 50לקרב של רב-סרן רפי מוקדי |  8ימים בשטח – יום מס' 7

-1-

 16ביוני – יום של חיפושים – פעילות אזרחית מושכלת ונמרצת
שבעה ימים אחרי שיובל בן-ארצי ורפי מוקדי נפגעו ,שישה ימים אחרי
המלחמה ,ארבעה ימים אחרי ההוראה להפסקת החיפוש
הבוקר מחודש החיפוש שהופסק לפני ארבעה ימים; הפעם ,בהובלתם של כרמלי ועזרוני
ובהשתתפותם של כ 50-מחפשים.
● לקראת חיפושיהם ,כרמלי ועזרוני מקבלים מידע שהעביר אליהם ילן:
 טנק הפיקוד הגדודי – חסר. שמותיהם של שלושת אנשי הצוות של טנק הפיקוד – התותחן ,הנהג והמקלען – אשרביום שישי שעבר התפנו מהטנק לאחר שנתקע.

בשטח
● צוות הפעולה האזרחי מגדיר שלוש גזרות חיפושים.
]תכנון הגזרות אינו מביא בחשבון את העובדה ,שבמהלך הקרב טנק הפיקוד נע צפונה.
זאת מכיוון שהחטיבה לא מסרה לצוות הפעולה ,כנראה בטעות ,על ההוראה לנוע צפונה,
אשר ניתנה לרפי מוקדי[.
● בשתיים מהגזרות ,החיפושים הנרחבים יימשכו ,בהובלתו של עזרוני ,עד לחשיכה ,ללא
תוצאות.

בניו של רפי מוקדי
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תחקיר נוסף
● אחר הצהריים מחליטים כרמלי ועזרוני להוסיף כיוון פעולה חדש .בהתאם לכך ,כרמלי
מגיע למרכז הארץ ,אל ביתו של תותחן הטנק ,לשם תיחקורו.
● להפתעתו ,מתברר לכרמלי שהוא הראשון ]![ שמתחקר את התותחן.

התמונה המתקבלת אצל כרמלי לגבי הלחימה שהתרחשה ביום שישי ה 9-ביוני

תמונת
הפיקוד
והלחימה .1
של רס"ן
.2
מוקדי
רפי
.3
הנבנית
אצל צוות
הפעולה
האזרחי

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

רפי מוקדי לוקח פיקוד על גדוד הטנקים.
מפקד החטיבה מאשר את המינוי החדש.
מוקדי פוקד על פלוגות הגדוד לנוע שמאלה ,כלומר :לכיוון צפון .ברשת הקשר
הגדודית הוא חוזר שוב ושוב על הוראתו למפקדי הפלוגות" :מישכו צפונה".
]שניים מבין שלושת מפקדי הפלוגות הגדודיות שומעים את פקודותיו של רפי.
תימשך[.
ֵ
עם אחד מהם התקשורת
טנק הפיקוד עצמו מושך צפונה .במהלך התנועה רפי מנהל את הלחימה של הטנק,
אשר נתון לאש בלתי פוסקת ממוצב סורי קרוב.
טנק הפיקוד נפגע .בעקבות הפגיעה נוצר קושי בתפעול של תותח הטנק .המנוע כבה.
המערכות קורסות .להגנה על הטנק ועל צוותו נותר רק ִמקלע הנמצא בחוץ.
רפי מודיע לתותחן שהוא יוצא להפעיל את המקלע .הכיוון של פתח היציאה מחייב
אותו לצאת מהצריח לגמרי .כדי לצאת ,הוא נאלץ להתנתק ממערכת הקשר.
לאחר שרפי יוצא מהצריח ,התותחן רואה אותו בפעולה.
כעבור זמן-מה רפי אינו נראה עוד.
נהג הטנק מצליח להניע את הטנק.
מעמדת הטען-קשר בטנק ,יובל בן-ארצי מביט החוצה ,נפגע ונופל לתוך הטנק.
הטנק המוּנע מתרחק במורד ,וכעבור כ 200-מטרים מהמקום שבו נלחם במוצב
הסורי ,ק ֵנה-התותח של הטנק נתקע בצלע ערוץ ,והטנק נבלם.
בהתרחקותו הגיע הטנק אל מחסה מפני היְ רי .אנשי צוות הטנק – התותחן ,הנהג
והמקלען – מתארגנים ומתפנים מהטנק.
יובל בן-ארצי מושאר בטנק.
]כאן כרמלי שומע ,לראשונה ,שקצין נוסף – יובל בן-ארצי – חסר[.
אנשי צוות הטנק ,המתפנים ,אינם מנסים לאתר את רפי מוקדי.
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פריצת דרך
בתום התיחקור ,כרמלי מצרף אליו את התותחן ,ובשעת לילה הם מגיעים לבית משפחת
כרמלי בחיפה.
● נערך סיעור מוחות ביחד עם מ"פ מהחטיבה ,אשר יצא הביתה לחופשת סוף השבוע
כאשר בידיו מידע נוסף.
● סיכום כל הנתונים וניתוחם מובילים לפריצת דרך בחקירה :יש לשנות את איזור החיפושים.
יש לחפש את רפי מוקדי ואת הטנק ,ובו יובל בן-ארצי ,מצידו הצפוני של ציר הקרב המרכזי
)ואפילו מצפון לכפר-מוצב הסורי 'סיר א-דיב'( ,ולא מדרומו.

מטה ילן
ֶ
במטה של ילן ואנשיו הפעילות רבה:
● נמשך הקשר עם שורת הגורמים אשר ילן והמטה פנו אליהם אתמול.
● מידע שימושי ,המתקבל מהמקורות השונים ,מועבר צפונה עבור כרמלי ועזרוני.
● הצלב האדום הבינלאומי מוכנס לתמונה.
● מהצלב האדום בסוריה נמסר :רפי מוקדי אינו נמצא ברשימת השבויים ,אך ימשיכו בחיפוש.
● מאג"ם מתקבלת הבטחה ]שלא תמומש[ לעזרה בחיפושים.
● במשך כל היום ,עד שעות הלילה המאוחרות ,הצוות וגורמים נוספים מפנים בקשות חוזרות
ונישנות לקבלת כלי טייס לעזרה בחיפושים .על פניות אלה ,ראש אג"ם משיב בשלילה.

פעילות
שאינה
אזרחית

● במהלך היום ,שלישות החטיבה מדווחת ,בפעם הראשונה ]![ ,לשלישות הראשית על
נעדרותו של רפי מוקדי.
● היום ,יום לאחר שמפקד החטיבה מסר לדויד כרמלי ,האזרח ,את האחריות על ניהול
החיפושים ,גורמי צבא רשמיים אכן רואים בכרמלי את בר-הסמכא ,ובתור שכזה –
מפנים אליו את המתעניינים.

שבוע ימים עבר על טנק הפיקוד ועל קציניו מאז שנפגעו מהמוצב הסורי אשר
מצפון ל'-סיר א-דיב' ,והם עדיין בשטח

ל 17 -ביוני  -יום מס'  8בשטח ◄
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