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 12ביוני – החטיבה עוזבת את השטח
יומיים לאחר המלחמה
● לפני הצהריים נערכת סריקה לאורך ציר הקרב המרכזי.
● לקראת עזיבתה של החטיבה את רמת הגולן לאיזור רמאללה ,מיפקדת החטיבה מורה
על הפסקת החיפוש.
● בעת הפסקת החיפוש ,אין בידי החטיבה כל מידע לגבי מצבו של רפי מוקדי – יתכן
שהוא עדיין בחיים ,פצוע.
● מ"פ בחטיבה מקבל את הרושם ,ומעיד על כך ,שהחיפוש לא נעשה באופן יסודי ומקיף
כנדרש.
● בשעות הצהריים החטיבה עוזבת דרומה ,אך בדרך מצפינה לשם טיול בברכת רם.
● בעת העזיבה:
 החטיבה אינה מדווחת על היעדרו של רפי מוקדי; -החטיבה אינה מעבירה את האחריות לחיפושו אל שום גורם ,לא בעל-פה ולא בכתב.

מתוך
פקודות
המטה
הכללי

נעדרים ושבויים בשעת חירום – נוהל )פקודת מטכ"ל  ,38.0112אפריל (1962
 הודעה על נעדר...תישלח על-ידי מפקד יחידת הרישום לו כפוף החייל...לא יאוחרמ 24-שעות ממועד האירוע.
 מיד כאשר הנסיבות תאפשרנה זאת ,יחקור מפקד היחידה ,או קצין שימונה על-ידו,את פרטי המקרה ויערוך דו"ח חקירה.
 החקירה תתבצע לפני שהיחידה תעזוב את השטח/האיזור בו נעדר החייל.אף אחת מהוראות מטכ"ל אלה אינה מבוצעת בעבור רב-סרן רפי מוקדי.

מתוך
אגרת
הפרקליט
הצבאי
הראשי

אחריות מפקד שעזב תפקידו – דף למפקד )מס'  ,120מרץ (1967

אחריות מפקד שעוזב את תפקידו נמשכת גם לאחר שעזב ,בעיקר "בנוגע לשלומם
ובריאותם של פקודיו".
כאשר מפקדי חטיבה שמונה עוזבים את רמת הגולן )אך נשארים בתפקידם( ,הם
אינם ממלאים את אחריותם כלפי רפי מוקדי.

ִא ם תמ ש וֹ ך צ פ וֹ נָ ה
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● בדרכה דרומה ,שלישות החטיבה מבקרת בבתי-חולים .באחד מבתי-החולים הללו
נמצאים שני אנשי צוות מטנק הפיקוד ,שמחר יעברו לבית-הבראה .השלישות אינה
מנצלת את הביקור ליצירת קשר כלשהו עם טנקיסטים אלה ,ואינה מתשאלת אותם.
● איש הצוות השלישי מטנק הפיקוד משתחרר מבית-החולים בחזרה לחטיבה .גם הוא
אינו מתוחקר.

ברכת רם ,קיץ 1967

פעילות
אג"מית

● מבוצעת טיסת סיור )פקודת משימה מס'  ,(370/124מעל רמת הגולן ,עם ציוד צילום
משוכלל ,בהשתתפות נציג היחידה לשירותים טכניים למודיעין )שט"ל( .הצוות
והמפענחים אינם מיודעים – לא באשר למג"ד החסר ולא באשר לטנק שבסמוך לו.
● לקראת תיחקור הלחימה ,אג"ם מודיע על הרכבת חוליות ֶמחקר מחניכי פו"ם
ולמטה(; כמו כן ,צוותי חינוך מתחילים באיסוף סיפורי קרב.
ֶ
)המכללה לפיקוד

● מפקדים בחטיבה ,בדרכם דרומה ,מבקרים בבתי-חולים וכן בבתיהם הפרטיים.

יובל בן-ארצי ורפי מוקדי נשארים מאחור

ל 13 -ביוני  -יום מס'  4בשטח ◄
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