
סטף ורטהימר
לישראל מאימת  נמלט עם משפחתו   10 בן  וכשהיה  בגרמניה  נולד בשנת 1926  ורטהימר  זאב סטף 
המשטר הנאצי. הוא הפסיק את לימודיו בגיל 14 והחל לעבוד בחנות למכירה ותיקון של מצלמות. 
ב–1943, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הצטרף ורטהימר לחיל האוויר הבריטי וב–1945 הצטרף 
לקורס טיס של הפלמ"ח. הוא נעצר ב"שבת השחורה" על ידי השלטונות הבריטיים ושהה 4 חודשים 
במעצר. ב–1947 הוא הצטרף לתעשייה הצבאית של ההגנה ובמלחמת השחרור שירת כקצין טכני במטה 

הפלמ"ח.

בשנת 1952  הקים בחצר ביתו בית מלאכה קטן לייצור סכינים וכלים לחיתוך מתכות, אותם שיווק 
כשהוא רכוב על אופנועו. בית המלאכה גדל והפך לחברת "ישקר", שעוסקת בייצור כלי חיתוך למתכת 
החברות  משתי  אחת  כיום  והיא  והתפתחה  גדלה  החברה  שבבי.  לעיבוד  מכונות  ידי  על  המורכבים 
הגדולות בעולם בתחומה. בשנת 2006 רכש המיליארדר האמריקאי וורן באפט את השליטה ב"ישקר" 
המדינה  וביטחון  הבינלאומית המרשימה. השילוב שבין עסקים  הצלחתה  על  מכל  יותר  מה שמעיד 
החל עוד בשנת 1967, כשבעקבות האמברגו הצרפתי על ישראל החלה "ישקר" לפתח להבים למנועי 

מטוסים. צעד זה הביא לכך שחיל האוויר לא הסתמך רק על חברות זרות ביבוא להבים. 

כפי שכל חייו שילב בין עסקים לביטחון המדינה, כך שילב ורטהימר גם את עסקיו עם אחריות חברתית ותרומה לקהילה. בשנת 1981 הוא הקים בתפן שבגליל 
את הפארק התעשייתי,  הראשון מבין חמישה שהקים בישראל, שמטרתם לאפשר חממה לעסקים בראשית דרכם תוך חיזוק הפריפריה. מלבד הפעילות 
העסקית כוללים הפארקים גם מוסדות תרבות, חינוך ובתי ספר מקצועיים לרווחת הקהילה. גם הפעילות של חברת "ישקר" עברה לאזור התעשייה שבתפן. 
בשנת 1999 החל ורטהימר, בעידודה של ממשלת ישראל לסייע בפיתוח פארק תעשייה פלסטיני ופארק תעשייה "תאום" בצד הישראלי, מתוך אמונה ותקווה 

לפיתוחה של "כלכלת שלום", אולם מיזם זה נעצר עם פרוץ האינתיפאדה השנייה ב–2001.

ורטהימר כיהן כחבר מועצה בנהריה, חבר בכנסת ישראל מטעם רשימת ד"ש ובעוד תפקידים ציבוריים והתנדבותיים רבים. הוא זכה בפרס ישראל בשנת 1991 
על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, בשנת 2002 זכה ב"אות אביר איכות השלטון" על מפעל חיים מטעם התנועה לאיכות השלטון ובתואר יקיר הגליל בשנת 

2007 מטעם המשרד לפיתוח הנגב והגליל. ביום העצמאות ה–58 של מדינת ישראל הוא נבחר להדליק משואה עבור תרומתו לפיתוח הגליל.
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בהוקרה על שירותו רב השנים את מדינת ישראל, ועל פיתוח התעשייה והכלכלה במדינה; על תרומתו הרבה לקידומה של התעשייה הצבאית הישראלית 
שכה חיונית להמשך קיומנו כאן; על מנהיגות יוצאת דופן, הצבת יעדים וחתירה תמידית ובלתי נלאית למען השגתם, המתבטאת בהפיכת בית מלאכה קטן 

לאחת החברות המובילות בעולם; על תרומתו הרבה לקהילה, מתוך הבנה שחיזוק הפריפריה הוא לא רק כדאי מבחינה כלכלית, אלא הכרח מבחינה חברתית  
ועל הפעילות המתמשכת והבלתי שגרתית לקידום חלום השלום בין ישראל ושכנותיה.
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