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   יום ללא חיפושים  – חג השבועות – ביוני 14
  

  ארבעה ימים אחרי המלחמה
  
גם בקצין ; לא שמעו מהם כבר כמה ימיםארצי ושל רפי מוקדי -משפחותיהם של יובל בן ●

  .והמתח גובר, העיר אין כל מידע

     
  .המשוחררת בירושלים נשותיהם עם מטיילים החטיבה פקדתיממ תפקידים בעלי היום במשך ●

  .  ארוחה חגיגית בבית מלון בירושליםמתארחים וסועדיםקצינים מהחטיבה  ●

  .  ברמת הגולןמוחלט שלא לחדש בשלב זה את החיפושבקבוצת הפקודות החטיבתית  ●

  

  
  

  סביבתהמתמונות מזכרת של פלוגת הסיור מירושלים ו
  

  .  שמונה בהשתתפות צמרת חטיבהמסיבת עיתונאיםאביב -במוצאי החג נערכת בתל ● 

  :הנאמר בה על החטיבהמתוך 

  ".איש לא נטש את חברו: "על לוחמי החטיבה -

  ."עסקנו בחילוצים ובעיקר בפינוי פצועים ":בלילהעל הפעילות  -

  כשאתה רואה שמפנים את הפצועים: "]שהחטיבה דרשה[במסוקים פינוי הפצועים  על -

   מרגיש שאפשר להמשיך אתה, חולים-תוך רבע שעה מגיעים לביתוהם , ידיתשלך מ

  ".דואג גם לנפגעים שלךיש מי ש; להילחם בשקט

  ."ונאלץ לעזוב את הטנק, יתכן וגם נפגע...פ הסיור"תפס את הפיקוד מ...": על רפי מוקדי -

 שלא לחפש את רפי מוקדי התקבלו כשאין יודעים כלל מה שההחלטות, אם לא די בזה

ואפילו מפזר בתקשורת , שערות ומהנחותעתה מסתבר שהדובר ניזון מה, עלה בגורלו

, אין כל יכולת להשיב, המוטל בשטח, כאשר לרפי, ספק לגבי דבקותו של רפי במשימה

        .לא נמסר דבר באשר לגורלושל רפי וכשלמשפחתו 
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  . פ מהחטיבה מטלפן אל דויד כרמלי"מ, מלון בירושליםארוחת מלכים בבית הבתום  ●

    :בשיחה זו כרמלי שומע את הדברים הבאים.  חברים טובים–כרמלי ורפי , פ"המ

  .רץ לכיוון לא ידוע] בעת הקרב[רפי מוקדי נראה לאחרונה  -

  . נמצאלא יודעים היכן רפיבחטיבה  -

  .שהופסק, חיפושנערך אחריו  -

  . שאין לגלות אותו, סודהיעדרותו של רפי היא  -

  .]רם רשמילשום גואכן החטיבה לא דיווחה על הנעדרות [

     
,  אזרח– מציתה את כרמלי, מעשייה על כך שרפי רץ מטנק הפיקודהעובדה ששמע עתה  ●

  .פעולות מהירה לסדרת –לא איש צבא 

   לא על היעדרותו ואף לא –מבצעים של פיקוד הצפון לא יודעים כלל כרמלי מגלה שב -

  .היפגעו של רפי מוקדיעל 

  כי בחטיבה רפי מוקדי נחשב לנעדר , ושומע ממנוכרמלי מטלפן אל בית מפקדו של רפי  -

  .חיפוש בעבר נעשה אחריווכי 

  .כרמלי מעדכן את משפחתו של רפי -

  
  . מחליטים על דרכי פעולהמתכנסים ו, עמנואל ילן, אשתו של רפי ודודו של רפי, כרמלי ●

  . ינון עזרוני–מוחלט לצרף לצוות הפעולה את ידיד המשפחה , בהמלצת שושנה מוקדי

  
  זלמן  –נשיא המדינה ; כ דוד הכהן"חה – ר ועדת החוץ והביטחון"יו :ילן פונה אל מכריו ●

  .עזר ויצמן – ם"ראש אג; שזר

  
  ... שהוקלטה מוקדם יותר את מסיבת העיתונאיםריםמשד 'ל"גלי צה'-ו 'קול ישראל' ●

  
  וקדירפי מעל ארצי ו-על יובל בן, ד"געוד יום ללא שינוי עבר על טנק המ, בשטח

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ◄   בשטח6'  יום מס - ביוני 15 -ל
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