
 לחיל־ היום בבוא למוסרו שיצטרך והוא
הישראלי!). (לא האמריקאי האוויר
 ה־ נמצאת האמריקאי חיל־האוויר בידי

 באופן שכן, לפרוייקט. הכללית אחריות
לכשיוש שדות־התעופה, יועברו רישמי,

 (המייצג האמריקאי חיל־האוויר מידי למו,
הישרא למישדד־הביטחון הפנטאגון) את
 זוהי צה״ל. של לחיל־האוויר שיעבירם לי,

האמרי המישלחת שבראש לכך הסיבה
 צבא אנשי שני נמצאים בישראל קאית

 בריגדיר הפרוייקט: על המפקדים בכירים
 בתל- לפרוייקט האחראי הרטאנג, גנרל
 חיל-ההג- איש גילקיי, ג׳ק וקולונל אביב
המתכ הצוות ראש שהוא האמריקאי, דסה

_______ והמבצע. נן
 שדות־התעו- בניית על והניהול הפיקוח

 צוות בידי נמצאים הישראלי, מהצד פה
 מיש־ על־ידי זו למטרה במיוחד שהוקם

 מיג־ השם את הנושא וצה״ל, רד־הביטחון
 של ־הכללי הניהול שדות־התעופה. הלת

 מישרד־הביטחון בידי הוא זו מינהלה
 הישראלי מהצד הפרוייקט על והממונה

 לשעבר נווט בר־טוב, משה תת־אלוף הוא
 כדי זו לדרגה שהועלה בחיל־האוויר,

האפ הצוות לראש בדרגה מקביל שיהיה
בישראל. ריקאי

חיל־ד,אוויר, של הבינוי אגף ראש
הבסיסים. שני תיכנון על האחראי הוא

׳; • - ׳ ׳י יי.

הסעודי השוה
על־ידי

למטו תחזוקה למרכז דגם זהו
 שהוצע הסעודי, חיל־האוויר סי

החברה, נמצאת שעימו הסעודי, לצבא טאמם חברת

 שהיא טאמס, הדוקים. בקשרים בישראל, עכשיו פועלים שאנשיה
 שדות־ בבניית התמחתה בעולם, הגדולות מחברות־ההנדסה אחת

החברה. של הפירסום בחוברת רישמית פורסם זה צילוס תעופה.

 צבאי, הוא הפרוייקט שראש למרות
האמ לצבא כולו. אזרחי הוא גופו הרי

 לתכנן, כדי מיקצוע אנשי די אין ריקאי
 אוויר בסיסי שני בניית על ולפקח לנהל

 הבסיסים בניית על לדבר שלא גדולים, כה
 מאז אצלו שמקובל כפי לכן, עצמם.

 השוק אל האמריקאי הצבא פנה ומתמיד,
 חברות מלבד לו, יציע שזה כדי האזרחי,
 הפיסית העבודה את שיבצעו קבלניות

ופיקוח. ניהול תיכנון, מומחי גם בשטח,
ניסיון בלי

קודם
 האט־ ההגנה מישרד הוציא זה צורך ■1

 אחד מיכרז מיכרזים. שלושה ריקאי *
 בידי שתסייע קבוצת־ניהול, להקמת הוצא

 הפרוייקט, בניהול האמריקאי חיל־ההנדסה
תד וכן והביצוע התיכנון על פיקוח כולל

האמ החברות עובדי של מחסורם לכל אג
 בידור מזון, ועד מדיור בארץ, ריקאיות

ומחבורה.

 לשתי נועדו האחרים המיכרזים שני
 שכל נפרדות, וקבלנות תיכנון קבוצות

ה אחר, בסים בבניית תתרכז מהן אחת
 שליד מיטרד, רמת בסיס בבניית אחת

עוב בסיס בהקמת והשנייה רמון, מיצפה
אילת. שליד דה,

על להתפרסם, עמדו המיכרז תוצאות
 חיל־ההנדסה של הרישמית ההודעה פי

 כשהגיע השנה. במאי 15ב־ האמריקאי,
 פורסמו, לא המיכרז ותוצאות זה מועד

 לאנשי במיכרז מהמשתתפים כמה פנו
 הם כי טענו אלה בניו־יורק. חיל־ההנדסה

 וכי העבודה, את השלימו כבר מצידם
לאי לוושינגטון, נשלחו המיכרז תוצאות

 פיר- את מעכבים ושם מישרד־ההגנה, שור
סומו.

 של בסיס על שהוקם חברות, שלוש של
 מסא, הנקרא זה תאגיד מלאה, שותפות

 אנד ספורט מנג׳מנט של ראשי־תיבות
 היא בתאגיד הגדולה החברה אסושייאיטס.

 ניהול חברת משיקאגו, נייט לסטר חברת
 עובדים, 900כ־ המעסיקה וותיקה ידועה
 של בעבודות ניסיון בעלת אומנם שהיא
 שדות־ בניית בנושאי לא אך ופיקוח, ניהול

 פיקחה ולא ניהלה לא החברה תעופה.
 חיל־אוויר של בסיסים בניית על מעולם
 אזרחיים. שדות־תעופה בניית או כלשהו
 שדות- בהרחבת הועסקה היא לפעם מפעם

 (בעיקר בארצות־הברית אזרחיים תעופה
 לה יש שבהם וגשרים כבישים בנושאי

 לגבר מחוץ ניסיון כל לה אין אך רב) ידע
זה. בתחום ארצות־הברית לות

 בארצות- מקובל אינו זה מעין עיכוב
 והח- שמועות של גל מייד ומעורר הברית
 תוצאות פורסמו כאשר ואומנם, שדות.

 מייד החלו יומיים, של באיחור המיכרזים
 מאחרי-הקלעים שהתרחש מה על רינונים

יו במשך האמריקאי מישרד־ההגנה של
אלה. מיים

תאגיד זכה הניהול קבוצת של במיכרז

 הניהול בתאגיד בגודלה השנייה החברה
 משי- היא אף אפשטיין, א. קבוצת היא

עוב 400כ־ המעסיקה חברה זוהי קאגו.
ובפי בתיכנון בדרך־כלל ועוסקת דים
תעשיי פרוייקטים של ביצוע על קוח

 שדות- בבניית ניסיון כל אין לה גם תיים.
 לדאוג היא העיקרית משימתה תעופה.
ולריווחתם, האמריקאים העובדים לדיור
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הריש־ הלקוחות רשימתושימת
מפר טאמם חברת של מית

ביצעה עבודה סוג ואיזה ערב במדינות לה שיש הלקוחות את טת

.1״1£6 511קק0ז-נ בפיהם שמכונה מה
מרא אפשטיין, ריימונד הוא החברה נשיא

התור ומגדולי שיקאגו יהודי קהילת שי
 אפשטיין, דויד בנו, שם. למגבית מים

כסגן־נשיא. משמש
 חברת היא בתאגיד השלישית החברה

 המעסיקה מניו־יורק, ורובינס אוואנס פופ
 היא עובדים. וחמישים כמאה של צוות

ומכו חשמל של בתיכנון בעיקר עוסקת
לחשמל, תת־קרקעיות מערכות וכן נות
ודלק. מים

 עבודה מעודה ביצעה לא זו חברה גם
 בניית על ופיקוח ניהול של גודל בסדר

 ניסיון אין לאנשיה מלא. בסיס־תעופה
 שיש זה גודל בסדר בסיסים בבניית
בישראל. להקים

 ביותר הקטנה החברה היותה למרות
כאח רוביגס, גץ נשיאה, מונה בתאגיד,

כי נראה לפרוייקט. התאגיד מטעם ראי
 לו שהיו הקשרים בזכות נעשה זה מינוי
 הוא בזמנו האמריקאי. הצבא עם בעבר

מערכות של עבודות לביצוע קשור חיה
עו את וקנה בוויאט־נאם תת־קרקעיות

כתוצאה האמריקאי הצבא בחוגי למו
 הצבא עבור עבודות ביצע הוא מכך.

** ניו־יורק. באיזור בעיקר אבל האמריקאי,
שמכיר התורם

 ושדות־ עליה הבינלאומי נמל־התעופה את כוללת הרשימה עבורן.
 הצבאי שדה־התעופה את בירדן; לצבאיים) (הכוונה כפריים תעופה
בסודאן. ושלושה בערב־הסעודית, בסיסי־התעופה את בלוב, וילוס

ר ** ח ך א א  החברות משלוש אחת ש
י עס לא תאגיד־הניהול את המרכיבות •
 זה, גודל בסדר פרוייקט בניהול בעבר קה

ב תמיהה במיכרז התאגיד זכיית עוררה
ה בין בארצות־הברית. מיקצועיים חוגים

 מיספר היה הניהול למיכרז שניגשו חברות
 ניסיון בעלות שהן חברות של מועם לא

 של והקמה תיכנון על בפיקוח עשיר
גדולים. בסיסי-אוויר

 את ניצלו חברות אותן מבעלי כמה
 בניו- האמריקאי הצבא אנשי עם קשריהם

 המיכ- לתוצאת הסברים להשיג כדי יורק
אנ אותם בעיניהם. תמוהה שנראתה רז,

 הצבא מחוגי להם נאמר כי טוענים שים
תא על המליץ שחיל־ההנדסה האמריקאי

ש אלא הפרוייקט, את שינהל אחר גיד
 נפלה שם בוושינגטון, נדחתה זו המלצה

 עם התייעצות תוך הסופית, ההחלטה
ישראליים. גורמים
 תוהים במיכרז שהפסידו מתחרים אותם

 על לחצה שממשלת-ישראל ייתכן אם
 מיכרז את להעניק ארצות־הברית ממשלת
אפש ריימונד שותף שבה לחברה הניהול

אי המכיר למגבית, נכבד תורם טיין,
 בגין, מנחם ישראל, ממשלת ראש את שית

 בשי- ביקר כשזה פניו, מקבלי בין ושהיה
 לאר־ מטיסותיו באחת כשנה, לפני קאגו

צוודחברית.
 לכך הוכחה שום אין המתחרים בידי

 לטובת שהכריעה היא ישראל שממשלת
 שהיתד. היחידה, הווטו זכות מסא. תאגיד
 בידי חברה בחירת על לישראל שמורה
 ביטחוניות. מסיבות היא האמריקאי, הצבא

 קבוצת לטובת מעורבות היתה אכן אם
 ממשלת־ישראל, על־ידי ושותפיו אפשטיין

 היו לא ההתערבות סיבות כי ספק אין
ביטחוניות. דווקא
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