
הישראלית הקומוניסטית הסיפלגה כשנוסדה
ש המילחמה את דגלה על חרתה היא ברכו

לבד הרכוש ע□ נותרה היא כיו□ בי
חומת פעם בו שעמדה במקום וינה, של מרכזה ף

 הקרוי הרחב הרחוב עתה עובר החסונה, העיר —•
 רובע־העס- זהו שלמה. טבעת יוצר שהוא מפני ״רינג״,

העיר, של קים
 כאשר אגוניה. חברת של מישרדיה שוכנים זה ברובע

 הוא עסקים, מעשיית מעט לנוח מחליט החברה מנכ״ל
 מיש- מול הנמצא בראזיל, בקפה קבע דרך ויושב יורד
 המכונה רבינוביץ, דויד הוא המנהל שם החברה. רדי
ה הקומוניסטית המיפלגה הם החברה בעלי רבינא. גם

 ישראל בין מיסחר בעיקר הם ועסקיה (מק״י), ישראלית
וצ׳כוסלובקיה. פולין הונגריה, לרומניה,

 מיש- נמצאים ,14 הס ברחוב תל-אביב, של במרכזה
עוב ועימו כהן, שמעון הוא מנהלה ישהונג. חברת רדי
 המניות בעלת גרינברג. ונתן שעיא עזרא בחברה דים
 האחות בהיותה הוא החברה של ועיסוקה מק״י, שוב היא
מווינה. אגוניה חברת של

 הכספי המחזור על פרטים כל לקבל אין
 מן נכבד חלק כי ידוע אך החברות, שתי של

דר עוכר למיזרח־אירופה ישראל שבין הסחר
ונאים. שמנים קומיסיונים כהן מותיר כן,

 של מייסדה הקים לרק״ח, מק״י בין הפילוג לאחר
 ל־ מתחרה חברה לרק״ח, שעבר יונג, אליעזר ישהונג,
הקש את ישהונג מידי להוציא הצליח לא אולם מיסחר,

 על מה מושג במק״י. מכירות שאינן הארצות עם רים
מכך לקבל ניתן החברות שתי מעסקי מק״י הכנסות

 שלוחות בין הדוק אך שקט שיתוף־פעולה נוצר כך
ההס עם והיהודי הציוני הישראלי, המימסד של שונות

 זה שיתוף עצמו. בפני עסק גם המהווה מק״י, של ברה
 מאז המנוח, סנה משה ד״ר של אישיותו על בנוי היה

 באו כאשר כעת, נמשך והוא מוסקבה, מחנה את שזנח
במקומו. סנה,״ ״יורשי וחבריו, צבן יאיר

שפור הידיעה את בזעם סנה הכחיש פטירתו, לפני
 המוסדות מטעם גדולה תמיכה מק״י מקבלת כאילו סמה׳

 שימשה, לכך כעילה העברית. השפה להפצת האחראיים
 היהודי, בעולם נפוצים מק״י שעיתוני העובדה כביכול,
העברית. השפה את להפיץ ועוזרים

רק״ח ע□ חלוקה
 קבוע. רכוש הם מק״י של העיקריים נכסים •—
 תל־ במרכז ברנר ברחוב (אחווה) מועדון למיפלגה \ ן

 על משא־ומתן מתנהל לירות. במיליון המוערך אביב
 שבין כיוון מתעכבת המכירה אבל רב, זמן מזה מכירתו
 התובע רק״ח, חבר מופיע הנכם של הרשומים הבעלים

 בית מכירת אחר, במיקרה לרק״ח. מדמי־המכירה חלק
ה את חילקו שניידמן, לחנות דיזנגוף ברחוב הידידות
 מק״י בין שווים בחלקים לירות אלף 400 של תמורה
לרק״ח.

למק״י יש בתל־אביב פינסקר פינת בוגרשוב ברחוב

י110 ווווסו
ול להם נאות, דירות כהן לשמעון וגם לרבינא שגם

בחיים. מסודרים אנשים והם בנותיהם,
 של הנכסים מממלכת פעוט חלק הינן אלה חברות

 חנויות־הספרים רשת כבעלת רשומה המיפלגה מק״י.
אי ממיזרח ספרות על מונופול לה שיש לפק,

 בעלה מק״י, מראשי לוביץ, זרח מנהל הרשת את רופה.
רק״ח. מראשי דווקא שהיא לוביץ, רות של

),חמישרד־החו הוח״ה
 בן במיבנה השוכן עמל דפוס בעלת היא מיפלנה 4—

תי ן ש  בשעתו ניתן הדפוס בת״א. אילת ברחוב קומות |
 הרומנית, הקומוניסטית המיפלגה מידי כמתנה למק״י

 המנוהל מיסחרי, דפוס זהו מק״י. של המאמצת שהיתר,
עש כמה בדפוס ועובדים הוברמן, מיכה על-ידי היטב
 הענפה העיתונות את בעיקר מדפים הדפום איש. רות

מק״י. שמוציאה
מהימ שהערכות למרות סלא: זה וראה

 משלמי־ המיפלגה חברי מיספר את מונות נות
 כעשרה מוציאה היא ,500מ- יותר כלא המס

שפות. כבמה עיתונים
 שבועונים יוצאים ?!ול־העס, המיפלגח לשבועון פרט

 ביולטינים וכן בערבית, ברומנית, בבולגרית, באידיש,
העולם. רחבי לכל הנשלחים שפות, בכמה

ה 500 כת המיפלגה של העיתונות ממלכת
 ויחד מלא, כשבר איש 15ב- מעסיקה חברים

מעי איש 40ב- מתקיימים הדפוס עובדי עם
המיפלגה. תונות

ההוצאות? את משלם מי העיתונים? את קונה מי
עז בלי להתקיים יכלו לא אלה שעיתונים ספק אין

 את המקבל בחו״ל, היהודי המימסד של הפעילה רתו
היהו והסוכנות הישראלי מישרד־החוץ מאת הנחיותיו

 ובין בינה הפילוג מאז במק״י, ראו במישרד־החוץ דית.
קומוניס חוגים כלפי רב־ערך תעמולתי מכשיר רק״ח,

 ״הציונית״ הקומוניסטית ההסברה בחו״ל. ושמאליים טיים
הסובייטי. בקו התומכת רק״ח, הסברת עם מתחרה

 מרכז־בעלי־מלא־ ברחוב מטר. 150 בשטח מרתפים, שני
 60 ברחוב מטר. 40 בשטח בדמי־מפתח, אולם יש כה

 ומחסן. מועדון שהוא מטר, 200 בשטח מיבנה יש ביפו
 בבת־ים ביפו. ארליך ברחוב חצר עם מיבנה עוד למק״י

 נתניה ברמלה, מרתף. ובחולון מטר, 120 של מרתף יש
מועדונים. יש וחדרה

 עד של כסכום מוערכים הללו הנכסים בל
לירות. מיליון שני

 מועדון האחד שנמכרו: נכסים שני עוד למק״י היו
 משגרירות כמתנה שקיבלה בתל-אביב, גאולה ברחוב

 ציון כיכר ליד נפרד, במיבנה מועדון והשני רומניה,
 ה־ לוותיקי פרישה פיצויי שילמו בתמורה בירושלים.

מיפלגה.
ל■ לקרוב ביום שייך הזה הרב הרכוש בל

 בשבר מועסקים 40ב- מהם מק״י, חברי 500
כמיפלגה. מלא

 גם שכר משלמים ובדפוס בעיתונות לתעסוקה פרט
 למזכירי וכן מיקונים, שמואל של מחליפו צבן, ליאיר

וירושלים. חיפה מחוזות
 100ב- מוציאה מק״י בי יעלה זהיר אומדן

וה הדפסת משכורות, על לחודש לירות אלך
עיתוניה. פצת

וההסתד הכנסת מהקצבות הכנסות? לה יש מהיכן
 לחודש. לירות אלף 15כ־ ממוקד) (כחלק למק״י יש רות
חב כולל ממיסי־חברים, לחודש לירות 5000כ־ נוסיף אם
 לירות. אלף 20 נקבל למק״י, השייכים יד־חנה קיבוץ רי

 ישנונג וחברת הדפוס הכנסות של אופטימית הערכה
 את מכסה מי לחודש. לירות אלף 50 עד 40ל- תביאנו
? ההפרש
 מכנים אינו אנשיה שלדברי נכס, עוד למק״י יש
הנו בתל־אביב, שבזי בשכונת בויינין מרפאת כלום:

 מגביות יש זו מרפאה למען לעניים. חינם טיפול תנת
 מעוזבי לשעבר, קומוניסטים בין בעיקר בארצות־הברית,

ה מורגאן־פריי. האידישי השבועון סביב שהיו הבונד,
 ברור ולא מק״י, בידי במלואה היא התרומות על שליטה

 שמא או למרפאה, הדרוש מן גבוה התרומות סך עם
ההוצאות. את מכסה אינו

 הקומוניסטית המיפלגה של הזה הרכושני האופי
 עשוי — במדינה המיפלגות רוב לאופי הדומה —

ממהלכיה. כמה להסביר
 ״תכלת- תנועת עם מק״י הקימה באשר

 ,1973 של הבחירות ערב ״מוקד״, את אדום״
 תהיה המשותף כגוף כי בטוחים ראשיה היו

בידיה. השליטה

מק״יאווליום?•
 ברשימה הראשון המקום את להעניק הסכימה מנם 4*

 חשבון מתוך פעיל,. מאיר תכלת־אד.מ, לאיש לכנסת
 אחוז־החסימה את לעבור סיכוי למק״י אין שממילא נכון

 משוכנעים היו מק״י ראשי אולם סנה. מות אחרי לבדה,
ב תגבר בשכר, בפונקציונרים המשופעת מיפלגתם, כי

שרו וזכלת־אדום, של הבלתי־מנוסים החובבנים על נקל
מקיבוצים. צעירים בם

 אנשי מנעו תכלת־אדוס, אנשי עם לבדם להישאר כדי
1973 של הבחירות לפני נוסף. ליכוד כל מנגנון־מק״י

צבן מנהיג-מק״י
קאפיטאל דאס

רח חזית של הקמתה את מתוחכמים בתימרונים סיכלו
זה. בקו מתמידים חם הבחירות, מאז יותר. בה

 אנשי נמנעים עצמה שעה כאותה אולם
ול ״תכלת־אדום״, אנשי עם מלהתאחד מק״י
 מיפלגות שתי של ממערך ״מוקד״ את הפוך

 היא שמק״י העובדה אחת. משותפת למיפלגה
 של ניכר אחוז ומפרנסת עצמאי, רכוש בעלת

זה. כחשבון חשוב גורם מהווה חבריה,
 הפוליטי הקו על היא זו מערכת של אחרת השלכה

 על מבוססים אינם מק״י שעיתוני העובדה מק״י. של
 אלא חברי־המיפלגה, ציבור ועל שלהם העצמי הערך

 והיהודי, הישראלי המימסד של הטוב ברצונו תלויים
 חוגים של מזה שונה שאינו מתון, קו למיפלגה מכתיבה

נמ מק״י ראשי עצמה. מיפלגת־העבודה בתוך רחבים
 תהום לפעור העלולות עמדות מלנקוט בקפדנות נעים
 את הדבר יסתום פן מחשש — מישרד־החוץ ובין בינה

המיפלגה. את המפרנסים העיתונים על הגולל
 שמוצאם תכלת־אדום, שאנשי המוזרה התופעה מכאן

עמ לנקוט קרובות לעיתים שואפים הצעיר, השומר מן
חסי בעבר שהיו מק״י, אנשי מאשר יותר קיצוניות דות

 ראשי חוזרים לכך כהצדקה האדוק. המוסקבאי הקו די
 עם ״סוציאליסטית״ חזית להקים שיש הסיסמה על מק״י
 אופוזיציוני מחנה לליכוד כאלטרנטיבה — המערך חברי
ועיקבי. רחב

 שמיפדגה, בעובדה האירוניה מן משהו יש
 נותרה ברכושנות, להילחם בדי נוסדה אשר
בילכד. רכושה עם עתה


