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   סיום– ביוני 18
  

 הימים 8 ביוני ליווינו את קורותיו של רפי מוקדי בקרב על רמת הגולן ובמשך 9-החל ב

שהכילו מעטים מתוך פריטי ,  היומייםדפי הרישוםו הָנֹוצפ ךֹומשת םִאהסרט . שאחריו

  .המחישו את האירועים ושרטטו את דמותו של רפי, טרם ראו אורשהרבים המידע 

חבריו כלפי מקצוענותו ודבקותו של רפי במשימה לצד מסירותו ונאמנותו יותר מכול בלטו 

-עושה הכול על, כך רפי נתן מעצמו יותר ויותר, ככל שהסיטואציה הקרבית החריפה. לנשק

  .מנת לשמור על חיי רעיו הלוחמים

  . הוא לא זכה לה– והיה זקוק לעזרתה של אותה חטיבת אנשים ממש ,משנפגע
  

 ומרכינים את מתוך יראת כבוד הָנֹוצפ ךֹומשת םִא-לחטיבה צופים ברוב רעיו של רפי 

דים על אחרים מברכים בקול ומו; מי בהכאה על חטא, מי בחרטה, מי בצער, ראשיהם

אבל קומץ חברים ; "מראה מול העיניים", לדבריהם, ם להםאשר ׂש, חוויית הצפייה בסרט

נבוכים ואפילו , עימנו כיוםשחלקם מילא תפקידי מפתח בה ואשר חיים , לחטיבה דאז

פי מעמדם -ובניגוד לצפוי מהם לאור ניסיונם מאז ועל, מבוהלים מחשיפת התנהלותם

  .ליוצרת שלו ולאמת ההיסטורית,  מתנכלים לסרט–דהיום 
  

אנשים ספורים אלה גייסו בעלי השפעה שונים לשם מלחמה כנגד , בשש השנים האחרונות

  : עסוקויצרו חבורה שאינה חדלה מל, הסרט

  ; הפחדה ואיומים, הסתה, לגיטימציה-דה, קרדיטציה-בדיס ●

  על ,נבראו ולא היו שלא ,ומעשיות ,ההם הימים לאירועי רקותמפוב גרסאות בהמצאת ●

   במהלך לכן הושמעו קודם אשר בהשוואה לדברים ביניהן סתירות גסות( ההתרחשויות

  ;)הצילומים ומעמד הבכורה של הסרט, התחקיר

   -ב, לראשונה, קצהו מבצבץאשר , לדחוק בחזרה אל החושך את הסיפור האמיתיבמאמץ  ●

  ;הָנֹוצפ ךֹומשת םִא

  .ובגרירת ותיקי החטיבה וגורמי צבא דהיום לפעולות קיצוניות ●
  

תוך שהם , סרט את מי שאינו בחייםכנגד ה מלחמתם הם הציבו בחזית, ותבשיא של ציני

משחקם . זמנית מנצלים אותו כמסתור לעצמם-נן ובומקוננים על כך שאינו יכול להתגו

והיטעה לחשוב שתחקירים צבאיים ופרסומים אחרים לעולם , הכפול הפך את המת לאשם

  .אינם דנים במי שאינו חי
  

   – הם זנחו את הערבות ההדדית 1967-אם לא די בכך שב ●

  ;ביודעיןהיום הם מפנים לה עורף 

   –צניעו את הנתונים  הם ה1967אם במחצית השנייה של  ●

  ;אופציה עבורםהאמת כלל איננה  היום

   – הם נטשו את רפי מוקדי 1967אם במהלך יוני  ●

  .היום הם מפקירים אותו הפקרה בוטה
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  ?האם הם מכזבים להם? מה הם משיבים לילדיהם המתעניינים באירועי הימים ההם

אשר הם עצמם , תו צבאלניניהם ולכלל המתגייסים לאו, האם אינם דואגים לנכדיהם

  ?מהפקת לקחים?  שנה מלימוד מטעויותחמישיםחוסמים אותו מזה 
  

ל עוצרים "באחרונה בכירי צה, לשמחתי, אחרי שיתוף פעולה של שנים אחדות עם הבדיה

  . ואפילו החלו בביצוע צעדי תיקון מבורכים, את ההשפעה המזיקה הזאת

  .אני מצדיעה להם על כך
  

מבחינתי אין . בי אמונה בכוחה של האמת להתגבר על כל קושי מפעמת –ומעל לכול 

  .כמעט כמו רפי מוקדי, ואני עושה כל מאמץ להיות נאמנה לה, אלטרנטיבה לאמת

  
  ארנה מוקדי שביט

    2017יוני 

  

  

  

  1967 – 1929, רפי מוקדי
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