
 #

14

רח' האורגים 36 (פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

2

רח' האורגים 36 (פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

EAGLE

24

  2017 23    971 

dorin.segev@tmags.co.il 

 
17

09-7422226
13



 

23.2.2017     || 14

#

עמוס דה�וינטר

כארבעה ר לפני  ק 
בספט �חודשים, 

נבחר   ,2016 מבר 
עמיר ריטוב, ראש 
האזורית  המועצה 

כמח השרון,  �לב 
שמוליק  של  ליפו 
אחרי  מהתפקיד  שפרש  ז"ל,  ריפמן 
20 שנות כהונה. אסיפת ראשי המו�

עצות האזוריות שהתכנסה במועצת 
מנשה בחרה פה אחד בריטוב, שהוצג 
כמועמד יחיד. ריטוב יכהן בתפקיד 
האזוריות  למועצות  הבחירות  עד 
לבחירה  יעמוד  ואז   2018 במאי 

מחדש לקדנציה של חמש שנים.
האזוריות  המועצות  מרכז 
את  המייצג  העל  גוף  הינו  (ממ“א) 
כלל 54 המועצות האזוריות הפזורות 

�במדינה בפני משרדי הממשלה ומו
סדות השלטון, קובע מדיניות ומנחה 
כפי  בדיוק  בהתאם,  המועצות  את 
שמרכז השלטון המקומי, מייצג את 

202 הערים והמועצות המקומיות.
בתחומי המועצות האזוריות ישנם 
מושבים  קיבוצים,  ל�1,100  מעל 
אוכלוסייה  קהילתיים,  ויישובים 
של מעל 800,000 נפש, המהווה 8% 

שי בתחומי  המדינה.  �מאוכלוסיית 
כלו האזוריות  המועצות  של  �פוטן 

לים כ�85% משטחי המדינה ולמעשה 
המועצות האזוריות הן השומרות על 
המרחב הכפרי ועל מרבית השטחים 

הירוקים של מדינת ישראל.
לארבעה  אב   ,(64) ריטוב  עמיר 
חייו  את  חל  נכדים,  ול�10  ילדים 

וסב סבו  חירות.  במושב  �כחקלאי 
ב�1930.  בין מייסדי המושב  היו  תו 
אביו, שנולד בחירות, עבר למושבה 

ואילו  רעייתו  בעקבות  יעקב  זכרון 
חי למשק  ממשיך  כנכד  שב  �עמיר 

רות. ריטוב גידל הודו ובשלב מאוחר 
כשנתיים,  לפני  עד  למעשה  יותר, 

גידל עצי הדרים.
בחיידק  קצת  נדבקתי  אחד  ”יום 
”למעשה,  עמיר,  אומר  הפוליטי,“ 
חירות.  מושב  כמזכיר  התחלתי 
מזכיר המושב  בהנהלה,  הייתי קצת 
שבע  במשך  כיהנתי  הבא  ובתפקיד 
ובניה  תכנון  וועדות  כיו“ר  שנים 
בנגב שמעונים ושקמים. שם צברתי 
ההתנתקות  תקופת  בכל  גם  ניסיון, 
חוקית  הבלתי  הבניה  בעיות  ובכל 
כראש  נבחרתי  שנים  כתשע  ולפני 

המועצה האזורית לב השרון.“

יו“ר  ריטוב,  עמיר  עם  נפגשנו 
בישראל  האזוריות  המועצות  מרכז 

במש השרון,  לב  המועצה  �וראש 
בתל  האזוריות  המועצות  מרכז  רד 

המוש תנועת  משרדי  שליד  �אביב, 
�בים והתנועה הקיבוצית. ריטוב המ
מפ ששב  לאחר  במשרדו  לנו  �תין 

גישה עם רון חולדאי, ראש עיריית 
תל אביב.

�מה למועצות האזוריות ולרון חו
לדאי אתם שואלים?

תשובתו  והנה  שאלנו  אנחנו  גם 
עכשיו  סיימתי  ”נכון,  עמיר:  של 
פגישה עם חולדאי, ראש העיר ת“א 
המא�  ,‘15 ה ’פורום  יו“ר  גם  �שהוא 

גד את 15 הערים הגדולות בישראל 
ועם חיים ביבס, יו“ר מרכז השלטון 
מייצגים  שלושתנו  ביחד  המקומי. 

�את כל הרשויות בארץ ומטרת הפ
מש אנו  כיצד  לברר  הייתה  �גישה 

תפים פעולה טוב יותר, כדי לענות 
על כל הבעיות העומדות על הפרק.

”בעצם, מבחינתי, שם המשחק הוא 
�לא הקונפליקטים שקיימים בין מו

עצות אזוריות לבין העיריות, או בין 
מושבים  בין  או  צפון למרכז,  דרום, 
לקיבוצים, אלא בין השלטון המקומי 

המר הבעיה  שם  המרכזי.  �לשלטון 
כזית וכאשר אנחנו מצליחים לייצר 
לחבר  ומצליחים  ואחידות  אחדות 
אנחנו  קונפליקטים,  על  ולהתגבר 
הישגים  ולהביא  להגיע  מצליחים 

לטובת השלטון המקומי.
המועצות  מרכז  כיו“ר  ”מבחינתי, 

�האזוריות, שרובן לא מקבלות מענ
קי איזון, אנחנו עושים הכל - גם אם 
זה כרוך בלהשבית את כל הלימודים 
מה  וזה  המוניציפאליים  והשירותים 
שעשינו, ממש לא מזמן, לפני אישור 
התקציב. שבתנו עד שהסתדרנו מול 

נאבק האיזון.  מענקי  לגבי  �האוצר 
וכנ“ל  השרון  בלב  שלי  למרות  נו 
לחיים ביבס במודיעין ולרון חולדאי, 
בתל אביב, אין מענקי איזון. יצאנו 
חלשות  רשויות  אותן  עבור  למאבק 
כהפגנת  ולא  ביחד  שעבדנו  יותר 
סולידריות, אלא מהבנה שכשאנחנו 

באים ביחד אפשר להזיז דברים.“
להבנתי, לפני כשנתיים היו שינויים 

בכל מענקי האיזון של המועצות 
האזוריות...

פי  על  שינוי  עשו  שקרה,  ”מה 
הזה  והשינוי  המדד הסוציו אקונומי 

האזו במועצות  גם  לשינויים  �גרם 
ריות. למשל, ירושלים ירדה במעמד 
הסוציו אקונומי שלה. מענקי האיזון 
במצב  מאוד  תלויים  הם  ושיעורם 
או  רשות  כל  של  אקונומי  הסוציו 
תמיד  לא  הזה  המצב  אגב,  מועצה. 

מש לקביעתו  הפרמטרים  כי  �נכון, 
בזה  וגם  אחר  או  כזה  מסקר  תנים 

אנחנו מטפלים כגוף יציג.

המרכז,  יו“ר  מבחינתי,  ”בקיצור, 
שהם  בוחרי  כלפי  שלי  בהתחייבות 
ראשי המועצות האזוריות - זה קודם 
אנחנו  עבורם.  רלבנטי  להיות  כל 
הבעיות  את  לייצג  שתפקידו  גוף 
במועצות  הכפרי  במרחב  שקיימות 
הממשלה  משרדי  מול  האזוריות 
מה  בכל  וכמובן,  האחרים  והגופים 
שלא  כדי  היבטים,  ללימוד  שקשור 
להמציא  בעצמו  יצטרך  אחד  כל 
בנושא  שמתקדמים  יש  הגלגל.  את 

שמתקד מועצה  יש  סביבה,  �איכות 
דואגים  כמרכז  ואנחנו  בחינוך  מת 
להעביר את הידע ואת המידע לכל 

המועצות האזוריות.
שמר היא  הצלחה  �”מבחינתי, 

רק  לא  הוא  האזוריות  המועצות  כז 
מתכ אנשים  שבו  נחמד,  גוף  �איזה 

ביחד, אלא  מידי פעם לבלות  נסים 
שלו.  ברלבנטיות  שיבחן  יציג  גוף 

עכ נמצאים  אנו  בה  בתקופה  �בטח 
שיו! אני אפילו עוד לא יודע לעכל 
את החלטת קבינט הדיור והממשלה 
מהבוקר, שהכריז על הוצאה לשיווק 

�של עוד מיליוני דירות בתקופה הק
רובה. קראנו אך עוד לא למדנו מה 

המשמעות האמיתית של ההחלטה.
מאוד,  הזאת  התקופה  ”מבחינתנו 

�מאוד קשה למרחב הכפרי. כל התו
של  בדרך  עובדות  הן  האלה  כניות 
היסטריה ולא באיזשהו שיקול דעת.

”אם אתה לוקח עכשיו שטח פתוח 
והופך אותו לשיכון מגורים, בעתיד 
זה כבר לא יחזור להיות שטח פתוח. 
הפתוחים  שהשטחים  סוד  לא  זה 

במח משאב  הם  ישראל  �במדינת 
לא  אני  המרכז!  באזור  בוודאי  סור, 

שותף להיסטריה סביב מחאת מחירי 
הדיור! אמנם גם לי יש ילדים ואני 
יוכלו  שצעירים  הצורך,  את  מבין 

�לרכוש דירות במחיר סביר ולא יצ
טרכו להשתעבד, אבל מי אמר שזה 
לא  שזה  למה  בבבלי?  להיות  צריך 

היה בחריש או בקרית גת?“
טוב, זה לא סיפור חדש שמועצות 
מקומיות ועיריות לוטשות עיניים 

כבר שנים לשטחי המועצות 
האזוריות. ראינו את זה במאבקים 

של ראש עיריית נתניה מול נורדיה 
ובעוד מקומות בארץ...

האר המועצה  חבר  אני  �”תראה, 
במו חבר  אני  ובניה,  לתכנון  �צית 
לתפ היבחרי  לפני  התכנון.  �סדות 

של  התכנון  וועדת  יו“ר  הייתי  קיד 
אינטנסיבי  מאוד  הייתי  המועצות, 
מעורב. גם עכשיו אני מעורב, אמנם 
במקרו, לא ביומיום, אבל עדיין אני 

פעיל ובעניינים.
זה  הנכון מבחינתנו  ”שם המשחק 
זה  פרבור.  ומניעת  עירוניות  חיזוק 
במדינה  בטח  לעשותו  הנכון  הדבר 
כמו ישראל. אבל כדי לייצר דירות 

הפתו לשטחים  להיכנס  נח  �יותר 
מה  ראינו  בעיר.  לבנות  חים מאשר 
שבערים,  התוכניות  כל  עם  קורה 
הולך  הכל   ,38 תמ“א  בינוי‘,  ’פינוי 
שם איטי, זה קשה, זה סיזיפי - יותר 

לד תהיה  וזאת  החוצה  לצאת  �נח 
הת�  35 תמ“א לדורות.  בכיה   עתי 

אוכלוסין,  פיזור  של  מדיניות  וותה 
ועכשיו   - קורה  ולא  קרה  שלא  מה 
לא  אנחנו  ואומרת,  באה  הממשלה 
יכולים לקבוע לאנשים היכן עליהם 
לגור  להם  נאפשר  דירה,  לרכוש 
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אפוה שהם רוצים ורובם רוצים לגור 
במרכז.“

אולי אם יחזירו את המענקים 
לרוכשים בנגב ובגליל, כן ירכשו 

דירות בפריפריה...
שהמ מצריך  זה  אבל  נכון  �”זה 

זה  וכרגע  מדיניות  על  דינה תכריז 
את  גוריון שטבע  בן  אין.  קיים.  לא 
ישראל‘,  עם  ייבחן  ’בנגב  המשפט: 
לצערנו, כבר לא קיים. אלה הן חלק 

מהבעיות לפתחנו.
מתח  להיות  שיכול  נגיד  עכשיו, 

אנח גם  הרי  ומרכז,  פריפריה  �בין 
תמימי  תמיד  להיות  יכולים  לא  נו 
דעים בכל הנושאים. למשל, עכשיו 
עומד על הפרק נושא העברת מכון 
וולקני לצפון. הצפוניים רוצים אותו 
ואילו  הצפון  את  לחזק  כדי  אליהם, 

�במרכז טוענים, זה ייקח לנו מהמר
כז. הדרומיים אומרים: ’אם זה עובר 

אומ זאת  לדרום?‘.  לא  למה  �אז 
תמיד  להיות  יכולים  לא  אנחנו  רת 
בזהות עניינים, אבל עדיין יש ביננו 
יבואו  לא  שאנשים  דעים  תמימות 

בפ להתגורר  ושילכו  במרכז  �לגור 
ריפריה, בנגב, בגליל.“

זה יפה, אבל העניין באמת הוא 
מקורות הפרנסה. איך מאפשרים 
לצעירים להתפרנס בפריפריה...

את  יש  זה  בשביל  אבל  ”נכון, 
המדינה, שצריכה לחשוב צעד אחד 
קדימה. קח למשל את כחלון שביסס 
הדיור,  מחירי  על  ונבחר  עצמו  את 

�הוא היום שולט גם באוצר וגם במי
לעמוד  זה  אותו  שמעניין  ומה  נהל 
שלו.  לבוחרים  נתן  שהוא  במילה 
אחד  צעד  מסתכלים  לא  לצערי, 

לפריפריה  לעזור  איך  ועל  קדימה 
תעסו חינוך,  משלימים,  �באמצעים 

חבר‘ה  תרבות.  גם  מה,  ויודעים  קה 
צעירים רוצים בלילה לשתות בירה, 
לראות הצגה, אז שהדבר שהיה להם 
בחיפה  גם  שיהיה  צריך  אביב,  בתל 

או במעלה יוסף.
�”זה בהחלט אחד האיומים האסט

עלינו,  הגדולים שמאיימים  רטגיים 
�כל נושא יעד הדיור המוזל על חש
תו ובעצם  הפתוחים  השטחים  �בון 
בכ שעבר  הוותמ“לים‘  ’חוק  �כנית 

את  להריץ  למדינה  מאפשרת  נסת, 

התוכניות האלה, בצורה הרבה יותר 
והתנג ציבורי  דיון  ללא  �מהירה, 

דויות ואנחנו מאוימים מאוד בנושא 
הזה. לדוגמא, קריית ביאליק, ישוב 

�כפרי לכל דבר ועניין במועצה אזו
רית זבולון, שאם לא נצליח לבלום 
העניין  תפקידו.  את  יסיים  הוא  שם 

הזה צץ עכשיו בכל מקום בארץ.
לבלום  מנסה  אני  שנים  ”במשך 
הארצית  במועצה  הזאת  המגמה  את 
אבל זו מלחמה סיזיפית, ועכשיו עם 
במוסדות  שלי  והניסיון  הידע  כל 

ול להתערב  מנסים  אנחנו  �התכנון 

החוק,  בעניין  הזה.  הסחף  את  עצור 
�כל מועצה צריכה לטפל בעצמה וב

עומד בפניה אבל אנחנו רוצים לתת 
למועצות את הכלים להתמודד מול 
הבעיה - זהו אחד היעדים הבוערים 

שעומדים לפתחי ממש עכשיו.“

מהו החזון שלך כיו“ר מרכז 
המועצות האזוריות?

האזו המועצות  מרכז  של  �”החזון 
ריות הוא עבודה לטווח היותר רחוק, 
מאוד  אבל  לפניי,  כבר  החלו  בו 

שק מה  בכל  אותו,  להוביל  �אשמח 
על השטחים  האחריות  לקבלת  שור 
המועצות  של  והחקלאיים  הפתוחים 
על  מסתכלים  אנחנו  אם  האזוריות. 

יש מדינת  כמייסדת  �ההתיישבות 
ראל, כמי שקבעה את קו הגבול של 
המדינה  את  שפיתחו  כמי  המדינה, 
נכון,  זה  חדשים,  יישובים  והקימו 
אבל היום כבר לא מקימים יישובים 

�חדשים, כי להקים ישוב חדש זה מו

שמוליק ריפמן ז“ל,  כאמור עמיר ריטוב החליף את 
שנאלץ לפרוש, בשל ההתמודדות עם מחלה.

”הדבר הכי חשוב אצל שמוליק,“ אומר ריטוב, ”שהוא 
המועצות  ואת  הכפרי  המרחב  את  ששם  האיש  היה 
האזוריות בישראל על המפה. לפני שמוליק זה לא היה 
יכולות גבוהות מאוד בחיבור בין  קיים. לשמוליק היו 

אנשים, בין גופים, תורמים ומוסדות.
”בהלווייתו,“ נזכר ריטוב, ”ראית שם את כולם - כל המי 
�ומי במדינה, לא היה אחד שלא הגיע. ראשי הערים תל
אביב, באר�שבע, ירושלים, נתניה, רעננה, חברי כנסת, 
כי באמת שמוליק  רוצה,  גוף שאתה רק  שרים, איזה 
ידע לנגוע בכל אחד וידע לרתום למען המרחב הכפרי 
את כולם. שמוליק גם ידע לשים את המפה את הנגב, 
עבודה  עשה  ובנגב,  המרכז  כיו“ר  תפקידו  את  לקדם 
ציפינו  לא  מפתיע.  ממש  היה  ומותו  ביותר  חשובה 

למה שאירע, לא ראינו שזה מגיע.
”לא ככה תכננו להיפרד ממנו. להיפך, בערב הראשון 
וציפינו  שכאלה‘  ’חיים  של  סוג  לעשות  תכננו  שלנו 
נראה  שקיבל  הטיפול  אחרי  ואמנם,  יסתדר  שהכל 
הדרדרות,  איזושהי  חלה  פתאום  אבל  יסתדר.  שהכל 

מה שאני עדיין לא מצליח להבין איך זה קרה.
גזר,  במועצה  ישיבה בחברת החשמל,  נערוך  ”בקרוב 
ואת השעה הראשונה אני רוצה לתת לראשי המועצות 

האזוריות לדבר על שמוליק, כי בעצם במשך 20 שנה 
הוא היה האיש היקר שלנו וכולנו חברים שלו. לכולם, 
כתוצאה  הלם  איזשהו  היה  המועצות  ראשי  לכל 
ממותו ואנחנו כמובן בקשר עם המשפחה כדי למצוא 

את הדרך הנכונה כדי להנציח אותו.“

שמוליק ריפמן ז“ל

”אחד האיומים 
האסטרטגיים 

הגדולים שמאיימים 
עלינו, כל הנושא 

של יעד הדיור הזול 
על חשבון השטחים 

הפתוחים ותוכנית 
’חוק הוותמ“לים‘ 

שעבר בכנסת, בעצם 
מאפשרת למדינה 

להריץ את התוכניות 
האלה, בצורה הרבה 

יותר מהיר, ללא יותר 
מידי דיון ציבורי 
ואנחנו מאוימים 

מאוד“

ריטוב. ”יצאנו למאבק עבור אותן 
רשויות חלשות יותר מתוך הבנה 

שכאשר אנחנו באים ביחד אפשר 
להזיז דברים“

עמיר ריטוב. ”אנחנו רוצים בעצם לקבל אחריות על כל שטח המועצה האזורית“
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והמדיניות היא לחזק את  יקר  רכב, 
היישובים הקיימים.

עסקנו  בעבר  אם  אז  כן?  מה  ”אז 
�כמרכז המועצות האזוריות רק בנו
�שא היישוב, \ אך ורק בנושאים המו

ניציפאליים שזו גם האחריות שלנו 
תאורה,  רווחה,  פיתוח,  קרי,  בחוק, 
ניקיון, חינוך, ביטחון, נושאים שהם 

�ב‘תחום המחנה‘ של המושבים, הקי
היום  הקהילתיים,  והישובים  בוצים 

רו שאנחנו  ואומרים  באים  �אנחנו 
כל  על  אחריות  לקבל  בעצם  צים 
אומר  זה  האזורית.  המועצה  שטח 

�שאנחנו אחראים לא רק על התוש
בים, היישובים והילדים אלא גם על 

הנח החקלאיים,  השטחים  �היערות, 
לים, שמורות הטבע, אתרי המורשת 

למיניהם.“
זה לא קצת גדול עליכם, לפחות 

מבחינה תקציבית?
תק מחייב  זה  נכון,  כל,  �”קודם 

רשות  לכל  התהליך,  ושבסוף  ציבים 
הפתוחים  השטחים  של  רכז  יהיה 
והחקלאיים. אבל צריך להבין, אנחנו 

�לא רוצים להיכנס במקום משרד הח
ולא  החקלאיים  השטחים  על  קלאות 

�במקום רשות הטבע והגנים על שמו
רות הטבע, לא במקום קק“ל ביערות 

ולא במקום רשות הניקוז בנחלים.
”הכוונה היא לתכלל יותר את כל 
שהכל  לומר  לבוא  שלנו,  הפעילות 
המועצה  עם  פעולה  בשיתוף  יבוצע 
עושה  אתה  שאם  למשל,  האזורית. 
שקק“ל  לא  זה  אז  אופניים,  שביל 
תעשה שביל אופניים ביערות שלה, 
רוצה  אזורית  כמועצה  אתה  אלא 
בבתי  גם  למשל  יעבור  שהשביל 

ייכ שהשביל  בקהילה,  �הספר, 
מבחינת  כלשהו.  מורשת  לאתר  נס 
הפתוחים,  השטחים  של  התחזוקה 
שם,  נמצא  מי  לראות  רוצים  אנחנו 
אני  כי  בשטח,  אצלי  מה  עושה  מי 
השטח,  על  אחראי  אזורית  כמועצה 

זה בשטח השיפוט שלי.
רק  לא  אנחנו  זה  בנושא  ”אגב, 

תוכ ערכנו  כבר  הדיבורים.  �בשלב 
נית לנושא, לקחנו משרד אדריכלים 
והשקנו את התוכנית ועכשיו אנחנו 
בשלב הטמעתה, שאדריכלים יכירו 

בה. אפי בה, שיתחשבו  ויעסקו  �בה 
לו קיבלנו, עוד לפני בחירתי כיו“ר 
ה‘גלובוס  ב�2015, את פרס  המרכז, 
ביותר  היוקרתי  הפרס   - הירוק‘ 

המ של  בישראל  הסביבה  �לאיכות 
שרד להגנת הסביבה.

עשי שבה  שלי,  במועצה  �”אגב, 
אנחנו  לתוכנית,  הפיילוט  את  נו 

אנח כלומר,  מתקדמים,  יותר  �עוד 
’חקלאות  נו עוסקים כבר בתוכנית: 
אני  אומרת,  זאת  סביבה‘.  תומכת 

שנ מה  לייצר  רוצה  מועצה  �כראש 
’מסדרונות אקולוגיים‘. מראש  קרא 
אנחנו מגדירים שהשטחים הפתוחים 
הם משאב לאומי שנועד לשרת את 
רק  ולא  ישראל  מדינת  תושבי  כל 

האזו המועצות  תושבי  צורכי  �את 
הש בלב  שלי,  במועצה  וכו‘.  �ריות 

בריכת  מהתוכנית  כחלק  הכנו  רון, 
ששווה  ביופיו  מרהיב  משהו  חורף, 

לראותו.“
בדומה למה שעשתה מגידו בנושא 

המרחב הביוספיירי?
בתוכנית  זהה.  לא  אך  ”קשור 
אנחנו  האקולוגיים‘  ה‘מסדרונות 
באים ואומרים, שהצומח והחי זקוקים 
להקים אוכלוסיות חדשות ולהתפתח, 
ובצפון  כדי להמשיך לשרוד. בדרום 
אקולוגיים‘  ’מסדרונות  רואה  אתה 

�ענקיים, אבל ככל שאתה מגיע למ
וכל  צפוף  יותר  הכל  המרחב  רכז, 
קוטעת  חדשה  הנדסית  התפתחות 
מסדרון אקולוגי, למשל: סללת כביש 

חדש וקטעת מסדרון אקולוגי.
”אז היום אתה רואה שלמדינה יש 
יותר מודעות לבעיה. למשל, בדרך 
לירושלים אתה רואה בכביש החדש, 

�לפני שורש, יש גשר חדש מעל הכ
הוא  אלא  כבישים  מחבר  שלא  ביש 
הוא  הגשר  בעצם  הרים.  שני  מחבר 

בכ המנהרות  גם  אקולוגי.  �מסדרון 
ביש 6 צפונה, גם הם מהוות מסדרון 
מעבר  לאפשר  שמטרתו  אקולוגי, 
בעלי חיים ולא לקטוע לבעלי חיים 
אנחנו  במועצות  המחיה.  מרחב  את 
בתוך  חיבור  של  סוג  לייצר  מנסים 
אנחנו  אבל  למשל,  נחלים,  ערוצי 
צריכים את החקלאים שיסכימו לכך.
�”בקיצור, אנחנו כרגע ממש בתה
הגו �ליכים של שיתופי פעולה עם 

פים הירוקים. החיבור של המועצות 
הוא  הירוקים  הגופים  עם  האזוריות 

טבעי ומתבקש.“
ואיך הם רואים את זה?

מאבקים  לנו  היו  שבעבר  ”נכון 
זה  אם  לפתח,  שלנו  הרצון  בגלל 

מי בהקמת  או  חקלאיים  �בשטחים 

עובדים  אנחנו  היום  עסקיים.  זמים 
ביחד ואם לא הבנת עד עכשיו - אני 
מאמין גדול בשיתופי פעולה. למשל 
לצערי,  המים,  לחוק  התיקון  נושא 
בטח  לריב  מתחילים  שאנחנו  מתי 
שהאוצר וגופים אחרים ידעו להיכנס 
יודעים  הם  זה,  את  ולנצל  בינינו 
מגיעים  אנחנו  מתי  היטב  לזהות 
מאוחדים וגם מתי יש חילוקי דעות 
ואפשר לערבב אותנו - והמדינה לא 
מתווכחים  כשאנחנו  לסייע  נחלצת 
קיבוצים  בדיוק  לא  זה  אגב,  ביננו. 
כי  לצייר  שניסו  כפי  מושבים,  מול 
אני למשל מושבניק, ממושב חירות, 
שגם  פרטי,  מים  מפיק  שהוא  מושב 
כך  המים  לחוק  מהתיקון  יפגע  הוא 
שאין פה רק סיפור של מושבים מול 

קיבוצים, זה לא מדויק.
”אבל לא בזה אני רוצה להתמקד, 
הצלחנו  לא  שאנחנו  בעובדה  אלא 
אחידה,  עמדה  שהיא  עמדה  לייצר 

�כי ברגע שאתה מגיע לעמדה אחי
דה אתה אומר לאוצר, ’סליחה, היכן 
אתם בכל הסיפור?‘ יש בעיות במים 

והם מנצלים את זה.“
מה עשיתם כדי להגיע לעמדה אחידה, 

אתם כמרכז המועצות האזוריות, 
שמאוד קשורים להוויה הכפרית 

ולסיפור המים של החקלאים...
”בעבר לא כל כך עסקנו בענייני 
חקלאות. עסקנו בכל שאר העניינים 

�הנוגעים לישובים, אבל אמרנו שב
חקלאי  התאחדות  את  יש  חקלאות 
’ניתן את  גב. אמרנו:  ונתנו  ישראל 
כתוצאה  צריכים‘.  שאתם  מה  כל 

יש חקלאי  שבהתאחדות  �מהעובדה 
ראל יש קרע, ואני לא יודע להגיד 
מהיכן ולמה הוא נוצר וגם לא רוצה 
כן  במרכז  אנחנו  אז  לזה,  להיכנס 

אנחנו  כי  הזה,  לנושא  גם  נכנסים 
�רוצים לגשר בין קונפליקטים במט
�רה להציג עמדה אחת מקצועית ונ

כונה מול האוצר, שעמו אנחנו באים 
התיקון  של  שהיישום  כדי  בדברים, 
לחוק המים ייושם בצורה נכונה ולא 
יפגע באזורים החקלאיים של מדינת 

ישראל.“
כיום לכם יש את כובד המשקל הגדול 

ביותר, כי אתם בעצם מייצגים את 
כולם...

”זה נכון שהתפקיד שלנו זה להיות 
שנוגעים  התחומים  בכל  מעורבים 
לעשות  מתכנן  ואני  הכפרי  למרחב 
את זה. אם אתה שואל אותי איך אני 
מטרידים  אז  החקלאות,  את  רואה 
אותי בעיקר שני דברים: הראשון, מה 
יקרה עם דור העתיד? מי יעבד את 

שמט השני  והדבר  ויגדל  �השטחים 
זאת  העתיד.  חקלאות  זה  אותי  ריד 
אומרת שאנחנו לא נערכים מספיק 
כי  סביבה,  תומכת  חקלאות  לנושא 

�בציבור הרחב הולכת המודעות וגד
לה בנושא אוכל בריא וסביב בעיית 
הריסוסים. ולצערי, אני לא רואה את 
החשיבה קדימה בנושאים האלה. יש 

�את שדה אליהו שפועל כביזנס בת
חום, אבל היכן המדינה משתלבת פה 

וזה מטריד אותי.
”כל נושא חקלאות תומכת סביבה 
כל  עם  כי  מטריד,  עליו  שדיברתי 

�משטרי הריסוס חיסלנו את כל טור
פי המזיקים הטבעיים הטובים. הנה, 
הבת הגדולה שלי, במקום המשתלה 
שלי לעצי הדרים בחירות שחוסלה, 

�היא הקימה חממה לגידולים הידרו
נושא שהולך מצוין עכשיו.  פוניים, 

גידו מגדלים  איך  לראות,  �מדהים 
לים בלי כל ריסוס כימי והכל במים 

ממוחזרים. אז פה אני רואה חקלאות 
ובמים  בריסוסים  שחוסכת  חדשה, 

מזי יכנסו  שלא  לשמור  צריך  �ורק 
קים, זה העתיד ובזה אנחנו צריכים 

להשקיע.“
קוראי ”קו למושב“ שואלים וודאי את 

עצמם, מה אתה כמושבניק וכיו“ר 
מרכז המועצות האזוריות הולך 

לעשות למען המושבניקים במרחב 
הכפרי?

חושב  אני  אבל  טובה,  שאלה  ”זו 
והמו הקיבוצים  של  הזה  �שהעידן 

אבוא  לא  מסתיים.  מבחינתי  שבים 
מבחינת  קיים  לא  כבר  שזה  ואומר 

הח במשרד  פעם  תפקידים,  �חלוקת 
והמנכ“ל  מושבניק  היה  השר  קלאות 
זה  בתנובה  גם  ההיפך,  או  קיבוצניק 
היה קיים והיום לדעתי זה נגמר. היום 
ההבדל בין קיבוץ למושב כמעט וכבר 
מופרטים  הקיבוצים  רוב  קיים,  לא 

והרצונות והצרכים שלנו שווים.
”מה אני אומר? אין לי משהו שאני 
יכול לבוא ולומר לעצמי: ’איזה מזל 
שהגיע לתפקיד הזה מושבניק, שיכול 
לעשות צדק היסטורי או שינוי‘. לא! 
בתפישה שלי, כשמשתמשים במושג: 
מבחינתי  זה  מושבניק,  או  קיבוצניק 
ערכאי, לא נכון ולא רק בגלל שאני 
משרת  ושאני  אזורית  מועצה  ראש 
את כולם, אלא בגלל שאני כבר ראש 
ממשלה  ראש  ומעין  הכפרי  המרחב 

של כולם במרחב הכפרי.
ניגודי  יש  ושם  פה  נכון,  ”אז 
וולקני  מכון  אם  למשל,  עניינים, 
ילך לצפון או למרכז ובעוד דברים, 
אבל במרבית ענייני הליבה, הדעות 
והאינטרסים שלנו משותפים ועלינו 

לתו להגיע  כדי  אחד,  כגוף  �ללכת 
צאות בשטח וזה מה שחשוב.“

”לכל רשות יהיה איזשהו רכז של השטחים 
הפתוחים והחקלאיים, אבל צריך להבין, 
אנחנו לא רוצים להיכנס במקום משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר על השטחים 
החקלאיים ולא במקום רשות הטבע והגנים 

על שמורות הטבע, לא במקום קק“ל ביערות 
ולא במקום רשות הניקוז בנחלים“

ריטוב חונך את שביל לב השרון. ”אנחנו לא נערכים מספיק לנושא חקלאות תומכת סביבה“


