעמדו על 

מאוחר יותר, בתקופת משבר ביחסים עם הפלסטינים, קרא להנהגת , עם הפלסטינים

  .המדינה לקדם את תהליך השלום ואת המשא ומתן עם סוריה

שלה החליט פורסם כי קיבל כספים מאיש עסקים בלי שדיווח על כך. היועץ המשפטי לממ  1999

 .שלא להעמידו לדין

 על רקע הפרסום על כספים שקיבל מאיש עסקים. התפטר מהנשיאות  2000

ונטמן באור עקיבא לצד בנו וכלתו שנהרגו  ,2005במאי  24נפטר בט"ו בניסן תשס"ה,  2005

 .בתאונת דרכים

 

 הייחודיתתרומתו 

, שלימים היה ממקימי השירות האווירי של ההגנה היה .מדינאי, פוליטיקאי ונשיא טייס,עזר ויצמן היה 

הוקמה שחיל האוויר. במלחמת העצמאות פיקד על טייסת הנגב, שכללה שני מטוסים והבסיס 

גשר ב לספק מזון ותחמושת ליישובי הנגב המבודדים. כמו כן השתתף בבלימת הצבא המצריבמטרה 

 סמוך לאשדוד. עד הלום

, 1979 נחתם בשנת. הסכם השלום היה ממחוללי הסכם השלום עם מצרים ,כשר ביטחוןבתפקידו 

שימש ראש המשלחת לקיום שיחות הוא  .שר הישראלי הראשון שיצא לביקור במצריםהויצמן היה ו

  .בקהיר השלום

כשם שאנחנו נתבעים, בכוחו של הזיכרון, "אפשר לאפיין את דמותו באמצעות משפט שלו עצמו: 

להשתתף בכל יום בכל אירוע של עברנו, כך אנחנו נתבעים, בכוחה של התקווה, להתכונן לכל יום ויום 

 (.1996מתוך נאום בפני בית הנבחרים של גרמניה, ) "של עתידנו
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 :מתוך, צילום: לע"מ, 1994-הנשיא ויצמן, המלך חוסיין, ביל קלינטון ויצחק רבין ב
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