נ.צ של יוסי לנגוצקי בנושא "ים-המלח"
יולי 2009
בנו של משה לנגוצקי  ,ראשון חלוצי ים המלח  ,העובד הראשון של חב' האשלג הא"י וחב'
מפעלי ים-המלח ,שפעל בצפון ובדרום ים -המלח במשך  44שנה .קברו מצוי בבית
הקברות של קיבוץ עין -גדי ,אל מול פני ים -המלח.
עד 1948

עד גיל ( 14מלחמת העצמאות ) שוהה ב מירב חופשותיו בים-המלח" ,הילד היהודי
הראשון בסדום אחרי  2000שנה" ( ,)1940שייט פעמים רבות לסדום ו לאתרים שבמזרח
הימה .

1951–1949

שוהה בסדום כל מהלך חופשות הלימודים בקיץ של השנים .1951 ,1950 ,1949

1960–1959

ביצוע מחקר לתואר ( M.Scהאוניברסיטה העברית ) אודות "הפטרוגרפיה והגיאוכימיה
של תצורת הלשון ".
(סכר קלדוניה ) בקיץ ( 1955חופשת הקיץ

1955

עובד כמפעיל ציוד מכאני כבד בסדום
מהאוניברסיטה).

1958

גיאולוג קידוח ים – באגן הדרומי של ים המלח בסקר המכין לקראת הקמת הסכרים בים
(חופשת הקיץ מהאוניברסיטה ).

1967–1960

בנושאי שטח והיסטוריה

מסייע ,בהתנדבות ,לבי"ס שדה בעין -גדי בהכשרת מדריכים
של אזור ים-המלח.
משמש  ,בהתנדבות ,כגיאולוג של מבצעי סימון השבילים במדבר  -יהודה.

1967–1965

תלמיד מחקר לקבלת תואר ד "ר באוניברסיטה העברית בירושלים (גיאולוגיה) בנושא
"שלבים בהתהוות שקע ים -המלח" ( פרק מהדוקטורט פורסם ) .המחקר לא הושלם
משום התנדבותו ב 1968-לשרות בן עשר שנים בצה"ל.

1967–1959

מפרסם  15מאמרים המסכמים את מחקריו השונים באזור שקע ים-המלח.
בשנים אלה מבצע באזורי מזל ואדמון  2קידוחי פרוספקציה לאספלט.
מבצע באזורי תמר ועמיעז  10קידוחי פרוספקציה של דולומיט לייצור מגנזיט ( .)MgO
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1985–1972

כמנכ"ל החב' הלאומית לחיפושי נפט (חנ"ה) ומנכ"ל חב' סיסמיקה חיפושי נפט –
אחראי לסדרת סקרים גיאופיזיים וגיאולוגים באזור ים-המלח ,הערבה ובקעת הירדן.
אחראי לביצועם של אחד-עשר קידוחים לחיפושי נפט וגז  ,בשקע ,כלהלן:
 קידוחי אמציה 1,2,3,4,5,6
 קידוח צוק תמרור 1
 קידוח הר-סדום 1
 קידוח מצדה ( 1העמקה)
 קידוח יריחו ( 1העמקה)
 קידוח צמח 1

מ1988 -

יוזם קבוצת "נאמני מורשת ים -המלח" ,המורכבת מוותיקי חב ' האשלג הא "י וצאצ איהם,
הפועלת בשתו"פ עם מפעלי ים -המלח ועם החב רה לשימור אתרים  ,במטרה לשמר את
מחנה עובדי חב ' האשלג שלמרגלות הר -סדום והפיכתו לאתר להנחלת מורשת החברה
ועובדיה.
מרכז הקבוצה.

1995–1989

יוזם פרויקט מורשת חב' האשלג הא"י במסגרת "יד יצחק בן-צבי" ,שמומן ע"י חב' מפעלי
ים-המלח.
חבר בוועדת ההיגוי של הפרויקט .
הרפרנט המקצועי ,של הפרויקט שמוצריו כוללים את :
אלבום "מלח הארץ" של ד"ר דב גביש.1995 ,

ספר "פותחים את הים – סיפורם של נובומיסקי ולנגוצקי מים-המלח" של חוה

ליאון.1997 ,
ספר "חיים חדשים לים-המלח" – סיפורה של חב' האשלג הא"י של יאיר גלעדי,

.1998
במסגרת פרויקט זה רואיינו כמאה מוותיקי החברה ,וכמו כן הוקם ארכיון הכולל עשרות
אלפי מסמכים בנושא הנדון .

בשנת 2004

יוזם סדרת פירס ומי "מלח-הארץ – סדרה למחקרי ים -המלח" –" יד לחלוצי ים-המלח
משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי  ".סדרה זאת רואה לאור בהוצאת הספרים ע "ש מגנס ,
בעריכת פרופ ' עודד נבון  /אברהם סטרינסקי (אוניברסיטת ירושלים ) במימון מ רכז מו "פ
של מ ועצות "תמר" ו"מגילות" ,מפעלי ים -המלח ובמימו נו של יוסי עצמו ( .בחלוקה שווה
בין שלושת הגורמים ).
מאמרו של יוסי ( 41עמ') "סיפורה של חב' האשלג הא"י" פורסם בכרך א' של הסדרה.
חבר במערכת הס דרה ,שפרסמה עד כה שלושה כרכים (כל אחד מהם מכיל שישה
מאמרים מדעיים אודות אזור ים -המלח) .הכרך הרב יעי אמור לצאת לאור בנוב מבר
. 2009
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