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הכל נשאר במשפחה - למשפחות הכי טובות!!!

מתגעגעים 
לכפיות?

צריך רק
 להסתובב...

לרוצים ללמוד 
לעשות שינוי

ענת יתח
עמיחי מרינובסקי, ראש חב"ד 
מהטענה  בו  חזר  ורדים,  כפר 
חשבון  על  מקדמה  שילם  כי 
מתגורר.  הוא  בו  הבית  רכישת 
נוסף  דיון  במהלך  נעשה  הדבר 
במסגרת הסכסוך המתמשך בין 
לבין  וינטר,  רמי  הבית,  בעל 

מרינובסקי.
־הדיון עסק בבקשתו של עמי

רמי  את  לחייב  מרינובסקי  חי 
וציפורה וינטר לחתום עמו על 
חוזה למכירת הבית, בטענה כי 
64 אלף שקלים שהעביר בזמנו 

־מהווים מקדמה על חשבון רכי
־שת הבית. פרקליטו של מרינו

בסקי, עו"ד אמיר בר שלום, חזר 
והודיע  ההמרצה  מבקשת  בו 

תיד שהבקשה  מסכים  ־שהוא 
חה, זאת בהתאם להמלצת בית 
בו, דחה  המשפט. לאחר שחזר 

בית המשפט את הבקשה.
כזכור, חוזה השכירות שנחתם 
בין בעל הבית ברחוב יקינטון 14, 
עמיחי  לבין השוכר,  וינטר,  רמי 
בית  זה מכבר.  מרינובסקי, פקע 
ממרינובסקי  דרש  אף  המשפט 
לפנות את הבית עד לתאריך ה-1 
בדצמבר 2010. אלא שעד היום 

מרינובסקי טרם פינה את הבית, 
חרף הוראת בית המשפט.

היא  הפרשה  של  ראשיתה 
בין  שהתקיים  ומתן  במשא 

קנ לצורך  בשעתו  ־הצדדים 
מרינובסקי.  ידי  על  הבית  יית 
מקדמה  דרשה  וינטר  משפחת 
אלא  שקלים,  אלף   100 בסך 
שמרינובסקי התקשה לגייס את 

למש העביר  ולבסוף  ־הסכום 
אלף   64 של  סכום  וינטר  פחת 
שקלים. המשא ומתן לא הבשיל 
הפרק.  מן  ירד  הקנייה  ועניין 
וינטר, פנה למרינובסקי  לדברי 
להחזיר  מנת  על  פעמים  מספר 

־לו את כספו, אך לא זכה לשי
־תוף פעולה, גם בטרם היו השנ

יים מסוכסכים. לכן הכסף נותר 
סגור בבנק. בשלב מאוחר יותר, 
בין  המחלוקות  כשהתגלעו 
וינטר כי לביתו  גילה  הצדדים, 
נגרמו נזקים ולפיכך פנה לבית 
את  לעקל  לו  שהתיר  המשפט 
הכסף כערובה לתיקון הנזקים. 

הח את  קיבל  לא  ־מרינובסקי 
ביקש  ולכן  המשפט  בית  לטת 
ש-64  יאשר  המשפט  שבית 
אלף השקלים ייחשבו כמקדמה 

כא הבית.  רכישת  חשבון  ־על 
מרינובסקי  של  פרקליטו  מור, 

בית המשפט דחה את בקשתו של ראש 
חב"ד כפר ורדים לחייב את משפחת 
וינטר למכור לו את ביתם. למרות צו 
פינוי לתחילת דצמבר, מרינובסקי 

ממשיך להתגורר בבית

בית המריבה ברחוב יקינטון
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כלבים למסירה

בית  מחפשים  יפהפיים  גורים  ושלושה  מקסימה  פינצ'ר  כלבת 
אוהב. לפרטים נוספים, אנא פנו לכלבייה בקיבוץ יסעור: פטר גנאה, 
052-2976521, כפר ורדים, או לטלי רימר, 054-7909488, עצמון. 

למרינובסקי
חזר בו מבקשה זו.

המתע הדירה  פינוי  ־לעניין 
כב אמר עו"ד בר שלום בדיון: 
את  פינה  לא  עדיין  "המבקש 

־הבית. יש מצב, עם כל הפרסו
מים שרצים, של אנטי. המקום 
הוא חילוני מאוד ולחרדים קשה 
הפרסומים,  כל  בעקבות  מאוד. 

־יהיה קשה לו למצוא נכס שיש
כירו לו. הוא יודע שהוא צריך 

לעזוב את המקום".
־רמי וינטר לאחר הדיון: החו

באמצעות  מרינובסקי  של  צפה 

מרתיחה  לב  בר  עו"ד  נציגו 
לא  אחד  שאף  העובדה  אותי. 
לא  היא  בית  לו  רוצה להשכיר 
אני  רק  ובינתיים  שלי,  בעיה 
סובל מזה. אם עו"ד בר לב כל 
ולהסדרי  שלו  ללקוח  דואג  כך 
לו  שישכיר  אז  שלו,  המגורים 

את ביתו שלו".
דחתה  הורוביץ  חני  השופטת 

בהוצ חיוב  ללא  הבקשה  ־את 
עדיין  הצדדים  בין  שכן  אות, 

־מתנהלות תביעות כספיות בה
ליכים משפטים נוספים.
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