




לזכרבישולמפגש

תותיהויצמן



ילדות

בתאריךחוגגיםהולדתויוםאת,תינוקכשהיהלארץועלה 1950בשנתבעיראקנולד

4.1  .

-לואחל"זוחביבלאהלהוריובכורבן .שולהויפה,יוסי, אורי,יאיר-תואחיואחים 5

.יעקב-ביתספרבביתלמד,טבריהבעירוהתחנךגדלוייצמן



הצבאיהשירות

.סדירכחיילשםושירתהגבוללמשמרהתגייס 67בשנת

.הירדןבקעתבגזרתמשרתהיהב"מגכשוטרשירותובמהלך

 1970תבשנסדירמשירותשחרורולאחרכשנתיים,והצבאהמדינהאתמאודאהבויצמן

יחדעברזאתובעקבות,הגולןשברמתצנוברבבסיסבתובלהכנהגקבעב לשרתחזרהוא

.בקצריןלהתגוררמשפחתועם



הצבאיהשירות

ויצמן וחבריו לשירות היו מגיעים מהבסיס לחדר , 19כשהיה בן , בזמן שירותו הסדיר

עולה חדשה מברזיל שהגיעה ארצה , שם פגש את שושי, יעקב-האוכל בקיבוץ אשדות

וויצמן שגדל בבית  , הקשר בין השניים נרקם במהירות. עבדה בחדר האוכל,ללא משפחתה

.  היה לוקח את שושי לבית הוריו עד שהפכה לחלק מהמשפחה, חם ואוהב

.בכל יום שלישי ושישי היה מוגש הקובה העיראקי האהוב על כולם וכמובן על וויצמן

ושנה לאחר מכן נולד , ויצמן ושושי נישאו, 17.5והיא בת 20כשהוא בן , כעבור חצי שנה

.נועם ושירן, מוטי, בהמשך נולדו פלוריס.בנם הבכור אלדד





ענייןותחומיתחביבים

.ומשפחהחבריםמוקף,מקובלומאודחםאישהיהויצמן

.וחבריםבמטעמיםמלאלאירוחמוכן,לרווחהפתוחתמידביתו

,ועוגותהכתףעלמגבתעםתמידהייתיואנילאנשיםמגנטהיההוא":מספרתשושי

".פניהםאתלקבלמוכנה

.ולבלותלטיילאהבהוא

כמיטבבאווירצלחתלהניףלעיתיםואףיווניתמוזיקהלשמועאהב,חייםשמחתמלאאדם

.המסורת



הנפילהמועד

.  ויצמן היה נהג מוביל" מלחמת שלום הגליל", 84בשנת 

.  ביצע נסיעות והובלות של מים לתוך לבנון, בזמן הלחימה

כאשר הביט הצידה הוא ראה ששותפו לנסיעה  , באחת הפעמים ויצמן נקלע לפיצוץ גדול

שהיה איתו נהרג וכשהסתכל אחורה זיהה שהמשאית התפוצצה ונשארה  ( מלווה נסיעה)

.רק הקבינה

הפציעהמועד



הנפילהמועד

כתוצאה מהטראומה אובחן כהלום קרב וחלה , עקב כך. אירוע זה היה אירוע קשה מאוד

.מרבית חבריו לשירות יצאו גם הם מהלחימה כהלומי קרב. בסכרת ברמה גבוהה

.אישתו מספרת, כחלק מההשפעות הוא החל לפחד מהחושך ומהלילה

היא ראתה אותו , מספר ימים לאחר המלחמה, בפעם הראשונה שחזר הביתה מהצבא

מאותו זמן , כך התגלה מצבו החמור. שוכב בכניסה לבלוק חלש ולא מרגיש טוב באופן חריג

.88ויצמן לא חזר לצבא ושוחרר משירות באוגוסט 

הפציעה





השחרורלאחר

.ל"בעקבות פגיעתו של ויצמן במלחמת שלום הגליל שוחרר מהשירות כנכה צה

שם התפתחה אצלו האהבה והחיבור לאומנות . ל שבטבריה"הוא הצטרף למועדון נכי צה

.ציור וצילום,נגרות : כגון

בין הטיפולים , ויצמן לא ויתר על היותו איש משפחה חם ובן זוג אוהב ורומנטיקן

.המשפחה והקרובים, השקיע את זמנו באשתו, הבריאותיים



הנפילהמועד

מצבו הנפשי והגופני הלך והחמיר כתוצאה מהטראומה והסכרת, מאז שחרורו

(.בין היתר קטוע רגליים וידיים)

.ויצמן ומשפחתו שהו בחופשה משפחתית בטבריה

ולא עזב , לא חסך מהילדים וממני כלום. הוא כאילו ידע מה עומד לקרות-שושי מספרת

. אותי לרגע

הפטירהמועד



הנפילהמועד

גלגלים לצד השני של  -הוא עבר עם הכיסא, בזמן שאנחנו ביקרנו באחת החנויות

כשחזרו הביתה מהחופשה הוא ניגש אליה עם מתנה שקנה לה . לקנות משהוהכביש

שרשרת עם תליון מאבן , לרגל יום הנישואין שהיה צפוי להתקיים כשבועיים לאחר מכן

נפטר , 51בגיל , כשבוע לאחר מכן". זה בשבילך"כחולה שהיא כל כך אוהבת ואמר 

ילדים  5, הותיר אחריו אישה, מהתקף לב

.יהי זכרו ברוך(.נכדים 11כיום )נכדים 2ו

הפטירהמועד





הנצחה

אורות הפכו לאחד , מאז פטירתו, ויצמן אהב מאוד כשכל האורות דולקים, בחייו

.מסימני הזיכרון

בכל יום שישי שושי עולה לקברו ומדליקה נר ומטפלת בשיח הבזיליקום המיוחד  

.ששתלה לכבודו כנהוג בעדה העיראקית ובשאר העציצים והפסלים סביבו

יצר בשיתוף עם  , שוויצמן היה בו, לפני כשנה מועדון נכי צהל בטבריה, בנוסף

.המשפחות ספר זיכרון לזכרו ולזכר כל שאר חברי המועדון שאינם עוד






