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המועצה הדתית בתל אביב מתעלמת מהתראות של הרבנות הראשית
המשיכה להעסיק משגיח כשרות שהורשע במעשים מגונים
מועצה דתית

משגיח הכשרות של מלון מטרופוליטן ,מאיר
פינס הורשע לאחרונה במעשה מגונה בצעירה
דתיה זה לא מנע מהמועצה הדתית להמשיך
להעסיק אותו ,למרות הוראות שנשלחו
בתחילה הכחישה
מהרבנות הראשית
המועצה כי מדובר בעובד שלה ,לאחר מכן
יו"ר
גרסה כי יש לחכות לשימוע בעניינו
המועצה הדתית" :סוכם עם פינס כי הוא ייצא
לחופשה אולם הוא הפר את הסיכום" פינס:
"אין לי מושג במה מדובר"
] אלי סניור [

המועצה הדתית בתל אביב המשיכה להעסיק את
משגיח הכשרות מאיר פינס ,שהורשע לפני
המועצה הדתית בתל אביב .שימוע למטריד מינית .צילום :דניאל בר-און
חודשיים במעשה מגונה בצעירה דתיה ,וזאת
למרות שהרבנות הראשית התריעה נגד המינוי
כבר לפני מספר חודשים ואף הוציאה מכתב חמור
ליו"ר המועצה ,אלדד מזרחי ,ולרב הראשי של תל
אביב ,הרב ישראל מאיר לאו.
פינס ,המשמש כמשגיח כשרות בבית המלון מטרופוליטן בעיר ,הורשע על פי הודאתו בבית המשפט המחוזי בתל
אביב .למרות טענות המועצה הדתית כי המשגיח אינו עובד יותר בבית המלון ,הוא נראה במקום בשבת האחרונה.
המתיחות בין הרבנות הראשית למועצה הדתית בתל אביב נובעת כיום מהעסקתו של פינס ,שהורשע בפלילים .פינס,
כך נטען ,הבטיח לחברתה של הצעירה לארח את שתיהן בבית מלון בתל אביב .בדצמבר  2004הגיעו השתיים למקום
וחיכו לפינס ,שהיה אמור לממן את שהייתן.
בשעה  20:00הגיע פינס לחדרן של השתיים וביקש מידידתו לצאת מהחדר לכמה דקות .הוא ניצל את חוסר האונים
של החברה ,הוריד את חצאיתה וחיכך את איבר מינו בפיה ובאיבר מינה ,למרות תחנוניה כי יחדל ממעשיו .לאחר
שהגיע לסיפוקו ,כך נטען ,התלבש פינס והניח  500שקל על השולחן.
במהלך המשפט הודה פינס בהאשמות והביע חרטה על מעשיו .הוא הורשע במעשה מגונה תוך הפעלת אמצעי לחץ.
כמו כן הוא חויב לפצות את הצעירה בעשרות אלפי שקלים ונגזרו עליו שישה חודשי מאסר ,שירוצו בעבודות שירות.
בנוסף הוטל עליו מאסר על תנאי למשך שלוש שנים.
של
המשונה
התנהלותה
מתחילה
זו
גזר הדין ניתן ב 14-בפברואר השנה ,ומנקודה
אלדד מזרחי
המועצה הדתית  -כאשר נודע לרבנות הראשית על תוצאות המשפט היא מיהרה לשגר
מכתב חריף בדרישה להפסיק לאלתר את עבודתו של פינס .להפתעת הרבנות ,ענתה
המועצה הדתית כי לא בטוח שאותו מאיר פינס המורשע הוא משגיח הכשרות שעובד
אצלם ,וזאת למרות שההליך המשפטי התנהל כשנתיים.
גם בכירי המועצה הדתית לא טרחו לבדוק את הנושא והשאירו את העבודה לרבנות.
בלית ברירה פנתה הרבנות לבית המשפט וביקשה לוודא כי מדובר באותו אדם ,על פי
תעודת הזהות שלו .בהחלטה שכתב ראש הרכב השופטים ,שלי טימן ,בחודש מרץ
השנה ,נכתב כי בית המשפט רואה בחיוב ובהערכה את פניית הרבנות" :היא הפגינה
רגישות לפרסומים ,כמו כוונתה לדאוג שהמשמשים בקודש יהיו נקיים מכל רבב )במיוחד
מזרחי .צילום :המועצה הדתית
כמו זה שהוכתם בו מר פינס(".
מנכ"ל המינהל לשירותי דת בישראל ,מאיר שפיגלר ,שלח את ההחלטה ליו"ר המועצה הדתית ,אלדד מזרחי" .הנך
מתבקש להפסיק כל קשר עקיף וישיר עימו .מדובר באדם שהורשע בפלילים ולא יעלה על הדעת שגוף ציבורי יעניק לו
את קורת גגו ויעסיק אותו".
ימים ספורים לאחר מכתב זה הוציא גם היועץ המשפטי של הרבנות ,עו"ד שמעון אולמן ,מכתב משלו ,שנשלח למזרחי
ולרב לאו .במכתבו ציין אולמן כי לפני מספר שנים התגלו בעיות בעבודתו של פינס ,עקב אישור שנתן לבית עסק
שהאכיל את הציבור בטריפה ,כהגדרתו.
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לחופשה
Goהמועצה הדתית בשקט .היו"ר מזרחי ענה לרבנות כי סיכם עם פינס על יציאתו
DECישבה
 MARאלה
מכתבים
MAY
גם לאחר
http://www.tam.co.il/4_5_2007/chdashot2.htm
👤 ⍰
עד לקיום שימוע ,אולם לא הציג סיכום המאשר את ההליך .בפועל ,בשבת האחרונה המשיך פינס בעבודתו.
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מהמועצה
מנהל מלון מטרופוליטן ,אריאל דולב ,מאשר את הדברים" :פינס הגיע לעבודתו כרגיל ולא קיבלתי כל הודעה
2007 2008 2016
9 May 2007 - 5 Mar 2016
 ▾ About this captureהדתית".
פינס התחמק השבוע מתגובה" :זה לא אני ,אין לי מושג על מה אתה מדבר" .לאחר מכן ניתק את השיחה.
יו"ר המועצה הדתית ,אלדד מזרחי ,בתגובה" :הואיל ונושא המשך העסקתו של מאיר פינס כמשגיח כשרות הינו עניין
הלכתי בעיקרו ,ועדת הכשרות ברבנות בתל אביב תקיים לו שימוע בתחילת השבוע הבא .לבקשת המשגיח ,סוכם עם
המועצה הדתית כי ייצא לחופשה עד להכרעה בעניינו .לצערנו ,הוא הפר את הסיכום ואנו רואים זאת בחומרה.
"לא נכון ולא ראוי למהר לגזור דין בטרם תבחן הוועדה את נסיבות המקרה ותינתן הזדמנות למשגיח לטעון .עם כל
הכבוד לרבנות הראשית ,היא לא טרחה להעביר שום ממצא משפטי בעניינו".
מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ,רפי יוחאי ,התייחס להתנהלות המועצה הדתית" :התרענו
בפני המועצה על המשך העסקתו של פינס ,אבל הוא המשיך לעבוד כמשגיח .למועצה הדתית ברור שזה האיש
שהורשע".
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