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ת ארבע ית ארבע. המתיישבים היהודים בקריימתגוררים בקרי ,21, צעירים כבני ויואב אפרים

מספר לא . באיזור סובלים מזה שנים מבעיות ביטחוניות, מהתנכלויות ופיגועים מצד ארגוני טרור

עבר בתי המתיישבים היהודים מטחי ירי מנשק קל, כאשר כמעט בכל  למבוטל של פעמים, נורו א

נוכח אירועי הירי אחת מהפעמים הצליחו תושבי היישוב להבחין ביורים אשר ירו מטווח קצר. 

 נמוכה מאודהינה ת ארבע יוהפיגועים המזדמנים, תחושת הביטחון האישי של תושבי קרי

 . ותעז ןותחושות הנקמה הינ

ה. ילחגוג את שחרורם מהצבא באחד הפאבים הנחשבים בהרצלי אפרים ויואבבאחד הימים, יצאו 

אף על פי שהאווירה הייתה שמחה ואף שבילו הרחק מביתם שבקרית ארבע, שיחתם נגעה גם 

עד כמה הוא חרד לביטחונו  ליואבסיפר  אפריםטחוני העגום ביישוב מגוריהם האהוב. יבמצב הב

בפרט לאחר שמחבלים חדרו לדירת שכניהם ורצחו את זוג ההורים במיטתם.  ולביטחון משפחתו

, יואב, משום שאירוע דומה אירע גם במשפחתו של אפריםהזדהה עם תחושתו של יואב 

והכיר אותם מבילויים  , הברמן שמזג לצעירים את המשקאותעמריהמתגוררת ברחוב לידם. 

דקות הוא ניגש אליהם, הרים את דש חולצתו, , האזין לדבריהם בקשב רב. לאחר מספר קודמים

חשף אקדח לא גדול, שהיה תלוי על חגורתו באמצעות נדן מעור, ומבלי להאריך במילים סינן 

 הגולן, בכל מקום...".-אביב, ברמת-לעברם: "מאז שקניתי, אני מרגיש בטוח. בהרצלייה, בתל

שוב על הרעיון המוצלח של הברמן לחוסיפר לו כי לא הפסיק  ליואב אפריםלמחרת בבוקר, טלפן 

וחוץ מזה, הוסיף  בהחלט חושב כי רכישת אקדח תעלה בו את תחושת הביטחון מהפאב וכי הוא

הזדהה יואב . , כי אם ייתקל באותם מחבלים שרצחו את שכניו, יוכל "לסגור איתם חשבון"אפרים

עוד על רגע הנקמה.  ואבי. מאז אירוע הרצח החבלני במשפחתו, חלם אפריםגם עם דבריו אלה של 

מצא, לאחר חיפוש מקיף באינטרנט, חנות למכירת כלי נשק ביישוב  כי הוא אפרים ליואבסיפר 

כי שם החנות הוא  אפריםלשם חנות כלי הנשק ענה  יואבכששאל הסמוך למקום מגוריהם. 

רכישת אקדח ללא שיש בידיהם רישיון  -עלה את הקושי הגדול שניצב בפניהםוה "ברטה"

שהיה מרוצה  אפרים, בן דודו, עובד בחנות זו.  יהושוע כי יואב. באותו רגע, נזכר להחזקת נשק

לסדר איזשהו סידור  ויבקש ממנו יהושועכי ייצור קשר עם  מיואב ממה ששמעו אוזניו, ביקש

ולסדר את כל  יהושועהסכים לדבר עם בן דודו  יואבלרכוש נשק.  ואפריםיואב  ושבאמצעותו יוכל

לכיוון ביתו של  יואב, יצא אפריםמה שנדרש לשם רכישת כלי הנשק. ואכן, מיד בתום השיחה עם 

בן דודו וסיפר לו על כוונתו וכוונת חברו לרכוש נשק על אף העובדה שלשניהם כלל אין ומעולם גם 

והציע  טול רגשות, הוא אדם פרקטי ניהושועלא היה רישיון נשק. יואב הכיר את בן דודו וידע כי 

להביא את הטפסים  יואבהיסס מעט ולבסוף התרצה ושלח את  יהושועלו תמורה כספית נאה. 

יואב את הטפסים ומקדמה קטנה במעטפה. השניים קבעו כי  ליהושועהביא  יואבהמתאימים. 

אפרים יגיעו לחנות כלי הנשק למחרת בבוקר לביצוע הרכישה. למחרת בבוקר, הגיע  ואפרים

פיק ברכיים ואמר שהוא פוחד להסתבך.  יואבלחנות "ברטה" אך לפתע, קיבל  יואב את לאסוף

כשהגיעו השניים להתלוות אליו לחנות.  ליואבלגרום  אפריםלאחר מספר ניסיונות שכנוע, הצליח 

מספר דגמים של כלי נשק תוך הסברים  אפריםהציג בפניו של  יהושוע. יהושועלחנות, פגשו את 

ולא השתתף בשיחה. לאחר כרבע שעה של בשקט בצד יואב ומענה לשאלותיו. כל אותה העת, עמד 

כי מדובר בכלי שניתן  לאפריםענה  יהושועכלי "מוזר" ושאל אודותיו. על  אפריםבירורים, הצביע 

לניים לי זה נחשב לאחד הכלים הקט, כי כיהושועלשים בו כל חומר נפץ ולירות אותו. עוד ציין 
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: "אני ליהושוע אפריםאמר . לשמע דברים אלה  שלו הרבה שהומצאו וזאת הודות לעוצמת הירי

כרגע במבצע וכי רכישתו צריכה להיות  הכליענה כי  יהושוע רוצה את זה. מה המחיר שלו"?

לבעל החנות את הטפסים  עיהושות. לשם השלמת הרכישה, הציג ידי בעל החנו-מאושרת על

. לשמע דברים ואף הוסיף ואמר כי השניים הם קציני הביטחון של קריית ארבע יואבשסיפק לו 

כלי הנשק שני של  רםשילם לבעל החנות את מחיאפרים אלה, אישר מנהל החנות את הרכישה. 

ואמר  יואבכלי נשק אחד לתיקו של  אפרים ( וכשיצאו השניים מהחנות הכניסליואב)אחד לו ואחד 

לא ענה,  יואבזאת מתנה ממני, אתה לא צריך להחזיר לי את הכסף". ! לו: "עכשיו תרגיש בטוח

 לקח את תיקו בהססנות ופנה לביתו".

, ראובןועצרו אותם. לימים התברר כי  אפרים ויואבבשעות הערב, דפקו שוטרים על דלת ביתם של 

 , חשד בשניים ודיווח למשטרה. אפרים ויואבנות ביחד עם אחד הלקוחות שהיה נוכח בח

פורסם ודווח בהרחבה בערוצי התקשורת ובעקבות כך, יצאו ערביי  אפרים ויואבסיפורם של 

על כך שמדינת ישראל לא עושה די כדי למנוע את הקלות הבלתי השטחים להפגנות ומחאות 

 נסבלת של רכישת כלי נשק שלא כחוק. 

לחוק  1707  דמיונית לפי סעיףבעבירה  ועמרי יואב, אפרים, יהושועהאם ניתן להרשיע את 

  )להלן: "החוק"( על נגזרותיה? 1977 -העונשין, התשל"ז

לתסיסה ומביא  בכוונה לגרום לחברו חבלההרוכש נשק ")הדמיוני( לחוק קובע כי:  7071סעיף 

 " מאסר עשרים שנה -על רקע לאומני, דינו

( כלי שמסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה 1) -קובע כדלקמן: "נשק 7070כמו כן, הניחו כי סעיף 

( כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם לרבות 2או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם. )

 מיכל המכיל או שמסוגל להכיל חומר כאמור. 

 

 נקודות(: 20עד עמוד וחצי )סה"כ  -שאלה שנייה

, בת זוגו של קרןהמעורבים בעיצומו, החלה כל בור שנה מקרות האירוע, בעוד משפטם של כע

, לחוש רגשות תסכול על כך שבן זוגה צריך להתמודד עם כל מה שקורה שסביבו במקום עמרי

ש"דחף את אפו" לעניינים לא לו  על כך ראובןאת  קרןלהתקדם בחייו. בכל הזמן הזה, האשימה 

ולאחר מכן,  ראובןאת כתובתו של  קרןוחשבה שהגיעה העת להשיב לו כגמולו. לשם כך, ביררה 

וידאה שהאקדח טעון בתחמושת  קרןוהוציאה את אקדחו.  עמרישל ניגשה אל הכספת בביתו 

הצליחה לחדור אל תוך  ראובןלביתו של  קרן . כשהגיעהראובןויצאה באישון לילה לכיוון ביתו של 

אלא רק  בראובן"טיילה" בין החדרים אך לא הבחינה  קרןהבית דרך חלון המטבח שהיה פתוח. 

ונבהלה  ,ראובן, אשתו של ריקי משנתההקיצה  לפתע, לנו במיטתם. אשר  20 -בן הבאשתו ובבנו 

ומיד שלפה את האקדח וכיוונה  לא חשבה פעמיים, קרןעומדת למרגלות מיטתה.  קרן לראות את

, בקור קרן המבוהלת, שלא ידעה מה קורה סביבה, התחננה על נפשה אך ריקי. ריקיאל ראשה של 

בן זוגי את החיים ולא ייתכן שימשיך י ולרוח, הורתה לה לצאת ממיטתה ואמרה: "בעלך הרס ל

מיד כשסיימה לומר ים". אילו כלום לא קרה, זה הזמן לגרום לו להרגיש מה אנחנו מרגישבחייו כ

נפלה ריקי  .ריקיבראשה של על הדק האקדח וכתוצאה מכך נפלט כדור ופגע  קרןדבריה, לחצה 

ובנה, אשר התעורר לשמע המהומה והצעקות, רץ לחדרם של הוריו ונחרד למראה אמו  ארצה
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והבחינה בקירות חדר השינה המוכתמים בנתזי הסתכלה סביבה המבוהלת  קרן. השותתת דם

 לבל תברח. קרן לא היסס ומיד טלפן למשטרה ולמד"א ועיכב את ריקיבנה של . ריקידמה של 

וזו הובהלה לתחנת המשטרה. צוות  קרן, עצרו את ראובן וריקיכשהגיעו השוטרים לביתם של 

היה  קרןדח בו השתמשה לאחר שנמצא כי האק ריקימד"א שהגיע למקום, הרגיע את בנה של 

וכי חשבה כי מדובר באקדח "אמיתי"(  שקרן)על אף  אקדח היורה כדורי צבע ולא כדורי תחמושת

ד ולא נגרם לה כל נזק פרט לשטף דם פנימי קל במקום פגיעת איבדה הכרתה מבהלה בלב ריקי

 כדור הצבע.

 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 1122בעבירה דמיונית לפי סעיף  קרןהאם ניתן להרשיע את 

 )להלן: "החוק"( על נגזרותיה?

 10מאסר  -וגורם לפציעתו, דינושלא כדין באדם היורה )הדמיוני( לחוק קובע כי: " 1122סעיף 

 שנים".

 

 


