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 של ביודז־,עלמין ליד שהוטמנו הרואין,
 נעצרו, הסם בהברחת כחשודים ראש־פינה.

המו החבורה מבני שניים שעבר, בשמע
 היישוב, של העתיק ברובע המתגוררת זרה

בו. המתרחש אל הזרקורים הופנו ושוב
 מתלבשים זרוקים, נראים שהם נכון

 שיחותיהם ונושאי יוצאי־דופן במלבושים
 אצלם שמחפש מי אבל מקובלים. אינם

 הילולות־סמים חופשיים, וחיי־מין אורגיות
 — מטורפים־למחצה ונביאי־דת פרועות

 הוא מאידך, ביניהם. לחפש מה לו אין
 המקום של בקיסמו לד,ישבות בהחלט עשוי

הזה. והיפה המבודד
המרת נופיה על בראש־פינה, שם, יש
 משהו והציוריים, הישנים ובתי־האבן קים

 הראשון ברגע לומר, רבים לאנשים הגורם
שעליו הבית זה ״זהו! אליה: להגיעם

 ויצירתיות שיתוף הרמוניה, ן1,!ן;יך1ן11
 איש־ שדויד המאפיינים הם 11^1111
ב רואה המקומית, המועצה ראש שלום,
בראש־פינה. במלון היושבת חבורה

עריריות ישישות שתי רק ראש־פינה. בסימטות מתגלים יותר עוד 11{||11 11111
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 אישור בהשגת החדשים המקום לאנשי קשיים יש כבר היום הישנים. הבתים את משפצים
:■ סתר שלמה : צילם ראש־פינה. של העתיקה בשכונה הבתים ושיפוץ למגורים
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מת הם ומינהל־מקרקעי־ישראל. המקומית המועצה בין להיפתר
ב התושבים המוסדות. עם פעולה ולשתף לגרעין, להפוך כוונים

הצדקה. ללא להם שהודבק השלילי הדימוי על מתרעמים מושבת

 ליוסי, לנילי, קרד, כך חיי.״ כל ׳חלמתי
 הגיעו כולם אחרים. ולרבים לדויד לרייצ׳ל,
 להצטרף והחליטו שבי נפלו במיקרה,
השו ההיפים״, ״מושבת המכונה למושבה

הע ראש־פינה של העזובים בבתים כנת
תיקה.
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 מעשבים חלוט מצויין תה והגישה רצון,
מקומיים.

 שהוא דבר שום קורה לא הזה ״במקום
 למקום הוציאו הרע השם את בסדר. לא

 מר ניסיון לנו יש כלי־התיקשורת. דווקא
 משחקים לכאן, באים הם עיתונאים. עם

 ואחר־כד איתנו, יחד אחד בראש כאילו.הם
סיפו מיני כל וממציאים למישרד חוזרים

 מה על מהאצבע שמצוצים ושקרים רים
במושבה.״ באן שקורה

 הגיעה לשעבד, עובדת־סוציאלית רייצ׳ל,
 מאר־ עלו הוריה שנים. שבע לפני למקום

 מביקוריה ובאחד מבוגר, בגיל צות־הברית
 סוף- לבלות מישהו אותה הזמין בארץ
 שבוע סוף באותו כבר בראש־פינה. שבוע

 מידי שנשכר בית בעלה, בבית השתקעה
 מתגוררת היא ושבו המקומית המועצה

לפר השש. בת הילד, בתה עם היום, עד
לציירים. כדוגמנית רייצ׳ל עובדת נסתה

 ראש-פינה את המהווה הבתים בקבוצת
 נשים 12כ־ דרך־קבע מתגוררים העתיקה
 המכונה קומות ארבע בן ובבניין וגברים,
 נוודים- 20כ־ עוד מתגוררים ״המלון״
למחצה.

 ראש־פינה מתנחלי של אורח־החיים
 ניראו לא הם תמוה. המושבה לבני נראה

 מועטים, צרכיהם קשה, לעבודה להוטים
ולפי מדי, מתפלספים בשמעו דיבריהם


