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אינו בן משפחה של  . די בכך שהתביעה הוגשה גם נגד רשם המקרקעין ש34
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בת להוריה, המתגוררים תחת קורת גג אחת, ואשר נפרש על פני שנים רבות  
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להיגד "בן זוג" פרשנות מרחיבה הכוללת גם "בן זוג לשעבר"   . אין ליתן45
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המשפט הגיע למסקנה כי הסמכות לדון בתביעה  -לוין על המקרה דנן בית 

המשפט האזרחי. מדובר בסכסוך שאין לו כל קשר לירושתו  -היא של בית
 40 ............................ ורשיו של המנוח או להיקף עזבונו או לסכסוך בין י 
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