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   פעילות קדחתנית ביוזמה אזרחית– יום ללא חיפושים – ביוני 15
  

 חמישה ימים אחרי, ארצי ורפי מוקדי נפגעו-שישה ימים אחרי שיובל בן

   ימים אחרי ההוראה להפסקת החיפוששלושה, המלחמה
  

, ועל לחימתהליל אמש לא ידע שום פרט על חטיבה שמונה שעד , צוות הפעולה האזרחי

  :אינטנסיבית מרובת זרועותנכנס לפעולה 

 – קונייטרה – רמאללה –נצרת (יעברו היום בין יחידות צבאיות ברחבי הארץ  כרמלי ועזרוני

  .כדי ללמוד את הנתונים ולהיערך לביצוע חיפושים) מסעאדה

  .מנת לאסוף מידע ולהשפיע על זירוז הפעילות בזירות שונות-יפעל בערוצים נוספים על ילן
  

  כרמלי ועזרוני

  .'א-כרמלי ועזרוני מתחילים מ, בהיעדר תיק מסודר בנושא
  
  .השגיאה שנעשתה בהפסקת החיפוש מפקד החטיבה מבין את ,באוהל המפקדה ברמאללה ●

  :כתוצאה מכך

  שתי מחלקות מהחטיבה . חיפוש מחודש מאושר לכרמלי ולעזרוני לעמוד בראש -

  .מועמדות לרשותם

  יתכן ; לא ידוע היכן טנק הפיקודלמיפקדת החטיבה מגלים להם כי ,  לאחר התלבטות-

  .שחונה במקום אחר בגדה המערבית, שהוא עם גדוד הטנקים

   באשר לקורות את השמועות המתהלכות בחטיבהות והנחה חושפים בפניהם את -

  .רפי מוקדי

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  , שקצין, ימכרמלי ומעזרונ, לראשונה, אלעד פלד שומע, במיפקדת האוגדה, טרהיבקוני ●

  . שמונהמחטיבה לא מפיקוד הצפון ולא –מופתע שלא קיבל דיווח על כך  הוא . נעדר– סרן-רב

  .פלד מאשר לחבריו של מוקדי לערוך חיפושים בשטח -
  

  המחפשים את מספר משלשתובכך ,  מקצה להם אנשי סיור לחיפושים45חטיבה , במסעאדה ●

  .אשר יעמדו לרשותם החל ממחר בבוקר

  המידע
  נמסרש

  לצוות
  הפעולה
 האזרחי

   ביקורם ברמאללהשכרמלי ועזרוני מצויידים בהם עם סיוםהנתונים אלה 

  .ויש לצאת לחפשו בדחיפות רבה,  רפי מוקדי נעדר-

  מחסום תוך התמקדות בסביבתו של,  יש לערוך את החיפושים על ציר הקרב המרכזי-

  . 'קלע'הנמצא למרגלות הכפר הסורי , טנקי-אנטי

  ,רבותכרמלי ועזרוני מופנים אל הציר שבו החטיבה עברה כבר פעמים : רכלומ[

  .]פי הוראה-על, הקרב שעליו רפי נע במהלך קום אל הציר צפונהְמִב

  . לא ברור אם טנק הפיקוד חסר- 

  .חסר –ארצי -יובל בן –כרמלי ועזרוני אינם יודעים שקצין נוסף 
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   בסיועם של מספר אנשי סגל מהטכניון,ילן

  יעקב דורי שהינו : ילן פונה אל שורה ארוכה של מכרים ובעלי השפעהמביתו שבחיפה  ●

  ;  נשיא הטכניון הנוכחי–אלכסנדר גולדברג ; ל לשעבר ונשיא הטכניון לשעבר"הרמטכ

  ד  לשעבר החשב הכללי במשר–מרדכי זגגי ;  סגן שר המסחר והתעשייה–לובה אליאב 

  ל "קצינים בפיקוד הצפון וקציני צה; בעלי תפקידים במשרד החוץ בהווה ובעבר; האוצר

  הצלב האדום בישראל והצלב ; ם"החולים רמב-רופאים וצוות בית; בכירים לשעבר

  .האדום הבינלאומי
  

  : ממשיך בקשרים שהחל בהם אמשילן ●

  .ל"אשר פנתה להפעיל את המטכ, עם לשכת נשיא המדינה -

  .ל יצחק רבין"שדיבר עם הרמטכ, עם דוד הכהן -

  .שאינו מבטיח להקצות כלי טייס, עם עזר ויצמן -

  

  

  

  : רפי מוקדילאיתורו שלצוות הפעולה האזרחי 
  .דויד כרמלי, ינון עזרוני, עמנואל ילן) מימין לשמאל(

  ים מיומן החיפושים של עמנואל ילןקטע: למטה
  

  

   לקשת מופץ,  במשך שישה ימיםאצור בחטיבה שמונההמידע שהיה , בתוך שעות אחדות ●

  .רחבה של גורמים וממלאי תפקידים
  

  המחזיריםמורה לנתק את הקשר עם גורמים , המודע עתה היטב לסיטואציה החמורה, ילן ●

  ".מדינת ישראל עושה הכול: "תשובות קלישאתיות מסוג
  

  מציה ומתעד אותה ביומן ממיין את האינפור, ילן רושם כל התקשרות וכל פיסת מידע ●

  .חיפושים
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  בית מוקדי

  ל בעבר ועוזר שר הביטחון "הרמטכ – אשתו של צבי צור, רתהשושנה מוקדי פונה אל מּכ ●

  .בקשה להקצות לחיפושים כלי טייסב – בהווה

  
  איזור רמאללה

  .לחופשה קצרה, הביתהאנשים מפלוגת הסיור החטיבתית יוצאים  ●

  
עוד יום קיץ חם עבר , צוץ עז בשעות הצהרייםלבד מהדים רחוקים של פי

  בשטח, ארצי ועל רפי מוקדי-ובל בןעל י
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ◄  שטח ב7'  יום מס - ביוני 16 -ל
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