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 8 הרי הרכוש לעניין ממש של סכסוך ביניהם נתגלע כי היא, 1 נתבע ו/ו התובעת שטענת ככל .15

 9 או המיטלטלין בעניין  הכלליות מהטענות לבד זה סכסוך מגלים אינם הטענות שכתבי

 10 1 והנתבע התובעת שהגישו הטענות כתבי של שנוסחם בוודאי.  כספים לעניין עלומות טענות

 11 שעליהן הרבות המוסכמות מן, ישנן שאמנם ככל, הפלוגתאות את לבור מאפשרים אינם

 12 . 1 ונתבע התובעת מסכימים
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 14, לכך קרוב או) ביניהם המיטלטלין לחלוקת אך מצטמצמות 1 ונתבע התובעת שטענות ככל .16

 15 כי לקבוע ניתן היותר שלכל הרי(, ספציפית מחלוקת מגלים אינם הטענות כתבי כאמור שכן

 16 ספציפי הליך במסגרת ולבררן להביאן מקום אולי היה אשר נצידנטליותאי בסוגיות מדובר

 17 בני בין, שישנו ככל, הנקודתי בסכסוך, ומהירה יעילה הכרעה מאפשר שהיה הליך;  ומובחן
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 20 מכתבי והן לפני הצדדים מדברי הן כעולה, כולה לא אם המחלוקת של עיקרה, כאמור אולם .17

 21 לפני להתברר דינה אין, זו מחלוקת. אחת כחזית, הזוג בני יןוב המדינה בין הוא, הטענות

 22 .זה משפט בית
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 24 כעתירתו, המחוזי המשפט לבית התובענה את להעביר מקום אמנם יש האם שקלתי .18

 25 ויש זהים אינם ממילא הערכאות בשתי הדין וסדרי הואיל. ש"היועמ כ"ב של החילופית

 26 באופן לפרוש לתובעת גם לאפשר מנת ועל;  תיקון יצריכו שהוגשו הטענות שכתבי להניח

 27 מסקנה לכלל הגעתי(, המדינה) שלה העיקרית הפלוגתא ברת מול אל טענותיה את המיטבי
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 30 לבין 1  ונתבע התובעת בין סכסוך מגלים הטענות כתבי למעשה והלכה הואיל, יוצא כפועל .19

 31 מהו פורטים אינם, למצער או) הזוג בני בין ממש של סכסוך כנוסחם מגלים אינם, דינההמ
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 8 . לצדדים העתק תמציא המזכירות
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