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מגיש:
ישעיהו בוימל

הרב „ו„ זל

יו"ר „‚ל הורה בביר,

אם לא נקבל את הסגנות ,נהיה אופוזיציה על כל המשתמע מכך

חמשה שבועות ויותר כבר חלפו
אמנם מאז הבחירות המוניציפליות
בעיר ביתר ,אבל השקט מתמהמה
מלשרור .המו"מ הקואליציוני תקוע
וראש העיר הרב מאיר רובינשטיין
שזכה לכבוש את כס ראש העיר
בניצחון סוחף ,לא מצליח להניע
את העגלה קדימה ושלא באשמתו.
התקר המרכזי הוא ,הווטו שהטילו
הממונים עליו בסיעת 'שלומי אמונים'
בכל הנוגע להענקת הסגנות לראשות
העיר ,שהובטחה לסיעת דגל התורה
בתמורה לכניסתה לקואליציה .הסיעה
זכתה בארבעה מושבים ולמרות
הסיכומים המוקדמים ותמיכתה של
דגל' ברובינשטיין לראשות העיר,
הוא נמנע נכון לעכשיו מלקיים את
הבטחתו.
כפי שכבר פורסם ,שעות
ספורות לפני ישיבת מועצת העיר
הודיע רובינשטיין כי הוא מעכב את
מינוי הסגן של 'דגל התורה' ,לאחר
שזו פעלה כנגד מינוי הסגן של אגודת
ישראל בעיר בית שמש.
הקרב המוניציפלי שמסרב
לרדת מסדר היום ,החריף בימים
האחרונים כאשר זלץ הצהיר ,כי אם
לא תהיה פריצת דרך בדבר מינויו לסגן
 דגל תפרוש מהקואליציה .מאידך,טוענים בסיעות שלומי אמונים ,כי "כל
הפעולות נעשות בהכוונת מרנן ורבנן
שרי התורה והחסידות".
בראיון שהעניק זלץ ,ל'קול
ברמה' ,הוא תקף את התנהלותו של

ראש העיר מאיר רובינשטיין ואמר:
"זה לא נושא פרסונלי .אנחנו מפלגה
שהלכה יד ביד עם ראש העיר .בזמן
שלקחו את הרב יצחק פינדרוס לבית
משפט על אלעד ,דגל התורה בביתר
הזמינה את רובינשטיין לבמה בעצרת
הענק בהשתתפות מרן שר התורה
הגר"ח קנייבסקי ובברכת מרן ראש
הישיבה הגר"ג אדלשטיין ותמכנו בו
לראשות ,מתוך הבנה שציבור שולחינו
יקבל את כל שמגיע לו ,שדין ביתר
כדין ביתר".
בראיון לעיתון 'שחרית',
מנסה הרב זלץ להסביר את הצלחתו
האישית ואת עצם רעיון הפריימריז
שאין דוגמתו במקומות אחרים .בד
בבד ,הוא מצר על אי קיום ההבטחות,
מה שגורם לתקיעת מקלות בגלגלי
הקואליציה המתרקמת ,בתקווה כי
בקרוב תוחלף הביקורת הנוקבת,
במחמאות הדדיות...
ראשית ,חייבים להצדיע לך על
ההצלחה הכבירה .הקפצת את כוחה
של דגל התורה בביתר עילית משניים
לארבעה מנדטים .אולי תגלה לנו מהי
הנוסחה?
"בבחירות דמוקרטיות אין נוסחה
להצלחה .כפי שהוכחנו בבחירות
האחרונות ,ציבור בני התורה בביתר
עילית הוא הציבור השני בגודלו בעיר,
אשר הצביע באלפיו עבור מפלגתם
של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א".
בביתר עילית יש משהו מיוחד
שאין בשאר הערים :הפריימריז בדגל

התורה ...מדוע זה כך לדעתך?
"מדובר בהחלטה שהתקבלה
לפני כחצי יובל ,על ידי רשכבה"ג
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב
מרן
ורשכבה"ג
זצוקללה"ה
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן
זצוקללה"ה .אינני בקי בנסיבות
שעמדו מאחורי החלטתם באותה עת,
אולם אני כן יודע כי היא אכן מייחדת
את עירנו ,ומעניקה לסניף המקומי של
דגל התורה נופך מיוחד.
איך אתה מסביר את העובדה,
שהצלחת להדיח את היו"ר הקודם
הרב יצחק רביץ מתפקידו ,למרות
מעמדו שנראה לכאורה עד הבחירות,
כבלתי מעורער?
"הן אני והן ידידי עוז הרב רביץ,
יודעים כי כשליחי ציבור אנו משרתים
את ציבור בני התורה על פי הנחייתם
של מרנן ורבנן שליט"א מורי דרכנו.
כאשר מרנן ורבנן החליטו כי זהות יו"ר
הסיעה בביתר תיקבע על ידי הציבור,
וכאשר הציבור החליט להטיל עלי את
המלאכה ,קיבלנו זאת שנינו בכבוד
הדדי וללא עוררין".
זה שהנהלת דגל התורה החליטה
להעביר את רביץ לטלז סטון ולהצניח
על התושבים שלה מועמד שאיננו בן
המקום ,זו החלטה ראויה לדעתך?
"מאחר שגם במקרה זה מדובר
בהחלטה של מרנן ורבנן שליט"א
מורי דרכנו ,קטונתי אף מלהביע
דעה בנושא .יחד עם זאת ,אני בטוח
שתושבי טלז סטון יהיו מאושרים

"אינני יודע מה עומד מאחורי החלטותיה של 'שלומי אמונים' הארצית ,אולם
אני סבור שניסיון לשחק בשחמט על גבו של ציבור בעיר אחת ,במטרה
להשיג מטרות כאלו ואחרות בערים אחרות – מהווה טעות חמורה"
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עם ראש המועצה החדש ,שהנו איש
ציבור משכמו ומעלה ,שאותו זכיתי
להכיר מקרוב ולהתרשם ממעלותיו
התרומיות".
מה הכיל ההסכם הקואליציוני
שגיבשתם עם ראש העיר הרב מאיר
רובינשטיין לפני הבחירות ,כתנאי
לתמיכתכם בו?
"במסמך ,שעליו חתם ידידי הרב
רובינשטיין ביום הגעתו של רשכבה"ג
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
לעירנו ,הוסכם כי בתמורה לתמיכתה
של דגל התורה במועמדותו ,יחולקו כל
המשאבים העירוניים בשוויוניות ,ייעשה
כל מאמץ לפתור את בעיית המים
בשבת קודש )בעיית ה'מונים' שמבצעים
'ספירה' בשבת(  ,ונציגי בני התורה
יקבלו את החזקת תיקי החינוך ,העירובין
והמקוואות .זאת בנוסף לסגנות ראש
העיר".
ההוראה שלא לתת לכם את
הסגנות שהיא בעצם הכתבה מלמעלה,
היא לדעתך ,רק כפועל יוצא מחילוקי
הדעות סביב הנעשה במועצת העיר בית
שמש או שמדובר בכדור שלג שמתגלגל
מעיר לעיר ,ירושלים אלעד וכו' ותגובת
שרשרת שלא עוצרת באדום?
"כנציגם של בני התורה בביתר
עילית ,אינני יודע מה עומד מאחורי
החלטותיה של 'שלומי אמונים' הארצית,
אולם אני סבור שניסיון לשחק בשחמט
על גבו של ציבור בעיר אחת ,במטרה
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להשיג מטרות כאלו ואחרות בערים
אחרות – מהווה טעות חמורה".
האם סירובו של ראש העיר,
מתמקד רק בהענקת הסגנות בשכר ,או
שהוא פרם גם את יתר התפרים בהסכם?
"זה רחוק מוויכוח פרסונלי על
תפקיד כזה או אחר .בשלב זה מדובר על
התעלמות מהציבור השני בגודלו בעיר,
באמצעות הדרתו מהסמכויות הנדרשות
להבטחת זכויותיו ,למרות הסכמים
ברורים שבכתב ושבעל פה".
"אנחנו נמצאים במצב מעניין",
מוסיף זלץ" ,בשלומי אמונים הודיעו
לראש העיר שלא יכניס אותנו
לקואליציה ,ובמקביל צירפו אותנו
בישיבת המועצה האחרונה להנהלת
העיר".
"בשיחות שאני מקיים עם
רובינשטיין ,הוא אומר שהוא לא רוצה
את המצב הזה ושהעניין ייפתר כבר
בימים הקרובים .אבל מבחינתנו זה לא
מספיק .את תושבי ביתר מעניינת רק
העיר שלהם והשירותים שמגיעים להם,
וזה היה צריך להיפתר אתמול".
אבל הוא לא 'קונה' את העסקה
החלקית הזו ואף מאיים" :אם לא תהיה
בימים הקרובים ממש פריצת דרך מול
שלומי אמונים ,דגל התורה תפרוש
מהנהלת העיר .המשמעות היא שנהיה
אופוזיציה על כל המשתמע מכך".
למי שלא יודע ,הסיעה המקומית
פנתה לבד"ץ האשכנזי המקומי ,בו

כרטיס ביקור:

הרב דוד זלץ הי"ו ,שנבחר כיו"ר הסניף המקומי של 'דגל התורה'
בביתר עילית וזו לו הקדנציה הראשונה במועצת העיר ,נולד בעיר רחובות.
הוא למד בישיבת 'באר התורה' בשכונת בית וגן בירושלים ,ולאחר נישואיו
בכולל 'כתב סופר' שבמעלה אדומים ובכולל שעל ידי ישיבת 'תורה אור',
אצל מורו ורבו הגאון רבי אליהו פרנקל שליט"א.

זלץ גם התגורר לאחר נישואיו במעלה אדומים ונמנה עם חברי
קהילתו של הגאב"ד הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א .לאחר מכן עקר
לביתר עילית ,בה הוא מתגורר מזה שלוש עשרה שנים.
מאחוריו של זלץ ,עשייה ציבורית ענפה .הוא כיהן בעבר כראש לשכתו
של חבר הכנסת הרב יעקב אשר ,כיועצו הפרלמנטרי של חבר הכנסת הרב
אורי מקלב ,וכמנהל פרויקט החונכים של ארגון 'אורות' שעל ידי קרן
וולפסון .בפריימריז שהתקיימו בקרב חברי 'דגל התורה' המקומית בביתר
עלית ,לפני הבחירות המוניציפליות האחרונות ,נבחר זלץ ברוב קולות לראש
הסניף ולראשות הסיעה.

חברים דיינים המייצגים את כל
החוגים של המגזר האשכנזי ,בבקשה
להורות לרובינשטיין לקיים את מזכר
ההבנות שעלי הוסכם ,ככתבו וכלשונו
ולא להפר אותו לבקשת גורמים
חיצוניים המבקשים לעכב את המינוי
משיקולים פוליטיים.
למה בעצם פניתם לבין הדין?
זהו תקדים או שכבר היה לעולמים
שבתי דין התבקשו להתערב בנושאים
פוליטיים?
"האמת היא שלא בדקתי זאת,
אבל כיהודי שומר תורה ומצוות,
המשתדל להקפיד על קלה כבחמורה,
אני יודע שהדרך הנכונה לפתרון כל
מחלוקת או עיוות היא בפני בית דין".
האם כבר התקיים דיון בנושא?
אם כן ,האם כבר הייתה פסיקה?
"עד כה טרם התקיים דיון".
מיד אחרי הבחירות הצהיר
רובינשטיין כי הוא לא מתכוון להכניס
לקואליציה את סיעות האופוזיציה...
אתה חושב שזה ראוי?
"אינני מכיר את ההצהרה שאליה
אתה מתייחס ,או את הנסיבות שבה
נאמרו ,ועל כן אינני חושב שמן הראוי
שאחווה את דעתי בנושא .בה בעת,
אני מתפלל ליום שבו ביתר עילית
תהפוך למודל של שלום ואחווה,

ושבמועצת העיר שלה לא יהיו
מאבקים בין קואליציה לאופוזיציה,
אלא קואליציה מקיר לקיר עם ראש
העיר".
האם אתה מתכוון לשתף פעולה
עם המפלגות באופוזיציה או שגם
מבחינתך הן מוחרמות?
"דגל התורה איננה מטילה
חרמות על אף מפלגה או סיעה
לגיטימית הנשמעת לגדולי ישראל".
לאחר יישוב ההדורים וכניסתכם
לקואליציה ,מה הדבר הראשון שאתה
מתכוון לטפל בו בעיר?
"ללא קשר לקואליציה ,מצפה
לנו בעז"ה עשייה ברוכה בחמש השנים
הקרובות .נושא שעליו כבר התחלתי
לשים דגש מיוחד ,הוא תחום החינוך
– לדאוג לכך שלא יישארו אף תלמיד
או תלמידה ללא פתרון חינוכי הולם,
להבאתם לעיר של מוסדות חינוך
וישיבות מן השורה הראשונה ולמבני
קבע כראוי לכל מוסדות החינוך
הקיימים בעיר".
לסיום ,יש כבר מחשבה על ריצה
לראשות העיר בבחירות הבאות?
"ידידי הרב רובינשטיין מנהל את
העיר היטב וסיעת דגל התורה מצפה
להמשך שיתוף פעולה עמו למען כלל
התושבים".

11

