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 17ביוני – רפי מוקדי ויובל בן-ארצי נמצאים
לאחר פריצת הדרך אמש ,כרמלי ועזרוני ממקדים הבוקר את החיפושים באיזור
צפוני יותר
כרמלי נוסע עם תותחן הטנק ,בג'יפ ,מצפון לכיוון דרום ,לעבר הכפר-מוצב 'סיר א-דיב'.
כרמלי מבחין שהתותחן זיהה משהו מוכּר לו בצד הדרך .הם עוצרים ,יורדים מהג'יפ
ומטפסים מזרחה בין הקוצים והאבנים .כעבור כ 200-מטרים מתגלה להם טנק הפיקוד
הנטוש – שלם ,תקוע בערוץ.
בתוך הטנק הם מוצאים את יובל בן-ארצי ,הרוג.
מצטרפים אליהם שאר המחפשים .הם הולכים לאורך הקוליס שיצר טנק הפיקוד  8ימים
קודם לכן .בקצה הקוליס מונחות עדויות לקרב שניהל טנק הפיקוד עם המוצב הסורי :שני
פגזים ותרמיל פגז של תותח הטנק .המחפשים מתפזרים תוך שהם מתרחקים מעט
מהקוליס.
 200מטרים ו 10-דקות אחרי שמצאו את יובל ואת טנק הפיקוד ,המחפשים מוצאים את
רפי מוקדי .גם הוא ,ללא רוח חיים.
על-פי הממצאים בשטח ,ברור למחפשים – ביניהם החובש הקרבי גרשון סויקה ובראשם
דויד כרמלי וינון עזרוני – שאילו הזדרזו לחפש ,התוצאות יכולות היו להיות שונות.

תמצית
מאפייני
זמן
ומקום

חיפוש מושכל ונחוש ,בראשותם של חברי-אמת ,מצא את קצין הקשר הגדודי –
יובל בן-ארצי ואת מפקד גדוד הטנקים – רפי מוקדי:
● בתוך זמן קצר;
● בדיוק במקום שאליו הם נשלחו במהלך הקרב;
● באיזור שהם אישרו שהם ינועו אליו;
● במרחק של כ 600 – 500-מטרים בלבד מציר הקרב המרכזי;
● בנקודה ששלושה אנשי צוות ,שניים מהם פצועים קל ,עזבו;
● בקרבתו של טנק;
● בשטח שבשליטת צה"ל;
● שבוע שלם מאז שהסתיימה מלחמת ששת הימים.
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טנק הפיקוד התקוע 17 ,ביוני .1967
ברקע :מש"ק ההנדסה – יורי יצחקוב
ויוזם החיפושים – דויד כרמלי

ל 18 -ביוני  -סיום ◄
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