
ל כדי במיסעדה המבקרים אורחים יש
 ברנשטיין, שלמה עם כוסית, על שוחח׳

 ובן־מושב, ותיק פלמ״חניק המישפחה, אב
 אורחי דרך בארץ אחד כל כימעט המכיר

מתב לטעום הבאים אחרים יש מיסעדתו.
 את המחלקת אופירה, אשתו, של שיליה
 שבשתי המיטבחים בין שווה־בשווה זמנה

 אחר לחזר כדי הבאים כאלה ויש התחנות.
 שלמה של והיפות הצעירות הבנות שתי

 ענת — במיסעדה להן העוזרות ואופירה,
ונאוה.
 ברנשטיין מישפחת מוכרת אלה לכל

 פועל שחסר פעם ״בכל מלוכדת. כמישפחה
 ה־ כל מתגייסת עבודה, הרבה שיש או

ה יודעים כיפליים,״ ועובדת מישפחה
 -שירות כאן יש תמיד ״לכן לספר. אורחים

ומצוחצח.״ נקי הכל ותמיד טוב
ש היחידים כי נראה גוזל. המושב

המיש־ של כוחה את מכירים אינם עדיין

ברנשטיין לוחמת
לשחק״ יפסיק ״שהמושב

דוו הם הרבים, וידידיה המלוכדת פחה
 נתניה, ליד אביחיל, המושב ועד חברי קא

 שלמה, ברנשטיין. שלמה של מגוריו מקום
 לוועד הגי-ש -שנים, עשרות מזה מושבניק

רו הוא שאותו חדש, לבית תוכנית־בנייה
 לו. השייכת אדמה על במושב, להקים צה

בהתנגדות. נתקל הוא
 גבוה ויהיה גיבעה, על עומד ״הבית

 התיכנון מזה, וחוץ האחרים. הבתים מכל
בש מודרני מדי יותר הוא החלונות של
ועד־הכפר. כנגדו טען מושב,״ ביל

 ״אני להילחם. החליטו הברנשטיינים אך
 לא ואני מהגיבעה, הבית את אוריד לא

 טען שלו,״ התיכנון את לשגות אסכים
הח את לי לשחק יפסיק ״*שהמושב שלמה.
 הארץ לכל אוכיח אני והצנועים. לוצים

 משלם־ ישל כספו את גוזל הזה המושב איך
 הציבור, ח-שבון על וחי הישראלי המיסים

 עובדי־ מישחק את משחק שהוא בעוד
וה מיכנסי-החאקי עם הצנועים האדמה
המיוזעות.״ חולצות

 תיבת־פאנדורה פותח החל שלמה ואומנם,
ה כל. ועל אביחייל, מושב על המאיימת
 סקר, ערך הוא בארץ. ה-שיתופיים מושבים

מ אחוזים חמישה רק כי מתבדר שלפיו
 עובדי-אדמה. באמת הם אביחייל תושבי

שכי ומחזיקים בחוץ עובדים השאר ״כל
ה את לפתח טורחים לא בכלל או רים,
שלהם.״ משק

ש מה ״אבל פרוטקציות. מנצלים
 שלמרות ״זה אופירה, מוסיפה מרגיז,״ הכי

 נהגי פקידי־מטשלה, הם המושב שחברי
 חוץ שבעולם העבודות בכל ועובדים אג״ד

 המדינה, את מנצלים הם במושב, מאשר
 לתרנגולות־ הקצבות מים, הקצבות מקבלים
 וזאת, יקרה. קרקע של ותוספות מטילות

 ב־ פרוטקציות מנצלים שהם משום רק
מישרד־החקלאות.״

 מתחננים אביבים כמו שמושבים ״בעוד
 יוכלו שתושביהם כדי אדמה, קצת לעוד

ו אביחייל אנשי באים בכבוד, להתפרנס
 בכלל הארץ, של טובה כל את מקבלים

ברנשטיין. ענת טוענת להתאמץ,״ בלי
 אבל איתנו, המילחמה את התחילו ״הם
 קובע אותה,״ לסיים מתי נחליט אנחנו

 כנגד לעמוד יכול לא אחד ״אף שלמה.
 אלה אם בעיקר מאוחדת, כשהיא מישסחה

חברנשטיינים.״
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