


 
העסקה בין מרצ לייש עתיד : מקום רווחי לבעלה תמר זנדברג ' -'ZHGSY האתר "המקום

הכי חם בגיהנום" פרסם פרטים על העסקה בין המפלגות "אש עתיד" ו"מרצ" בה
מונה בעלה של השרה להגנת הסביבה ואחד ממנהיגי המפלגה "מרצ" תמר זנדברג לראש

מרכז הרצל . מרכז הרצל הוא חלק מההסתדרות הציונית העולמית , שבמבנים שבהם פועלים
יותר ויותר מתפקדים ג'ש עתיד ומרצ . בעלה של תמר זנדברג , אורי זכי ,

פרסם הודעה יראת כבוד על המינוי הגבוה :"ראש השנה , משרה חדשה . אני
גאה להכריז על תחילת פעילותי כיו"ר מרכז הרצל . אני מתייחס לעבודה הזאת

ביראת כבוד : מגיל צעיר רעדתי לפני הרצל , עכשיו אני מופקד על ההגנה והקידום
של מורשתו" . בנוסף ליראת כבוד ויראת כבוד , עבודה לשימור מורשת הרצל תביא

לזאקי שכר חודשי של 25 אלף שקל עבור 60% מהתעריף . צוקי היה
במשך שנים רבות ראש "ארגון ציוני" כמו סניף בצלם בארצות הברית , כיהן אז

כראש המחלקה בהסתדרות הציונית העולמית וכיום עומד בראש הנהלת מפלגת מרצ . זכי
קודם ל" 0.6 יתדות" על ידי תומכיו בהסתדרות הציונית העולמית - חגי מילורק , חבר

דירקטוריון ההסתדרות הציונית העולמית וראש הסגל של זנדברג דרור מורג . מינויו של
זכי עומד מאחורי עסקה עם אש עתיד כחלק מהסכמים קואליציוניים לחלוקת מקומות הכנסה .

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד בירך על מינויו של זכי ואמר :"אנחנו
גאים שאנשים הגונים יהיו בראש מרכז הרצל" . בראש מרכז הרצל עומדים במשך

מספר שנים אנשיו של יש עתיד . האחרונה שבהן הייתה טובה דורפמן , אחת
הדמויות המובילות במפלגה . יו"ר "אש עתיד" , יאיר לפיד , מציב בחריצות את תומכיו
בעמדות מפתח בארגונים כאלה , ביניהם גיל סגל , שעד יוני השנה כיהן בתפקיד סגן

מנהל ההסתדרות הציונית העולמית . סגל מונה למנכ"ל הכנסת ביוני , ו טובה דורפמן
הוחלפה על ידי סמנכ"לית ההסתדרות הציונית העולמית (עם שכר של 45 אלף שקל

בחודש .) תפקיד מנכ"ל מרכז הרצל היה פנוי - ותמר זנדברג פנתה מיד
ליאיר לפיד בבקשה למנות לה את בעלה . מה שלפיד קיבל בתמורה לא

ברור , אך ידוע שלפיד וזנדברג שומרים על יחסים טובים מאוד ושני הצדדים מתאמים
את פעולותיהם .


