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הכירו את תמר  :1הנכדה של יוסי לנגוצקי
הגיאולוג יוסי לנגוצקי ראה בעיני רוחו את דמותו של משה רבנו :כשם שהוליך זה את בני ישראל עד
פאתי הארץ המובטחת אך זכה רק להשקיף עליה ולא לדרוך בה ,כך גם איבד לנגוצקי את אחזקותיו
בקידוח תמר ערב תחילתו ,לאחר שהיה זה שהוביל משך כעשור את המהלכים לגילויו ולפיתוחו ■
אך יש גם נחמה פורתא :הקידוח המוצלח "תמר  "1לפחות נושא את שם נכדתו ,תמר שטמלר
(לנגוצקי)  -המשרתת בימים אלה כקצינה בצה"ל
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הגיאולוג יוסי לנגוצקי ראה בעיני רוחו את דמותו של משה רבנו .כשם שהוליך זה את בני ישראל עד
פאתי הארץ המובטחת אך זכה רק להשקיף עליה ולא לדרוך בה ,כך גם איבד לנגוצקי את אחזקותיו
בקידוח תמר ערב תחילתו ,לאחר שהיה זה שהוביל משך כעשור את המהלכים לגילויו ולפיתוחו .הקידוח
".תמר  "1נקרא על שם נכדתו
בשנת  1991פנתה ישראמקו לגיאולוג יוסי לנגוצקי ,בבקשה לאתר עבורה שותף אסטרטגי בעל-שם
לחיפושי נפט וגז בים התיכון .מדינת ישראל הייתה מוקצה מחמת מיאוס בשוק הנפט העולמי  -וגם משום
העדר פוטנציאל משמעותי ,העדיפו החברות הבינלאומיות להדיר רגליהן מכאן .איתור שותף לישראמקו
לא צלח ,ואולם לנגוצקי לא נואש מן הרעיון להביא לישראל חברת ענק בתחום עבור פרויקטים עתידיים
אחרים .הוא התדפק על דלתותיהן של כ 111-חברות ברחבי העולם ,חזר ופרש את משנתו בדבר
.התכנות גיאולוגית לקיומן של מערכות נפט וגז בים התיכון ,ולאחר כשנה ,נפלו דבריו על אוזניים כרויות
אשר השיגה באותה עת דריסת-רגל בשדות  BG),הייתה זו דווקא ענקית האנרגיה בריטיש-גז (לימים
נעתרה . BGהגז הטבעי של מצרים השכנה ,והשתכנעה מן הפוטנציאל למציאת גז גם בחופי ישראל
לפנייתו של לנגוצקי ,הותירה בידו אופציה ל 5%-מן הזכויות בתגליות  -אך גם את הכבוד שבכינוי היתרי
.החיפוש או רישיונות הקידוח כרצונו

על-שם נכדו הקטן של " (A,B,C) -כך ,כונו שלושת היתרי החיפוש העיקריים מול חופי ישראל בשם" :גל
לנגוצקי (כיום מ"כ בצנחנים) .אתר קידוח פוטציאלי  51ק"מ מערבית לעתלית ,נושא את שם בתו של
לנגוצקי ,דלית .וכמובן הקידוח המפורסם (והמוצלח) 91 ,ק"מ מערבית לחופי חיפה ,הנושא את שם
.נכדתו ,תמר שטמלר (לנגוצקי)  -המשרתת בימים אלה כקצינה בצה"ל
לנגוצקי ( ,)47אל"מ במיל' ,חתן פרס ביטחון ישראל ובעל עיטור המופת ,מתהדר בניסיון של  71שנה
בגיאולוגיה ובין היתר כיהן בעבר כסגן מנהל המכון הגיאולוגי ומנכ"ל חברת חיפושי הנפט הלאומית .אל
קידוח תמר הגיע לאחר שהצליח להביא לארץ את בריטיש-גז ,שימש יועצם המקצועי ואף שותפם
בפרויקט

