
המפוטר המנכ״ל

ו ו  אברהם לשר־התיירות, דבר־סוד לוחש שיף חיים המלונאיסתרים ועץו
 שריר מועצוז־התיירווז. יושב־ראש אותו שמינה שריר,

ברוק. טוען — נגדו הביקורת את להחליש כדי חרות, איש שיף, את מינה הליברלי
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לירו לעבור התבקש הוא 1980 ביולי
ל הממשלתית החברה את ולנהל שלים

 גם מונה הוא שנה חצי כעבור תיירות.
 החברה חולשת למעשה בעכו. למנכ״ל

 חברות־בנות, על לתיירות הממשלתית
 וברוק אילת, של וזו עכו של זו ביניהן

 מריאור- כחלק תפקידים לשלושה מונה
 הבנות בחברות להנהיג פת שרצה גניזציה

ש מבדוק ביקש הוא במישרד־התיירות.
 תפקידים בשלושה יישב הביניים בתקופת

 היה שלא יודעים הכל אחת. ובעונה בעת
 אומר עצמו וברוק מיפלגתי, מינוי זה

 מישרדי נמצאים היכן יודע אינו שהוא
בירושלים. הליברלית המיפלגה
שר־ד,תיירות, להיות הפך ששריר אחרי
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שהובאו דאלאס, הטלוויזיונית הסידרה של הזוטרים השחקנים

 טוען ברוק התיירות. מישרד של פירסומת בסרט לככב כדי ארצה
 פיר־ שמביאים לאירועים זמן הרבה מקדישים שבמישרדיהתיירות

המישרד. של בבעיות עוסקים אין אך ולפרבר, לשריר אישי סוס
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 זה לתפוס, מסוגל לא שאני מה בתיירות.
 דאלאס הטלוויזיונית ד,סידרה כוכבי איך

 לא זה והרי לארץ, לבוא תיירים יעודדו
כאן.״ נגמר

 שהתפוטר ),42( ברוק אבי הוא הדובר
 במישרד־התיי- מרכזיים תפקידים משלושה

 לתיירות, הממשלתית החברה מנכ״ל רות!
 ומנכ״ל אילת, חוף לפיתוח החברה מנכ״ל
העתיקה. עכו לפיתוח החברה

 של קיומן את זוקפים שלזכותו האיש,
לאילת, מסקנדינביה ישירות טיסות־שכר

 ששר- אחרי תפקידו את לעזוב נאלץ
 מישרדו, ומנכ״ל שריר, אברהם התיירות,

 שבשלושת לו הודיעו פרבר, (״רפי״) רפאל
 מאפשרות שאינן פרשיות התגלו תפקידיו

 שברוק היו הטענות עבודתו. המשך את
 בשלושת לתפקד מצליח לא אמין, אינו

סמקויות. ועוקף תפקידיו,
 כמוכשר המוכר יפר,־תואר, גבר ברוק,

בתפ עסק במישרד, יריביו בקרב אפילו
 שמי עד במישרד־התיירות, שונים קידים

הקו בקאדנציה התיירות בתיק שהחזיק
 1979 בתחילת אותו מינה פת, גדעון דמת,

באילת. החברה מנכ״ל לתפקיד

 שיחות המישרד וצמרת ברוק אבי ניהלו
 ממשיך שהוא ברור היד, ולכל מקיפות,

 מנובמבר החל תפקידיו. שלושת את למלא
 בעיתונות ידיעות מתפרסמות החלו ׳81

 ברוק. של הקרובה הליכתו על שבישרו
הפירסומים. רבו האחרונים בשבועות
 לבית־הדין עתירה שהגיש אחרי לבסוף,

 איתו הגיעה בירושלים, לעבודה האזורי
 משתי התפטר הוא :לפשרה המישרד צמרת

ה כמנכ״ל שמינויו אחרי חברות-הבנות
 על־פי פקע, לתיירות הממשלתית חברה

קודמת. החלטה
הסדר על איתו חתם מישרד-ה,תיירות

 מנכ״ל ברוק, אביהמאשים
ב־ חברות שלוש

 ש־ אחרי ללכת שנאלץ מישרד־התיירות,
 שריר ושר־התיירות פרבר, המישרד מנכ״ל

איתו. לעברו־ יכולים שאינם לו הבהירו

 שבמישרד־ בעוד אך לפיצויים, עקרוני
 הדבר פירוש אין כי טוענים התיירות

 טוען שדרש, מד, כל את יקבל שברוק
 ביטל שאותה עתירתו, שאלמלא ברוק
 שסוכמו אחרי הדיון, תחילת לפני שעה
 מוכנים היו לא הם הסדרי־ד,פרישה, איתו

 שהוא כפי פרישה, להסדר איתו להגיע
רצח.

ה  מגוהלי חייג
העבודה

 האשמות הטיח ישרד־התיירות ףל
 לדרישה כסיבה ברוק, נגד חריפות ■י

 מנכ״ל- של מיכתבים בסידרת שיתפטר.
 לשר־האוצר עברו שהעתקיהם ר,מישרה
 השאר: בין נטען המדינה, ולמבקר

 הוציאה לתיירות הממשלתית ״החברה
 מעבר לירות מיליון שמונה של סכום

 ללא סקרים הוזמנו המאושר. לתקציב
רב. הון שעלו אישור,

 בכוח- לצימצום האוצר לדרישת ״בניגוד
 אישור ללא החברה, תקן הורחב אדם,

 הממשלתית החברה המוסמכים. הגורמים
 בעכו, לחבדת־הבת גדולים סכומים העבירה

 חברות חשבון על ברוק, ניהל אותה שגם
 ובירושלים.״ בתל-אביב מקומיות
 לא בעכו החברה ניהול דרכי לגבי

 נטען יתר, הוצאות מלבד טענות. חסרו
 שלא פולג, יחיאל עובד, פיטר שברוק

 נעשה שהדבר טען ברוק פרבר. דעת על
המקו החברה של הדירקטוריון באישור

חגי אירגן הוא נכונה. שאינה טענה מית,
 למרות בעיר, מרכדתיירות לפתיחת גות

 לא לתיירות הממשלתית החברה כי שטען
כזה. אירוע מארגנת

 דרך על הן ברוק נגד הטענות מרבית
 כלפיו נטען באילת. החברה את ניהולו
 בכל תקינים עבודה מנוהלי חרג שהוא

להקצאודקרקעות. הקשור
 מיכרז הוציא שברוק היא אחרת טענה
 בדיקת ללא ימי לנופש פארק להקמת

 להיות אמור היה שהפארק ולמרות כדאיותו.
בו. התעניין לא מחו״ל יזם שום בינלאומי,

 למישרד- שיש כביכול, ההוכחות, אך
 על מתבססות באילת, ברוק נגד התיירות
 החברה, של הפנימי המבקר של מימצאים

 פי על בדיקותיו את שביצע אורבך, דן
)52 בעמוד (המשך
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