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עבודות התיכנון והביצוע של שני בסי-
סי־־האוויר בנגב נפלו בידיהם של שני
תאגידים אחרים .שדה עובדה נמסר ל
חברה המתקראת קבלני בסיס האוויר של
הנגב והמוכרת יותר בשם קבוצת פריני,
על שם החברה המובילה שבה ,חברת
פריני ,מפרמינגהם ,מסצ׳וסטס .זוהי חב
רה בעלת ניסיון רב בבניית פרוייקטים
בחו״ל ,אם כי לא של שדות־תעופה .כדי
לכסות את כל הענפים בבניית בסים
האוויר ,התקשרה החברה עם מיספר חב
רות קבלניות בעלות ניסיון בתחום זה.
כך ,למשל ,נמצאת עימה בתאגיד ,חברת
לואיס ברגר מניו־ג׳רסי המוכרת כחברת
תיכנון מהימנה ובעלת ניסיון רב בתיב־
נון שדות־תעופה,.
הקבוצה השנייה ,שקיבלה על עצמה את
בניית בסים־האוויר ליד מיצפה רמץ,
מוכרת בשם קבוצת אטקינסון ,שבראשה
עומדת קבוצת ג׳י אטקינסון מסאן־פרנ־
ציסקו .גם היא מורכבת בדומה לתאגיד
פריני .כיוון שחברת אטקינסדן עצמה
היא בעלת ניסיון בבניית פרוייקטים מחוץ
לארצות־הברית ,אך לא שדות־תעופה ,היא
צירפה אליה כמה קבלנים כדי לכסות
על מיגרעת זו .כך ,למשל ,לצורך התיב־
נון והפיקוח על הביצוע ,היא נכנסה
בשותפות עם חברת טאמס ,שבדומה ל
חברת ברגר מקבוצת פ דיני היא בעלת
ניסית רב בתיכנון ופיקוח על בניית
בסיסי תעופה גדולים.
חברת טאמס היא החברה שבנתה בעבר
בסיסי־תעופה עבור חילות־אוויר של מדי
נות ערב והיא הבונה גם כיום שדות-
תעופה כאלה בירדן ובערב־הסעודית.

שער עלייה
ברבת־עמון
** אמם״ היא אחת החברות ההנ-
 / /״ ■ דסיות הגדולות בארצות־הברית
והמעולות שבהן.
החברה שהוקמה בשנת  1942נקראת על
שם ראשי התיבות של ארבעה ממייסדיה
)טיפטס ,אבט ,מק-קארתי וסטראטון( .בין
בעליה ומנהליה לא ניתן למצוא אפילו
שם יהודי אחד .החברה התמחתה בעיקר
בתיכנון פיתוח מקורות־מים ונמלים ,אך
מספקת שירותי הנדסה ואדריכלות בכל
תחומי ההנדסה האזרחית.
צווח החברה מונה כיום כחמש
מאות מהנדסים ,כלכלנים ומומחים בתחו
מים אחרים .זוהי חברה שהתמחתה ב
בניית סכרי ענק בכל רחבי העולם ,בתיב-
נון מיכרות ,גשרים ועורקי־תחבורה ענקיים.
בתחום שדות־התעופה היא זוקפת לזכו
תה כמה פרוייקטים מפוארים כמו תיכנון
ופיקוח על הביצוע של נמל־התעופה של
דאלאס ,בטקסס ,או הטרמינל של חברת
פאן אסריק! בנמל־התעופה קנדי בניו־יורק.
החברה ,העוסקת בתיכנון שדות ונמלי
תעופה במשך  23שנים ,ביצעה גם שורה
ארוכה של פרוייקטים במדינות ערב .היא
תיכננה שדוודתעופה בסודאן ,היתה קשו
רה בבניית בסיס־האוויר האמריקאי הגדול
בלוב וכיום היא קשורה בבניית אחד
משדות־התעופה הגדולים במיזרח־התיכון :
שדה התעופה על שם המלכה־לשעבר
עליה ,ברמת־עמון שבירדן .השדה מתוכנן
כך שכאשר תושלם בנייתו בשנת אל
פיים ,הוא יהיה מסוגל לקלוט תנועת נוס
עים של שמונה מיליון איש בשנה.
מלבד נמל־תעופה אזרחי זה בירדן ,מעו 
רבת חברת טאמס בשני פרוייקטים נו
ספים במדינות ערב :בניית שני שדות-
תעופה עבור חיל־האוויר הירדני
 ,ובבניית בסיס־תעופה ענק עבור
חיל־האוויר הסעודי.
החברה שזכתה במיכרז כמתכננת בסים
חיל־האוויר ליד מיצפה־רמון ,העניקה גם
עבודות ייעוץ להרחבת שני בסיסי חיל-
אוויר נוספים בירדן .בפרוייקט של בניית
נמל־התעופה של רבת־עמון הועסקה החב
רה על-ידי הקבלן הירדני הראשי ,באקיט;
קרוב מישפחתו של המלך חוסיין.
בעת ובעונה אחת קשורה חברת טאנזס
בפרוייקטים של בניית בסיסי-אוויר הן
עבור חיל־האוויר הישראלי והן עבור חי-
לות־האוויר של ירדן וסעודיה.
כיצד יכלה ממשלת־ישראל להסכים לשי-
תופה של חברה ,שיש לה מישרד פעיל
ברבת-עמון בתיכנון ובפיקוח על בניית
בסים חיל-האוויר הישראלי ן
על כך ברשימה הבאה בסידרה בגיליון
הבא.

ארי תגור ■ 1

44

0

■0

ואיומים מפורשים בהתאבדות הוא ירש
את מקומו של בנימין תמוז בהארץ ,כאשר
תפקיד עורך המדור לספרות נועד ליהושע
קנז הישר וההגון ,שבתחום כישרץ־הערי-
כה ברונובסקי אינו שווה את נעלו ה
מרופטת?
על פי הכלל הצודק של עין־תחת־עין,
אני ודאי רשאי לטעון את כל הדברים
הללו נגד התולעת הזו ,נגד הפאראזיט
המטפס באמצעות ציטאטות אנציקלופדיות
על כתפי ענקים ,מבלי שלו עצמו יהיה
מה לומר .מה גם שיש בידי הוכחות חות
כות למרבית גידופי העסיסיים ,וברצון
הייתי שוטח אותן לפני הקורא ,אילולא
שיחרר אותי הפולני המסריח הזה מחובת
ההוכחה ,בכך שהוא עצמו לא נטל עליו
חובה אלמנטרית זו.
תאמרו שאינני מסוגל לשמוע ביקורת
שלילית על ספרי? האם תישפוכת דברי-
בלע בלתי-מנומקים ראויה להיקרא ביקו
רת? או שמא הגיע לדעתכם הפרמשתק
הפרופילאקטי הזה לעמדת סמכות ואוטו-
ריטה כל-כך חשובה ,עד שחובת ההוכחה
לטיעוניו וקביעותיו אינה חלה עליו?
ובכן ,אילו חתם הפרשדונה המצחין על
גידופיו בשמו המלא ,במקום להסתתר
מאחרי השם הבדוי יוחנן רשת ,כי אז
)ושוב ,על פי כללי־ההגינות( הייתי רשאי
גם אני לראות את עצמי באוטוריטה
שאין עליה עוררין ,ולהטיח בפניו המכו
ערים את כל הגידופים שהטחתי .צודק או
לא צודק? ודאי שאני צודק .ואל תגידו
שאינני חייב לרדת לשפל דרגתו בהת
כתשות הזאת ,וכי איך אחרת אוכל להמ
חיש לפניו את מידת העוול שגרם לי?
אילו הסתפקה העלוקה הליטראית הזו
בכתיבת ביקורת קטלנית מנומקת ,במקום
לנאץ את גילי ,מצבי הגופני ,כושרי הרו
חני וריח מצעי — לא הייתי פוצה
פה וטורח להשיב לו .אחרי הכל ,אין
אני נזקק לאישורם של אחרים בכל
הנוגע ליכולת־הכתיבה שלי ,ומאז ומתמיד
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איני רואה גו1ע
ערי לעבור בשתיקה
על יריקות*! ולהגיש
לו אח הלחי השניה
לא ראיתי במבקר יותר מאשר קורא אחד
נוסף ,הצורח את התרשמויותיו ברמקולי
התיקשורת .אך מאחר ולא כך נהג החילזון
המגעיל הזה ,אינני רואה מדוע עלי לעבור
בשתיקה על יריקותיו ,ולהגיש לו את לחיי
השנייה בצביעות נוצרית.
ואם בכל מה שאמרתי עליו עד כה לא
די ,יורשה לי להכריז מעל במה זו קבל
עם ועדה ,שבשום מקום לא התחייבתי
להשתמש נגדו אך ורק בנשק שאותו הוא
עצמו בחר .מדוע ,למשל ,לא ארק בפניו
כאשר יקלע בדרכי בפואיה של היכל
התרבות ,אצעק בפומבי מאחורי גבו
״אימפוטנט עלוב !״ או אכניס אגרוף בפר
צופו המסופלם לפני שאני צוחק עליו,
כפי שאני דורך על חילזוני־גינתי ?
ועוד משהו :לא הבנתי איך זה יתכן
שעיתון מכובד כמו הארץ יאפשר בכלל
פידסומה של רשימה רצופה דברי־בלע
וגידופים בלתי־מבוססים ,שכל אחד מהם
יכול לשמש עילה לתביעת־דיבה על פי
חוק-לשון־הרע )ואם אינני טועה ,הארץ
רגיש מאד לאחרונה בתחום זה( ,עד שלא
התברר לי כי הברונובסקי הזה ניצל את
העדרו של עורך־העיתון גידעון סאמט
כדי להכניס למדורו את מחראתו הנפשית.
תוך כדי שיחה עם עיתונאים ,כשניסיתי
להבין מה הניע את היותנו הזה להשוו
את עצמו לקטילה בצורה כה נואלת,
למדתי מפיו של אחד מעמיתי העיתונאים,
שיורם ברונובסקי סבל לאחרונה מהתקפה
של דלקת קרום־המוח .הידיעה הזו מס
בירה׳ אולי ,את כתיבתו הבלתי־אחראית,
אך היא בשום אופן אינה יכולה להצדיק
את פירסום הסימפטומים המובהקים האלה
להתנוונות כלי־החשיבה של האומלל הזה.
רבותי ,אם לא נהגתי בו בהגינות ,שאת
כלליה הוא עצמו קבע — תקנו אותי,
הסבירו לי איפה טעיתי ,ואני מוכן להת
נצל בפניו ברבים.
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