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רמטכ"ל

הנדון :התעלמות מהתרעות – איום המנהרות
ראה )1 :שלי ,אליך ,בנידון ,מיום  11פברואר ש.ז.
 )2שלי ,לרל"ש רמטכ"ל ,בנידון( ,כולל  10נספחים) מיום  11פברואר ש.ז.
 )3שלי ,אליך ,בנידון ,מיום  21מרץ ש.ז.
 )1של מפ"ע אלי ,בנידון ,מיום  12אפריל ש.ז.
.1

לאחר למעלה מחודשיים של מאמצים להפגש עמך (סימוכין  )1 ,2 ,3על-מנת להציג
בפניך באופן בלתי-אמצעי ,את חרדתי העמוקה מ"אי-ביצוען של פעולות מסויימות...
שעלולות להסתיים באסון אסטרטגי ,זכיתי אתמול למכתב מפ'ע( ,סימוכין) הכולל
תודות על "האיכפתיות" שלי ועדכון שבנושא דנן" ,נעשות פעולות ע"י גורמי צה"ל
השונים ביניהם מפא"ת".
אך לא נאמר בו דבר על מפגש צפוי כלשהו ,עמך ,כבקשתי.

.2

וכך מתעלם ודוחה בקש רמטכ"ל צה"ל ,אל"מ (מיל ).מי שעסק שנים לא-מעטות
בצה"ל/אמ"ן ,במערכות טכנולוגיות מתוחכמות ובמבצעים מיוחדים ,בגינם זכה
בפרס בטחון ישראל (אישי) וצל"ש פרס-בטחון ישראל (יחידתי) ,גיאולוג שעוסק
ומנהל עשרים שנה פרוייקטים מתוחכמים בארץ ובעולם בתחום תת-השטח ,מי
ששימש כ"יועץ מיוחד של הרמטכ"ל לנושא המלחמה באיום המנהרות" ()2001//
ומי שאף זכה ב"עטור המופת".
לא עמדו כל אלה ,על מנת לשכנע אותך כי "האיש רציני" ,ומן הראוי להקדיש כמה
דקות להאזין להתרעותיו בדבר חששותיו מאסון.

.3

למען הסדר הטוב ,הריני חוזר ומעלה בזאת בכתובים את הדברים הבאים:
א)

מנהרות לא מעטות נחפרו/נחפרות כיום לשטחנו ואולי לא רק בגבולות הרצועה.

ב)

א ין כיום למערכת הביטחון פתרונות טכנולוגיים נאותים בשטח למניעת ו/או
חיסול איום זה ומכאן שיישובים/מוצבים/מותקנים שלנו ,המצויים באיזורים
דנן ,חשופים לחדירתן של מנהרות תופת ו/או חדירה.

ג)

קיימת בעיה מערכתית חמורה במערכת הביטחון שהינה גורם מרכזי למציאות
שתוארה לעיל.
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ד)

חטיפת "שליט" ,שייתכן והייתה נמנעת באם היה צה"ל פועל כפי שהמלצתי
בינואר  ,200/עלולה לחזור ו"בגדול" באם יחדרו מחבלים ,בו-זמנית למספר
יישובים/מוצבים/מתקנים ,יהרגו ו/או יחטפו חיילים ו/או אזרחים ,על כל
המשמעות האסטרטגית של ההשג הנובע מכך.

ה)

ההמנעות ממפגש עמי ,מעידה כי השמצות שהועלו ,למיטב ידיעתי נגדי ,מבלי
שאיש טרח כלל להעלותן בפני לצורכי בירור ,גברו על האחריות ושיקול-
הדעת שאתה כרמטכ"ל מחוייב בהם.

.1

על כבודי אני מוחל ,אך מה על אותם שישלמו על מחדל זה?
בברכה,
(אל"מ מיל ).יוסי לנגוצקי
לשעבר "יועץ הרמטכ"ל לנושא המלחמה במנהרות"
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