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 )1989(ושחרורו   שאול משעניהפרשת חטיפתו בטול כרם של 

 רקע

, יהודי ממוצא סורי ,שאול משעניה עיר טול כרםנחטף ב, 1989 באוגוסט 23-הבצהרי 
בתוך ,  באוגוסט25-ב . עסקיומסגרתנהג להגיע לעיר בש ,סוחר זהב, תושב בת ים

ת ולו פעזכותב, משעניה ושוחרראותר ,  שעות מרגע חטיפתו48-פחות מ
 .ל"ובסיוע צה,  הביטחון הכללימאומצת של שירות והמהירחקירה אינבסטיגציה ו

 ידיעות ראשונות על חטיפה

נהג מונית שלאחר , 1800שעה  אוגוסט ב23- נודע בשאול משעניהעל חטיפתו של 
 שנסע יהודידיווח על חטיפת ומשטרת טול כרם  התייצב ב,תושב טול כרם, .)ז.מ(

 . ו שלבמונית

קו בסיע נוסעים נוהג לההוא  כי  מסר,כ"בהשאנשי מן מייד לתחקור בידי זוש ,הנהג
יהודי מבוגר וה ונסאלקלהסיע  לעמדשעה שב, אותו יוםבכי ו ,והונסאקל-טול כרם

באיומי נשק הכריחו  ו,את הנשיםמהמונית הורידו , צעיריםמספר הגיעו , ומספר נשים
בין הכפרים ספארין שאדי ווזור הא ל,היהודי עם להסיעם, הצעיר שכנו עם יחד, אותו

 . ובית ליד

בשעה למקום  וציוו על הנהג לשוב ,היהודיהצעירים ועמם  ירדומחוז חפצם בהגיעם ל
כאשר שב למקום ,  הנהגלדברי. את היהודי בחזרה לטול כרםלקחת ל מנת ע, 1600

לא  כי ,הוא הוסיף ואמר. כן שב לטול כרם ודיווח למשטרהעל ו ,לא מצא את היהודי
  .ת החטוףף לא אהכיר את החוטפים וא

 .בשלב זה לא התקבל כל דיווח על היעדרות של אזרח ישראלי

 הרחבת המידע

 ,ממשל הצבאיהבניין לזומנו באותו ערב  ש, בעיר טול כרםסוחרי זהבתחקורם של 
בדבר חטיפת  שמועה נפוצהכי בעיר הסוחרים ציין חד א. אימת את סיפור החטיפה

ביקר אשר ו,  רקע סחר בזהבכמי שמגיע לעיר עלהמוכר , "אבו מוסא"יהודי המכונה 
נוהג להשאיר את " אבו מוסא " כי,סוחר זה ציין.  לרגל עסקיובאותו יום בחנותו

 .  ולהגיע במונית לטול כרם,קלאנסווהמכוניתו בתחנת דלק ב
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 :ם תושבי האזורמבוקשיהבחין בשני כי בן דודו שמע מכי , מסר עודסוחר אותו 
, היהודי אחרי ועקב, לדבריוש, )"כושי"המכונה  (פתאח ראשדבד אלוע אלד קטו'ח

  .וחטפו אותו בכניסה לאחת מחנויות הזהב בעיר

וכי בפתח , הגיע לחנותואכן " אבו מוסא"זומן ובתחקורו מסר כי ל "הנחנות הבעל 
 ,ותו לחנ" מוסאואב" את הכניסהוא , לדבריו. אותו ניסו שני צעירים לתקוף החנות

שלח אותו לכיוון , ולאחר שוידא כי שני הצעירים נעלמו, במטרה להגן עליו ולהרגיעו
 .תחנת המוניות

 7-כ, משעניהחוטפי תחילה טען כי . נהג המונית לתחקור חוזרבשלב זה זומן 
. איש מהםאך הוא אינו מכיר , ולא היו רעולי פנים, פעלו בגלוי לעין כל, במספר

הוא הועבר לפיכך . בדבריו נתגלו סתירותו, וא מסתיר מידעה הסגירה כי והתנהגות
זהותו . כמי שניהל את החטיפה, "כושי"ה הודה כי זיהה את המכונה מהלכב, לחקירה

 .שהיה במונית, אומתה בידי שכנו של הנהג

 פים החוטל קצה חוט א–אלד מרמש 'ח

, ניסה לעוצרם אףש, שירות הביטחון הכלליל המוזכרים לעיל היו מוכרים הצעירים 2
,  באזורוהפרות סדרבגין מעורבותם בביצוע פיגועים )  אוגוסט22(יום לפני החטיפה 

הגביר את המוטיבציה , המידע החדש על מעורבותם בחטיפה .הא הצלחלאך ל
שהיה , אלד מרמש'ח הוחלט לעצור את תושב העיר יהם להגיע אלמנת-על. לעוצרם

 ". כושי"מוכר כחברו של 

בבניין , "כושי"חברו של , מרמשהתייצב ,  לפנות בוקר0400ט בשעה אוגוסב 24-ב
נפגש הוא , לאחר שנפוצו בעיר שמועות על החטיפהו הוא מסר כי תריבחק. הממשל

צעירים נוספים עם  ואלד קטו'חד עם יח, שסיפר לו על אחריותו לחטיפה, "כושי"עם 
 .  תושב הכפר עבוש,לף'צבחי חביניהם , מכפרי הסביבה

, עבושאזור הכפר  מוסתר במשעניהכי " כושי"הבין מדבריו של כי , מסר עודמרמש 
נסווה אמתחנת הדלק בקלנלקחה מכוניתו של משעניה שסיפר " כושי"והוסיף כי 

מאוחר יותר באותו היום ו ,בעל תחנת הדלקעם עובדה זו אומתה  .לטול כרםעברה ווה
 . יא שרופה כשה,מכוניתאותרה ה
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 עבוש וחילוץ החטוף ר בכפ חיפושים

, כפרב חיפושים עלחלט וה בכפר עבושהחטוף מצאות יהאפשרות  על המידעבעקבות 
, לף'ח צבחינעצר הפעולה במהלך . חוטפיומי מאת במטרה לאתר את משעניה או 

בליל (לאחר חקירה מאומצת  .הכחיש כל קשר לחטיפהנחקר בשטח ובתחילה אשר 
 ביקש ממנו להצטייד במזון ולהתלוות אליו "כושי"כי לף 'ח, הודה, ) באוגוסט25-24

הביע לף 'ח . משעניה על ידי חוטפיואליה הורד, בפאתי הכפר עבוש, לבאר מים חרבה
  . הבארלצאת לשטח ולהצביע על מקוםנכונות 

כאשר , ל לחילוצו של משעניה"צהבוהביטחון הכללי שירות ההכנות ב בשלב זה החלו
,  באוגוסט25-הבבוקרו של . איציק מרדכי,  מרכז דאזדאלוף פיקובהן לוקח חלק אף 

על  .לף לאזור בו הוסתר משעניה' חעם צבחימ "ימ יצא כוח  ,10:30בסביבות השעה 
  .הכפר עבוש הוטל עוצר

הסיר ערימת זרדים וגילה פתח צר ם הוא מקולו ובהגיע, באר המים ללף הוביל א'ח
והוא חולץ , בריא ושלםכשהוא  ניהמשעבבור נמצא .  מטרים5-כבעומק של של בור 

בקרבת סיפר כי יום קודם לכן שמע קולות חיילים משעניה  .ל"בסיוע קצין צהממנו 
 . חוטפיושיבולע לו רע מצד פחד מ,  לעזרהקרואלא העז להוא אך , הבור

 מעצר החוטפים

" כושי"המבוקשים לשם מעצרם של בטול כרם מבצע בו ביום לאחר החילוץ התקיים 
  .בעודם סועדים, אחד מסייעניהםבדירתו של  נעצרו 2- ה.וקטו

כאשר משעניה כבר אך , א תכננו מראש את החטיפהלכי , החוטפיםציינו חקירתם ב
 ם של לשחרור, שבוייםחילופי לביצוע עסקת את ההזדמנות נצל להיה בידיהם ביקשו 

, זלוםאל 'נצשל  ו, שהיה עצור בישראל, מלבנוןפעיל חזבאללה בכיר, עביד' השיח
דקירה ברחוב יפו צע פיגוע יבש, מראמאללה "יהאד האסלאמי'הג "פעיל של
 .  נוספים3 ישראלים ונפצעו 2 נרצחו בו ,)1989מאי  3(בירושלים 

מפתחות הכי נטלו ממשעניה את החוטפים רו יפס, באשר למכוניתו של משעניה
, מכור את המכוניתכוונתם הראשונית הייתה ל.  לטול כרםקלאנסווהושלחו להביאה מ

   .חששו כי היא תוביל לחשיפתם ולכן הציתו אותה, ך בסופו של דברא

 של "כוחות ההלם"אנשי  וחלקם "האד האסלאמי'הג"היו פעילי  חלקם ש – החוטפים
תנכלויות וכן בה, ם טול כרשורה של הפרות סדר באזורביצוע בגם הודו  – ח"פת
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בתקיפת יהודי גם הודה " כושי. "לפגיעה בחשודים בשיתוף פעולה עם ישראבו
 . קודם לכןשבועיים ,  לשם ביצוע קניותבטול כרםשהגיע לשוק 

עם ) 1989אוקטובר  (חודשים לאחר מכןכמעצר כלל המעורבים בפרשיה הושלם 
  .מחמד צאלח סיפיוסגנו  בארה'רשאד ג ראש החוליהמעצרם של 

 ביר מזכיר הממשלהסיומה המוצלח של פרשת חטיפתו של שאול משעניה העעם 
 באוגוסט 27 (כ"השבראש ל ואל "הרמטכמכתב תודה אל , אליקים רובינשטיין, דאז

 : להלן צילום שלו. )1989
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