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פסק דין
.1
לפניי תביעה שנסובה על נזקי גוף שנגרמו לתובעים עקב כך
שהנתבעים  - 1-4שוטרים במשמר הגבול  -העלו אותם שלא כדין לרכב
משמר הגבול וחלקם אף היכו אותם,

והכריחו אותם לשיר שירי הלל

למשמר הגבול.
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בעננני

.2

הסכימו הצדדים כי בתובענה

בישיבת קדם המשפט מיום 20.4.01

ינתן פסק דין לפי סעיף  79א' לחוק בתי המשפט ננוסח משולב[,

התשמ"ד-

 ,1984ובלבד שבית המשפט לא יפסוק לכל התובעים יחד סכום שיפחת מ-
 20,000מ" או סכום שיעלה על  70,000מ" בצירוף הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
.3

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים וביתר החומר

ובשים לב לחלקו של כל אחד מן הנתבעים

באירועים ,אני פוסק כדלקמן :

הנתבע מס'  1ישלם לכל אחד

א.

שהוסכם כי אעיין בו,

מהתובעים סך של

 7,150מ".
הנתבע מס'  2ישלם לכל אחד

מהתובעים סך של

 3,250מ".
הנתבעים  3-5ישלמו יחד ולחוד לכל אחד
של

מהתובעים סך

 2,600מ".
ב.
25%

הנתבע  1ישא ב55% -
מהוצאות

התובעים,

מהוצאות

התובעים ,הנתבע  2ישא ב-

והנתבעים  3-5ישאו יחד ולחוד ב20% -

מהוצאות התובעים.
ג.

הנתבע  1ישא בשכ"ט עו"ד לכל התובעים יחד בסך של

 2,145מ" ,הנתבע  2ישא בשכ"ט עו"ד לכל התובעים יחד בסך של
 975מ",

והנתבעים  3-5ישאו יחד ולחוד בשכ"ט עו"ד לכל התובעים

יחד בסך של  780מ" .לשכר הטרחה יתווסף מע"מ כחוק .בפסיקת
שכר הטרחה התחשבתי בעובדה שהתקים לפניי הליך מקוצר.
ד.

לכל

הסכומים דלעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק

מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
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בענייני

ה.

הסכומים

האמורים הם מעבר לפיצוי שנפסק בהליך

הפלילי .
ו.

הסכומים

ניתן היום נ"ט בתמוז,

האמורים ישולמו תוך  30יום מהיום.
תשס"ו ( 25ביולי  )2006בהעדר הצדדים

אברהם רובין ,שופט
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