השגות לעצרת לסיום מבצע "מגן צפוני"
מאת :אורי גנני ,יפתח22.3.2019 ,
ביום שלישי השבוע התקיימה בפיקוד הצפון עצרת לסיומו המוצלח של מבצע "מגן צפוני"
לחשיפתן המוצלחת של מנהרות הטרור של החיזבאללה .באירוע השתתפו נציגי היחידות
הצבאיות שהשתתפו במבצע ונכחו בו גם נציגי הישובים בגליל.
במהלך הטכס ניתן צל"ש ליח' יהל"ם – יח' העלית של ההנדסה הקרבית – על חלקה במבצע.
כמו כן הוענק צל"ש לרס"ן י .על הכנת תכנית המבצע ופיתוח היכולות לאיתור וטיפול במנהרות.
מבלי להוריד בהערכה לכל הגורמים הנ"ל ,חסרה בטכס התייחסות ומילות הערכה ליהודי יקר
בן  85כיום בשם יוסי לנגוצקי .אל"מ במיל' ,בעל אות המופת ושני פרסי ביטחון ישראל ,גיאולוג
במקצועו ,שבמשך שנים התריע בפני מערכת הביטחון על איום המנהרות ,בדרום אולם בעיקר
בצפון ,והציע גם פתרונות טכנולוגיים לאיום.
תגובת המערכת הייתה חרם ונידוי וחוסר התייחסות מוחלטת .דווקא שמתברר כי צדק והמשיך
בפעילותו לטובת העם היושב בציון ,שמו ומעשיו לא הוזכרו אפילו במילה ,בעצרת החגיגית
שנערכה.
האם הסיבה להתעלמות ממנו היא החשש שאם המערכת תעשה זאת היא בעצם תודה במחדל
שלה לאורך שנים?
חבריו של יוסי ,הנאבקים יחד איתו לשילוב מערכות לייזר בהגנת המדינה ,מחדל נוסף של
מערכת הביטחון המתעלמת מתשובה מבצעית וכלכלית לאיום הטילים והרקטות ,משוכנעים
שאותו תרחיש יחזור על עצמו בעתיד.
זה יקרה ,הם מקווים לפני מלחמה נוספת בצפון ,כשמערכת הביטחון תבין סו"ס שחייבים לשלב
את מערכות הלייזר בהגנת המדינה ,ושבלעדיהן ,המדינה אינה מוגנת מפני למעלה ממאה אלף
רקטות וטילים.
גם אז לא יידעו להעריך את מאבקם הנמשך לאורך שנים ,של ד"ר עודד עמיחי וחבריו לעמותת
"מגן לעורף" למען ביטחון המדינה ,ללא שום אינטרס אישי ,כפי שמתגלה היום בנושאים
אחרים.

תגובות
משה ישראלי:
כל מילה.
גם לי לא ברור ,מדוע מתמהמהים עם מערכת הלייזר .הרי ברור שבעת מלחמה בצפון ,כיפת
ברזל ,לא ערוכה להתמודד עם כמות טילים כפי שיש לחיזבאללה.
מיכאל סבין:
יוסי לנגוצקי איש שתרומתו לביטחון ישראל ראויה לשבח .נכון ,איש מיוחד ,אבל צודק בהרבה
מאוד נושאים.

משה ישראלי:
לנגוצקי אחראי לתגליות הגז.
לולא לנגוצקי תשובה היה מתרסק כמו דנקנר.
תלמה עמיחי
טובה עשו לך שלא צרפו אותך לחבורת השוטים הזו ,ונשארת יחיד ומיוחד ,שעשה משהו אמיתי.

