
 בשני המיוצרים בן־לון-לוח׳יה גרבי דרוש
 של הבלעדיים היצרנים לודז׳יה ע״י דגמים

י׳ בארץ, בן־לון גרבי
 חזקים ועדינים, רבים הם בן־לון גרבי

 ושומרים בביסים זיעה, בפגי עמידים ויציבים,
צורתם. על

ארה״ב בע־־מ, ובניו בנקרופט יוסף חב׳ של הבלעדית ברשותה ישראל בע״נו הבדלו! ע״י מיוצרים בן־לו! חוטי
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ה צדה, חינ ב שיח מ אנו
ו 1949 בשנת ארצה עלתה שדה צבייה

 עד הראשון. לבעלה שנה כעבור נישאה
 השיכון, של וצעיר רווק תושב הכירה מתרח

 שנים אתו. לצאת והתחילה בדש, גבריאל
ה התהדקו ההיכרות תחילת לאחר מספר
 בנשיקות, שהתבטא דבר ביניהם, יחסים
 יחסי־ ואף מאוהב כזוג בערבים טיולים

אישות.
 שהוא לפעמים לצבייה אומר היה גבי
 לה שיש סבורה היתה צבייה אותה. אוהב

 תפחד שלא אמר הוא מגבי. טובות הבטחות
פה. נמצא ושהוא הגירושין מפני

 הבעל החליט נישואין שנות 12 אחרי
 מצבייה, התגרש לעניין, קץ לשים המוקרן

 אשר, ונשא לקיבוץ הבנות שתי את מסר
אחרת.
 את איבדה צבייה כדאי:״ לא ״זה
 בחדר לגור עברה דירתה, ואת בנותיה

 גבי. עם חיי־אישות לחיות והמשיכה שכור
 החליטה דרישתו ולפי להריון נכנסה היא

 אתה הלך הכסף, את לה נתן הוא להפיל.
רופאה. אל

ה מן וכאבים מחולשות סובלת כשהיא
ה בחודש שבוצעה הוולד, בהפלת גרירה
 את ושאלה צבייה חזרה להריונה, רביעי

 גבי שלו. הנישואין להבטחת בקשר גבי
 (.לא כזאת הבטיח אי־פעם כי הכחיש

 .אמרתי להפך. התחייבתי״). ולא הבטחתי
כדאי.״* לא שזה להתגרש, לא לה

 פנתה היא לעשות. עליה מד, ידעה צבייה
ל תביעה הגישה המחוזי, לבית־המשפט

 הבטחת־נישואין. הפרת בגין פיצויים תשלום
 גבי את חייב טענתה, את קיבל בית־המשפט

ל״י. 7000 בתשלום
 בינתיים שנשא גבי, אסורה. הנואפת

 ל״י. 7000 לשלם מוכן היה לא אחרת, אשד,
 העליון. לבית־המשפט ערעור הגיש הוא

 שהעיקרית טענות, שורת העלה בערעור
 להפר יכול היה לא הוא כי היתד, ביניהן

ב דיני־ישראל ולפי הואיל הבטחת־נישואין
 אפילו צבייה, את לשאת יכול היד, לא כלל
לה. מבטיח היה

 יחסי- שקיימו בכך הודו שניהם כי
הראשון. לבעלה נשואה צבייה בעוד אישות

ר,יפטר השופט
אלגנטית בצורה

ה זה, במקרה אסורה, ישראל דיני לפי
 עליו אסורה היא ואם הנואף. על נואפת

חסרת־תוקף. לאשר, לשאתה ההבטחה הרי
 בבית־ גבי העלה לא הזאת הטענה את

 בבית־ רק בה נזכר הוא המחוזי. המשפט
 מייד ברור גם היה זה דבר העליון. המשפט

 וקיסטר, זוטמן ברנזון, העליונים לשופטים
בערעור. שדנו
 בסדרי־ הכלל כמובן, להם, ידוע היה גם
 בעל־ להפתיע רשאי בעל־דין שאין הדין

 במקרה (ז.א. המשפט בניהול דין־שכנגד
 מצד אך בלתי־צפוייה) טענה להעלות זה,
סעד יתן לא שבית־המשפט הכלל קיים שני

 כמה להוציא כאן, עד הדברים הרצאת *
 ה־ מדברי בלשונה לקוחה מילות־קישור,
קי קיססר יצחק שופט־העליון מו  פסק־ בני

הזין.
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