
 עלה כאשר השופט שהראה דולה
לו. הזיקה לא לשלטון הליכוד

ת נו שבו
ק זיאן ר א ד

ל ם ש ר־ ב ר פ ה
 השתתפות בעיקבות

 הקימה טלוויזיה בתוכנית
 פרברי עיתון את

תל־אכיב, דרוס
נטויה ידה ועוד

 גפרור, היום כאן אצית ,,אם
 אבל מרד, לעורר בקלות אוכל

 להבנה בניסיון יותר מאמינה אני
 הפערים.״ על ולגישור

 רחל עומדת הדברים מאחרי
ה ברחוב מתגוררת אשר אשכנזי,

 כרם־התי־ ליד בתל־אביב, ירקון
ובטו נמרצת נשמעת היא מנים.

 מאחוריה עומדים לדבריה, חה.
הדרו הפרברים מתושבי מאות
תל־אביב. של מיים

 החליטה חודשים שמונה לפני
 לוחם. ירחון לאור להוציא אשכנזי
ש השכונות לתושבי פה שישמש

 השיגה היא חודש תוך בסביבתה.
ה העיתון את לממן כדי מודעות

בן־עיתו שופטת
הגדולה ההצלחה

 היא הפרברים. שנקרא: ראשון
 בעמוד סנסציונית כתבה עם יצאה

ו ״מוות :הכותרת תחת הראשון
 בכתבה קופת-חולים.״ ביד חיים

 של האישי סיפורה את תיארה
ו חלה, שבנה מעוטת־יכולת אשה

 קו־ פקידי בידי נתון היה גורלו
 להחזיר סירבו אשר פת־חולים

הטיפול. כספי את לאמו
בעי כבר לתקוף, התחילה היא

 סוציאליות־ בעיות הראשון, תון
 כתבה היא בתל-אביב. כלכליות
 קבצנים, על ותקיף מבריק בסיגנון

עבריי פרוצות, קשישים, נכים,
בש ונרקומנים נתמכי־סעד נים,

 מחדלי על מצביעה כשהיא כונות,
ב לטיפול האחראים המוסדות

עניין.
 רחל לבוא. איחרו לא התגובות

 מתושבי־ מיכתבים באלפי הוצפה
 בקשר עומדת היא היום השכונות.

 ו־ עיריות, ראשי חברי־כנסת, עם
שונים. אישי־ציבור

ב לחץ". עדי ״מפעילים
מ מתושבים רבות פניות עקבות

 עתה שוקלת היא תל־אביב דרום
עי לראשות מועמדותה את להציג
לכנ אפילו ואולי תל־אביב ריית
 יומרות לי היו לא פעם ״אף סת.

 פשוט ״עכשיו אמרה, פוליטיות״
 ממני ומצפים לחץ עלי מפעילים
לח שהתחלתי כך הרבה, לכל־כך

הבחי נושא על ברצינות שוב
רות.״
 כמעט כותבת היא העיתון את
 חומר, אליה נשלח לפעמים לבדה.
 ״זבל בקפדנות. ממיינת היא שאותו

מד היא הזה,״ לעיתון אכניס לא
אותו להוציא לי ״מוטב גישה.

׳שטו בו להכניס לא אבל באיחור,
יות.״

ב המודעות את אוספת גם היא
 בית- פועלי על משגיחה עצמה,
 מיכתב לכל בסבלנות ועונה הדפוס
אליה. שמגיע

ב ידדיס. וללדת להתחתן
בע לרחל קוראים תל-אביב דרום

 של דארק ז׳אן היוקד: המבט לת
 קוראים העיר בצפון הפרברים.

 המאבק שלנו. מאיר גולדה :לה
בע בבית. מתחולל שלה האמיתי

 בניין, פועל אברהם, רחל, של לה
 העובדה את לעכל מתקשה קצת

 את להכין זמן תמיד אין שלאשתו
ה בזמן ״אבל ארוחת־הצהריים.

 יותר,״ אותי מבין כבר הוא אחרון
רחל. מחייכת

 מאבק לי היה יותר ״מאוחר
 שאני השכונה, אנשי עם כפול

 אותם מבטאת אני שהיום חושבת
 שאם שחשבו כאלה היו טוב. די

 מסויי־ חברתית משיכבה באה אני
ולי בחתונה מסתיים תפקידי מת
 שאני ראו כשהם אבל ילדים, דת

 קיבלו הם למענם פועלת באמת
אותי.״

 ברחוב שלה לעליית־הגג עד
 ארוכה. דרך רחל עברה הירקון

 בחלב מצוקה בשכונת נולדה היא
 כמה בת יודעת לא ״אני בסוריה.

 את מעריכה ״אני גילתה. אני,״
 היו בזמני כי 43ל־ 35 בין גילי

 לרשום טרחו ולא בבית יולדים
הילדים.״ את

ה- הארץ. מרחבי פניות
במו עלה הירחון להקמת הרעיון

הטל בתוכנית כשהשתתפה חה
ה בנושא שדנה חוק, לחם וויזיה
 והביעה כעדה, עלתה רחל זנות.

לחו הזנות עשיית נגד דעתה את
 הזונות ״כי סיפרה, ״ידעתי,״ קית.

 ואם מהשכונות באות תמיד לא
יצ השכונות חוקית, הזנות תהיה

 אגב, מכך. עיקריות נפגעות או
 זונות. כמה לשקם בזמנו עזרתי

בעלה דברים, רואים שלי בשכונה

אשכנזי עורכת
הפרוצות בגלל

 ושלח עבריין היה מהן אחת של
 אני איתה. שוחחתי לעבוד. אותה

 הצלחתי, איד יודעת לא בעצמי
 הבעל חזר היום — עובדה אבל

 ילדים להם יש עובד. והוא למוטב
 הילדים.״ עם בבית ומאשר,
 הגיעו בתוכנית שהופיעה אחרי

 וידידים ממכרים פניות רחל אל
לה לי ״הציעו הארץ. רחבי מכל
 סיפרה, השכונות,״ נציגת יות

 לי הציעו חתימות, לי ״הבטיחו
 ובאמת מקומי, בעיתון לעבוד
 המקומיים העיתונים באחד עבדתי
 אבל מסויימת, תקופה במשך

את יוצר הברירה חוסר עזבתי.״
ה את להקים החלטתי וכך גרים,

עיתון.״

, עברנו
תנו בי ש! ל ד רו ה
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 חגיגית בית חנוכת במקום
• תרומה הרמנו

העצמאות. יום לכבוד החייל, למען לועד
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