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 הנציב שהקדים את זמנו –ד"ר מרדכי ורטהימר 

 

 מבוא ורקע

 

של  שישיבבאר שבע על שם הנציב ה'דקל' בבית הסוהר נקרא מרכז חינוך גדול  2017בסוף שנת 

.  זו אולי (1981-1985)כיהן כנציב בין השנים  ז"ל שירות בתי הסוהר, ד"ר מרדכי ורטהימר

לסקור את דמותו של אחד מהנציבים המשפיעים ביותר, שניתן אולי לקרוא ההזדמנות המתאימה 

 לו הנציב שהקדים את זמנו.

 

(, רק שני נציבים, ד"ר צבי חרמון 2019מבין שבעה עשר נציבי ונציבות שב"ס שמונו עד היום )

י הנציבים היו אנש רוב)שמונה בשנות החמישים(, וד"ר ורטהימר, הגיעו מרקע טיפולי/אקדמי.  

לתפקידי מפתח בשב"ס מונו גם . עיקרה ביטחוניתוגישתם הייתה בלשעבר צבא או משטרה 

ד"ר ורטהימר הגיע מכיוון אחר לחלוטין.  קודם מינויו   .(2009)תימור,  בעיקר אנשים מרקע זה

בריאות והרווחה )שכונה אז 'משרד בשירות המדינה במשרדי ה שנים עבד קרוב לשלושיםלנציב, 

הסעד'(.  הוא היה בוגר המחזור הראשון למשפטים באוניברסיטה העברית ובעל תואר דוקטור 

למינהל ציבורי מאוניברסיטת ברנדייס בארה"ב.  במקביל לעבודתו בשירות המדינה אף לימד 

מינויו לנציב היה אילן.  בתפקידו האחרון לפני -במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר

 יועץ לנציב שירות המדינה.    

 

ורטהיימר ראה בשב"ס ארגון חברתי עם ייעוד בטחוני, ולא ארגון בטחוני עם ייעוד חברתי.  הוא 

לא ראה בסוהר לוחם, אלא עובד חברתי להסדרת סדר ומשמעת למען תיקון המידות.  מכאן גם 

א ילבשו מדים.  וכדי להדגיש זאת, גם הוא לא ההחלטתו שעובדי החינוך, טיפול ושיקום בשב"ס ל

 לבש מדים.

 

סוף שנות בבה התמנה לנציב.   צריך לזכור את התקופהרעיונותיו החידוש שבכדי להבין את 

.  " בכל הקשור לשיקום"nothing workהשבעים שלטה בארצות הברית הגישה הגורסת כי 

.  זה Martinson 1974, 1975)) מרטינז האמריקאירוברט של  חקריוהגישה התבססה בעיקר על מ

סיונות לשיקום אסירים נכשלו יכל הנוכי  לגישה המנסה לשקם אסירים אין כל סיכוי.קבע כי 

.  בארצות הברית אומצו בהתלהבות על ידי כל קצוות הקשת הפוליטיתמסקנותיו שלון גורף. יכ

עה וענישה מחמירה.  אנשי השמאל השמרנים ראו בכך אישור לטענתם כי יש להתבסס על הרת

 שיטת המאסרהאמריקאי ראו בכך אישור לטענתם על האטימות, השחיתות, האפליה ב

הרתעה קשוחה, המתבססת על אלו וגם אלו הסיקו מכך את הצורך בשיטת מאסר   האמריקאי.

אלו .  גישות (Hudson ,1987) ומניעה, וקובעת מראש את אורך המאסר ללא אפשרות חריגה

 השפיעו על כל התפיסה הקרימינולוגית וחלחלו אף לישראל.

 

 אפשרי חלקית וכדאי מאוד כלכלית – דעתו הייחודית של ד"ר ורטהימר על השיקום

 

אך הייתה לו גישה ייחודית , ואת האקלים האקדמית והרווח ותד"ר ורטהימר הכיר היטב את הדע

איננו נכון, אלא משום הוא סבר שגישת השיקום נכשלה לא בגלל שרעיון השיקום   משלו.
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.  אכן, לא את כולם אפשר לשקם, אך גם את אלו שניתן לשקם, צריך לעשות שיישומה לקה בחסר

בתכנית מותאמת להם.  הכישלון לטענתו היה עקב אימוץ תכניות שיקום כלליות שהיו אמורות 

ים.  ורטהימר סבר שאין אפשרות כזו.  יש להתאים לכל אסיר תכנית לפעול ולהתאים לכל האסיר

 מיוחדת ומתאימה לאישיותו ונסיבותיו.  רק כך אם בכלל, ניתן לגשת לרעיון השיקום.

 

לצורך כך כמובן, יש צורך בהכרת האסירים השונים ובעיותיהם הייחודיות.  הבעיה היא שבשנות 

בים וללא בסיסי מידע נאותים.  הרעיון של תכנית השמונים פעל שירות בתי הסוהר ללא מחש

יד, וסבלה מחוסר -שיקום ייחודית היה מוזר בהתחשב בכך שהמערכת עבדה על כרטיסיות, כתב

 במידע בסיסי על האסירים.

 

והחל מהלך הסוהר.  פורסמו מכרזים -תכנית למחשוב שירות בתיבשלב ראשון פתח ורטהימר ב

לא הייתה רק ייעול פעולת השירות.  המטרה המוצהרת הייתה ארוך וממושך.  המטרה לשיטתו 

מידע מספיק ומלא על כל אסיר ואסיר.  זאת כדי לבחון האם אותו להגיע למצב שבו יש לשב"ס 

אסיר מתאים לשיקום, ואיזו תכנית שיקום ייחודית תתאים לו.  היום, בשנות העשרים של המאה 

יאלית אולי, אך בשנות השמונים של המאה העשרים, העשרים ואחת, נראית לנו זו כדרישה טריוו

 היה נראה הרעיון כחלום באספמיא ובכל זאת לא אמר הנציב נואש.

 

בהמשך לכך דאג לפיתוח הליך אבחון ומיון אסירים לכל אסיר חדש.  המיון כלל לראשונה אבחון 

להתאים את האסיר לאגף רפואי, פסיכולוגי, סוציאלי, תעסוקתי ובטחוני.  כל זאת כדי לנסות 

 המתאים לו.

 

ניסיונות שיקום באים לעתים חשבון הביטחון.  כך למשל, קודם זמנו, כדי למנוע הברחות סמים 

לתוך בית הסוהר הוקשחה מדיניות הבאת מתנות וחפצים לאסירים.  לעתים אף נאסר עליהם 

להחזיק חפצים מסוימים.  בין השאר, נמנע מהם לקבל ספרים, מכשירי לימוד, וסתם אביזרים 

ימוד ועיסוק.  ורטהימר שהיה מודע לכך, ניסה למצוא דרכים יצירתיות לשלב בין הכרחיים לשם ל

הוא ביטל לחלוטין את כל המגבלות על קבלה ושליחת מכתב והתיר הכנסת ספרים.  השניים.  

ביקש להנהיג בדיקות דם קבועות לבחינת שימוש בסמים.  מי במקום להילחם בהברחה הוא 

ה, ומהנכשלים יישללו אלו.  סוגיא זו הייתה צריכה גם תיקוני שיעבור אותם יזכה לטובות הנא

 חקיקה שגם בהם עסק.

 

תמהו על עצם השקעת משאבים בניסיונות שיקום.  לטענתם, בעידן של היו לא מעט מבקרים ש

.  למה משאבים מוגבלים מן הראוי לדאוג לשיקומם ורווחתם של מגזרים אחרים באוכלוסייה

חשבון אלו שלא פגעו בחברה?  כאן טען ורטהימר כי מעבר לצד המוסרי, לתת לאסירים דווקא על 

לפי חישוביו, החלק הארי של תקציב שב"ס תועלת. -של עלותופשוט מבוסס על חישוב קר שיקום 

הופנה לביטחון ואחזקה.  משכורות הסוהרים למיניהם, והוצאות האחזקה של האסירים, היוו 

אולי חמישה אחוז מהתקציב.  לכן השיקום גם יחד מהווים  כל תקציבימהתקציב.   95%לחשבונו 

לכך יש להוסיף כי זמן המאסר הממוצע של אסיר הוא כשנתיים ימים שאחריהם הוא ממילא יצא 

חלק אם יצליח השיקום לצמצם מאסרים עתידיים בחמישה אחוז בלבד, ו/או לעזור ללחופשי.  

 ויותר. יצרניים בעתיד, כבר כיסינו את השקעתנואסירים בהווה להפוך לאזרחים קטן מה
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 תעסוקהכניות החינוך והות – הבטלה אם כל חטאת

 

רבים מהאסירים בתקופה זו פשוט ישבו , היו רוב האסירים חסרי מעש.  כשנכנס לבתי הסוהר

הבטלה היא אם כל ".  (1982)צור  'טיול' בחצר הכלא-בתאיהם רוב שעות היממה עם זמן מוגבל ל

על דעתו שתופעה זו בחוזקה חטאת" טען ורטהימר ועשה כל שביכולתו למנוע זאת.  הוא עמד 

לגישתו הבלתי מתפשרת, אסיר צריך לעבוד ו/או ללמוד ו/או להיות מועסק   צריך שתיעלם.

 .שובח, וכל המרבה הרי זה מרצוי יותר.  לפחות שמונה שעות ביום

 

רטהימר מיד עם כניסתו לתפקיד, התברר לו שרוב האסירים הם בעלי בבדיקה ראשונית שערך ו

מבדיקה התברר כי אחוז   השכלה נמוכה, יסודית ומטה.  רבים מהם אף לא ידעו כלל קרוא וכתוב.

תופעה זו ידועה בעולם המערבי ואיננה ייחודית נעיר כי גבוה מהם סובל מקשיי קשב וריכוז.  

סובב, ומה המסובב.  היו שטענו שילדים עם קשיי למידה, קשב לגמרי לישראל.  שאלה היא מה ה

לאלו קשה יותר בבית הספר, תסכולם ואכזבתם וריכוז, מועדים יותר להסתבך בעבריינות.  

גם   בנוסף יש להם בעיות בביתם, הסיכוי להסתבכות עבריינית הוא גדול יותר.גדולים יותר.  ואם 

השתלב בעולם הרגיל, ואחוזי החזרה לבית הסוהר כשיוצאים אלו מבתי הסוהר, קשה להם ל

 גבוהים מאוד.

 

לטפל באסירים אלו ולהקנות להם לא הייתה בשב"ס באותם ימים כל מסגרת שבה ניתן היה 

הועסקו עובדי שב"ס, מרכז החינוך הראשון שבו ורטהימר הקים את כישורים והשכלה יסודית.  

במסגרת המרכז הופעלו תכניות   .ולעתים אסירים אחרים עצמםבנות שירות לאומי, מתנדבים, 

להשלמת השכלת יסוד לאסירים, תכנית ללימודי תיכון ולבגרות, ואף ללימודים אקדמיים 

מו את התפקיד היו כבר שבעה מרכזי חינוך כאלו.  כיום יעם סיבמסגרת האוניברסיטה הפתוחה.  

 חינוך.ישנו מרכז  פלילי רבכל בית סוהמובן מאליו ש

 

גם לפני זמנו הועסקו אסירים בעבודות שונות בבית הסוהר ורטהימר גם הקדיש רבות לתעסוקה.  

)במטבח, בגינון, בתחזוקה, וכו'(.  אולם הוא ביקש להקים מפעלים שיקומו בבית הסוהר על בסיס 

שכר מינימום לאסירים.  השכר כאלה שישלמו לפחות מפעלים שיקומו על בסיס ריווחי וכלכלי.  

להוצאות קנטינה.   חלקו להישמר עד שחרורם וחלקו היה אמור להינתן חלקו למשפחתם,

סירים שהיו חייבים קנסות ו/או הוצאות, היו אמורים גם להשתמש בחלק ממשכורתם לפירעון א

כישורים  אלו.  הקמת המפעלים לא הייתה פשוטה מכמה סיבות.  ראשית, לרוב האסירים לא היו

טכניים/מקצועיים מתאימים.  שנית, רוב האסירים השתחררו אחרי תקופה לא ארוכה כך שלא 

היה כדאי למעסיקים להשקיע בהם.  שלישית, קשה היה לחלק מהאסירים להסתגל לעבודה 

הקמת שחששו מיומיומית מחייבת של מספר שעות.  רביעית, הייתה חשדנות טבעית של מעסיקים 

ת כספים בבתי הסוהר.  למרות זאת עמד ורטהימר על כך ובתקופתו הוקמו מפעלים והשקע

בבתי סוהר וגישה זו ממשיכה עד היום.  הוא ראה תועלת לא רק בכך  םאיזורי תעסוקה ומפעלי

שיוכלו  והרגלי חיים שהאסירים מרוויחים כספים בדרך יצרנית אלא ברכישת כישורי עבודה

 עקרונית לעזור להם גם בעתיד.
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 יקום הדתי והשיקום בקיבוציםהש

 

 'שיקום בקיבוצים'-עם שני תכניות שיקום שאותם קידם, 'שיקום דתי' וביותר ורטהימר מזוהה 

.  מדובר בשתי תכניות שהיו אמורות לשנות את חיי המשוקם מיסודם.  הדגש היה (2006)תימור, 

על שינוי מהותי באורחות חייהם.  הראשונה היא 'חזרה בתשובה' שלמעשה דרשה מהמשוקם 

מיוחדים בבתי סוהר בהם כל דתיים שינוי מוחלט בכל התנהגותו.  הוא הורה להקים אגפים 

.  חלק מהדרישות כללו השכמה ותפילה, עילות הדתיתבפ נטלו חלקששכנו בהם האסירים 

לימודים רוב שעות היום, התנהגות באורח חיים דתי,  ועוד.  מי שלא עמד בהן, הוחזר לאגפים 

הרגילים.  התכנית השתלבה היטב עם התנגדותו העקרונית לבטלה, עליה עמדנו קודם.  יתרון 

דיביזם.  נבדק ונמצא כי אחוז הרצידיביזם נוסף היה לכך שהתכנית הוכיחה את עצמה כמונעת רצ

.  עד היום (1989; תימור, 1994)פלד,  בין בוגרי תכנית זאת נמוכה יחסית לבוגרי תכניות אחרות

 היא קיימת ופועלת בבתי הסוהר.

 

תכנית שנייה ידועה פחות היא מה שנקרא 'שיקום בקיבוצים'.  במסגרת זו אסירים נחשפו לעבודה 

יצוי תקופת המאסר במלואה.  בתחילה עבדו שם בצורה חלקית, כאשר רוב הזמן בקיבוצים לפני ר

שהו במאסר.  לאט לאט גדל הזמן בו שהו בקיבוץ כשהמטרה הייתה לעבור לשם לאחר סיום 

התקופה.  גם אם לא הצטרפו לקיבוץ כחברים, יכלו לעבוד ולהתפרנס מתוך מטרה למצוא דרך 

הכניסה לכלא.  תכנית זאת דעכה עם השנים.  לאו דווקא לעצמם הרחוקה מאורח חייהם שלפני 

בשל חוסר יעילות אלא בעיקר בשל המשבר הכלכלי בקיבוצים בשנות השמונים.  מטבע הדברים 

הקיבוצים היו עסוקים יותר בהישרדות וקשה היה להם למצוא משאבים וכוחות להתעסק 

 בשיקום אסירים )משימה לא פשוטה לכשעצמה(.

 

 ת ושליטה בבתי הסוהרלמשמעגישתו 

 

למרות העדפתו את השיקום, הרי בנקודות מסוימות הדגיש משמעת אף מעבר למה שהיה מקובל 

לפניו.  גרסתו הייתה כי השליטה צריכה להיות תמיד של מנהל בתי הסוהר ושל שב"ס.  בשום 

לכל מצב של פנים ואופן אין להשלים עם מצב שבו אסירים הם הקובעים את הנעשה.  הוא סירב 

הייתה כי כל סוהר יכול לבדו מדיניותו   'קניית שקט' מאסירים על ידי הסכמה לדרישותיהם.

להיכנס ללא חשש לכל מקום ובכל זמן.  אם יש לסוהר חשש כלשהו, הרי מדובר בבעיה שיש לטפל 

ך בה מידית.  אם יש צורך, יש להפריד בין האסירים ולהעביר את חלקם לבתי סוהר אחרים.  א

אסור לקבל מצב שבו אין למנהל בית הסוהר שליטה מלאה על המתרחש.  גם אם בטווח הקצר 

 יהיו מהומות ו/או התפרעויות, אין להיכנע ללחצים על חשבון הטווח הארוך.

 

במסגרת זאת הוקמו אגפים מיוחדים לאסירים מסוכנים, ראשי כנופיות, וראשי משפחות פשע.  

בדרך כלל יינעלו בתאיהם לזמן מקסימלי, יופרדו מאנשיהם, ויינטלו מהם הנחייתו הייתה כי אלה 

טובות הנאה אם לא יצייתו כשאר האסירים.  אלו לא אהבו את המצב החדש.  הוא ספג מהם 

איומים לא מעטים, עליו ועל בני משפחתו.  תקופה מסוימת אף היה מאובטח, אולם מדיניותו לא 

 השתנתה.
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 יאות הנוהגת כיוםחזונו והמצ –סוף דבר 

 

  ההוכחה הטובה ביותר לניצחון השקפתו היא העובדה שדעותיו נחשבות כיום במובנות מאליהן.

אין היום מי שיחלוק על חשיבותם ומרכזיותם של החינוך והתעסוקה בבתי הסוהר.  גם 

השיקומי, וגם מהאספקט הניהולי של שמירה על ביטחון וסדר בבית הסוהר.  גם דעתו מהאספקט 

.  כל מה שכתב (Harding, 2014) על אפשרות השיקום האינדיבידואלי מקובלת כיום במחקר

 לא יכולה להיות מחמאה טובה יותר מכך לחזונו.  והטיף לו אז, מתקיים היום ויותר.

 

 מקורות:

Hudson B. (1987) The Justice Model. In: Justice through Punishment. Palgrave, 
London. 
  

Harding, R. (2014). Rehabilitation and prison social climate: Do 'What Works' 

rehabilitation programs work better in prisons that have a positive social climate? 

Australian & New Zealand Journal of Criminology, 47(2), 163-175. 

 

Lipton, D., Martinson, R., & Wilks, J. (1975). The Effectiveness of Correctional 

Treatment: A Survey of Treatment Evaluation Studies. New York: Praeger. 

 

Martinson, Robert (Spring 1974). "What works?—questions and answers about prison 

reform". The Public Interest: 22–54. 

 

 הרצאה בכנס הבינלאומי הראשון לשיקום עבריינים . (. שיקום דתי בבית הסוהר1994פלד, י' )

 ירושלים. ,ולמניעת פשע דרך הדת

 

 הוצאת ידיעות אחרונות. .עיניים לכלא .(1982), מ' צור 

 

, עבודת דוקטורט,. האוניברסיטה חזרה בתשובה כדרך לשיקום עבריינים(. 1989תימור, א' )

 העברית ירושלים. 

 

עבריינית -הבניית תפיסת עולם בלתי –שיקום עבריינים בישיבות ובקיבוצים . (2006) , א'תימור

 .507-530עמ'  ,(3)מד ,מגמות, הקניית דפוסי התנהגות נורמטיבייםו

 

 .7-33עמ'  ,12לבית הסוהר,  צוהר, התפתחות בתי הסוהר בישראל. (2009) ר, א'תימו

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_Interest

