
מיזוחית תנועה עושה שותפו ודודנו דמוקרטית תנועה הקים הפרופסור

כ״מיז־ המוגדרת בתנועה הזה, העולם צלם לעברמשולשת אצבע
רובינ יהודה הקבלן של הבכור בנו עושה מזית״,

 הוא הבן רובינשטיין. האחים בחברת רובינשטיין אהרון של ושותפו אחיו שהוא שטיין,
נזדקורטית. התנועה מראשי וכיום שינוי, תנועת מראשי רובינשטיין, אמנון של דודנו

עיתונותצלם לעבר אבנים ומטיל

הדודנים
חנינשנרח

אמנון הפרופסור פעם ירצה ם
£  התנועה •של ממנהיגיה רובינשטיין, \

 להפגיות־מחאה לצאת לשינוי, הדמוקרטית
 כדי לכת להרחיק יצטרך לא הוא ברחוב,
לו יש לאירגונן. מתאים מועמד למצוא

במישפחה. כזה אחד
רו האחים בחברת ושותפו דודנו זהו

בינשטיין.
הצעי אחיו נחשדו שבועיים לפני רק

הקבלן אביהם, עם יחד הפרופסור של רים
בהע רובינשטיין, אהרון והנודע הוותיק

 מט־ ובהברחת ממס־ההכנסה הכנסות למת
 ל־ אחר בן הוכיח השבוע לחו״ל. בע-זר

 רב כוחו כי המסועפת הקבלנים מישפחת
מרמ ובתנועות בגידופים אבנים, ביידוי לו

״מיזרחיות״. משום־מה, המכונות, מאד זות
 מי׳שפחת את באחרונה ׳•מפקדו הצרות

 הבלתי־פוסקים והפירסומים רובינשטיין,
 נגדה, המישטרה חקירות אודות בעיתונות

הכל פעילותה את הפסיקו ולא קטעו לא
 נראה אדרבא. המישפחה. של הענפה כלית

 מבני־המישפחה אותם דירבן רק המצב כי
יוזמה. ליתר הקבלנית, בפעילות העוסקים

 רמת־אביב -מכונת ליד למשל, הנה,
 של הראשי לכביש במקביל בתל־אביב,

רו האחים לחברת יש תל־אביב,—חיפה
לבנייה. גדול שטח-קרקע בינשטיין

 נותרו שעוד הבודדות הרזרבות אחת זוהי
 קירבת למרות זו. בשכונת־יוקרה לבנייה

 הקופצים רבים הראשי, לכביש הסיגרשים
 הפעילות האטת ולמרות דירות. שם לקנות
רו חברת מבקשת בארץ, הבנייה בענף

עכשיו. ודווקא שם, דוווקא לבנות בינשטיין
 אחד, מיכשול קיים המזל שלרוע אלא
 הבונה בפעילותם להמשיך בעדם המונע

 שלהם ה-מטח בתוך זה. באיזור והיוצרת
 דונם, כשני של בשטח חלקת־קרקע, יש

 הרצף את והקוטעת להם שייכת שאינה
שלהם. המתוכנן איזור-הבנייה של

 מסביב המשתרעת חלקת־הקרקע זוהי
 רמת־ ב״מכונת ששרד ישן ערבי למיבנה

מתקופת עוד הראימי, הכביש ליד אביב,

 יוזודה הקבלן של בניו ך >11| \1ה<
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 יחד העובדים רובינשטיין. אמנון פרופסור
 בתמונה. שלו. הקבלנות בעיסקי אביהם עם

 צלם לעבר אבן מטיל הבכור האח נראה
אחריו. מסתתר הצעיר כשהאח הזה, העולם
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