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י ה- את נטלה האשד. הצדדים. שני  ״
 לבית- סנה הבעל ונעלמה. מכונית

 יורה זה כי וביקש הרבני הדיו
המכו החזרת על אחד צד במעמד

ש קבע הרבני בית־הדין גם נית•
ה שני בנוכחות תשמע הבקשה
צדדים.

 לבית- בר-שילטון פנה בינתיים
 וביקש בתל־אביב השלום מישפט

ה כי לקבוע, הצהרתי בפסק־דץ
 לה. שייכת מחציתה או מכונית

 וביקשה האשד. שבה כך כדי תוך
מ למנוע בעלה על שיאסור צו

 כל במכונית. בלעדי שימוש מנה
 ו- תלויה דומה בקשה כאשר זאת

ש סגלסץ, השופט לפני עומדת
אחד. צד במעמד לתיתה סירב

לבקשה. נענה אילת השופט
 לבית-ה- הבעל סנה זה בשלב
 שיורה צו וביקש השלום מישפט

שלט- משום המכונית, החזרת על

כר־שילמון פרקליט
המכונית את להחזיר

אי השופט מידיעת הועלמה ענתו
 תלוייה דומה בקשה כי העובדה לת

אי סגלסון. השופט לפני ועומדת
ה את וחייב לבקשה, נעתר לת

והמפ המכונית את להחזיר אשד.
לבעלה. תחות
לעכו־ כית־הדין עם מה

השופט אצל הדיון במהלך * דה
 חיים הבעל, פרקליט טען אילת

 השלום לבית־מישפט כי שטנגר,
 בתביעה, לדון עניינית סמכות אין

 1 בהג־ האשד. את הקדים הוא שכן
 לבית־הדין לגירושין תביעתו שת

 ענייני את כרך הוא ובה הרבני,
 הינד. המכונית ולטענתו — הרכוש
דבר. לכל רכוש

 פרקליט טענת את קיבל אילת
 בפסק- תימוכין לה במוצאו הבעל,

ש העליון, בית־המישפט של דין
 מעצם אשר דבר כי נקבע לפיו
 רכוש של עניין הינו וטיבעו טיבי

 בת־ לפרטו צורך אין בני־הזוג,
 בבית־ה־ המוגשת ביעת־הגירושין

הרבני. דין
ל יכול אינו כי ציין השופט

 להביע מבלי פסק-דינו את סיים
 שבני-הזוג כך על מורת־רוחו את

 כל את כמעט בבעיותיהם שיתפו
 במי־ ורק האפשריים, בתי-המישפט

 הובא לא לעבודה בית־הדין קרה
בבעיותיהם.

 לפני ועומדת תלוייה אלה בימים
לד הבעל בקשת סגלסון השופט

 האשה תביעת את הסף על חות
הגירו שבתביעת בנימוק למזונות,

הר בבית־הדין נגדה שהגיש שין
 המזונות. ענייני את גם כרך בני

 העניינית סמכותו את שלל בכך
ב לדון המחוזי בית־המישפט של

אשתו. ובין שבינו מזונות ענייני
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