
חדשה ואשה למדון תובלת
 הל- על הלפרץ לבין בינה שנחתם החוזה

 ארבעה של לתקופה הדולר״ מיליון וזאת
נוספים. חודשים
למש נודע כאשר שוב, התפוצץ העסק

ב שהוצא צו־המניעה על החדשים קיעים
העסק. מן ידיהם סילקו חיפה׳

★ ★ ★ מיי״ל אופנה תצוגות
•  בטבריה הפאר מלון על היפה הלוה ך

 שבינתיים הלפרין, רפאל כאבוד. נראה | 1
מ חלק על לוותר ונאלץ מאשתו התגרש
 של הכללי כמנהלו נראה לא שוב רכושו,

 איבד לא החסון הגבר אבל מיליונים. עסק
 החליט הוא מירצו. ואת המצאתו כוח את

ה להשתמש חדש, כיבושים למסע לצאת
 התפוס תכסיסי — חדשים בתכסיסים פעם
יכולתו. כפי

 אליו הגיעו מהזירה הלפרין פרש מאז
 דמות שכן אליה. לחזור הצעות פעם מדי

 בלתי־רגיל מחזה היא המתאבק״ ,הרבי
החופ ההתאבקות לזירות רב קהל ומ,שך

 לרכוש לזירה, לחזור החליט• עתה שית.
 פיר־ של מאכסימום הופעותיו באמצעות

ל רק לא להגיע כדי אותה ולנצל סומת
 אמריקאיים, יהודים רבבות של ליבותיהם

 את לגייס כדי — כיסיהם אל גם אלא
 ו,דרושים הלירות מיליוני שלושת סכום

המלון. להקמת
 אמריקאית סלביזיה בתחנת שעה הופעת

ל הצליח הלפרין דולר. אלף 30כ־ עולה
 זכה כך ועל־ידי כאלה רבות שעות השיג

רבה. בפירסורת
 דיוקן על ביותר מקפידה אינה הפירסומת

מהפיר־ דוגמה למשל, הנה, עובדות. של

 רפאל פוסק קנדי, במלון הלפרין הזוג במיסת בספר מעיינת ברמי בעודמתיחה
 התאבקות בתחרות הופעה לקראת שריריו, לאימון קפיצים במתיחת עצמו

ביותר. נפוץ קנדי בשבועון לפירסום זכתה זו תמונה יכולתך״. כפי ,תפוס חופשי בסגנון

 הממשלה על־ידי מונתה תכופות לעיתים
 ארבעה לפני מעלה. רמי אורחים פני לקבל

 הל- הצבאי. שירותה את השלימה חודשים
 להכנת ממסעותיו באחד אז שהיה פרין,

ו לברסינה טילפן וטלביזיה, סרטי־קולנוע
לחתונה. לניו־יורק לבוא ממנה ביקש

 מאמין ההבעה, כוח בעל הצעיר, .הרבי
הפילו עם לאנשים יגיע בזירה שבפעילותו

להרוג כמו כזה דבר ,אין שלו. סופיה

צ״,?ע? השאר וכל היא הוא,
עוקב קנדיים יהודים של סיפוסי קהל בעוד למעלה) (ראה זירה

 של אשתו גם נראית (מימין) בתמונה מעשיו. אחרי בהתפעלות
 לנצחו־ זכה הלפרין במקום. היהודית הקהילה ראשי לידה, הלפרין.

הרבה. והעזתו הפנתרית זריזותו בשל בעיקר סנסציוניים נות

כשרו ניתנו ,לאדם בלעג, אומר הוא זמן,׳
 כל האנושי. ייעודו למילוי לנצלם כדי נות

 יותר קרוב אני היום — לחשוב עליו לילה
 למטרחך פקוהית עיניך את שמור לקבר.
 תאבד שמא במהירות, תנהג ואל בחיים.

הדרך׳.״ שבצידי הנוף את
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ת מ ו ס ר *י ן * עי .1 ע,* ר, עושר, זו מ
ש איפוא, פלא, אין באמריקה. יחוד
קבו לגייס הלפרין הצליח שוב בטורונטו

המיל ובראשם יהודיים, הון בעלי של צה
 להשקיע מוכנים שהיו סובול, סטנלי יונר

 עב! שלא אלא אכסודוס. להקמת מכספם
 קיבלה שהוקמה, המשקיעים וקבוצת שבוע
מו בו הישראלי, ההשקעות ממרכז מכתב
המלון. להקמת צו־מגיעה קיים כי לה, דיעים

 טעב עוד שאין להלפרין, התברר עתה
 הוא בה. מחזיק אחר שמישהו עוגה למכור

 ב! ירח־דבש מסע החדשה אשתו עם ערך
 חדשה, שברולט במכונית חודשים שלושה

המשפטית. בזירה להיאבק כדי לארץ חזר
 לבי! בינו המשפט שהתברר לפני עוד
ב בהתקפה לפתוח הלפרין החליט מייגר,
 שלו לעורכי־הדין הורה הוא שניה. חזית

 על טייגר נתן נגד תביעות־פיצויים להגיש
 הנזקים בשל לירות, מיליון רבע של סכום

 השותפות. מן פרישתו עקב לו שנגרמו
 שהלפרי; לירות, אלף כמאה כולל זה סכום

 המלון, להקמת בהכנות טענתו, לפי השקיע,
נזיקין. כדמי נוספות, אלף 150 וכן

ה את שהשלים לפני קצר זמן בארץ,
 שטייגר להלפרין לפתע התברר תביעה,

 כדי רגע. בכל לעזוב עומד כאן, נמצא
ה תביעת הגשת לפני יציאתו את למנוע

מהי תביעות־ביניים ד,לפרץ הגיש פיצויים,
קטנים. סכומים על רות

 לשלם העדיף האמריקאי המיליונר אולם
 להסתבך ולא ממנו שנדרשי הסכומים את

 4של מתפיסתו להתחמק הצליח הוא בארץ.
 יכולתך־ כפי התפוס אלוף אבל ד,לפרץ.

הבא. בסיבוב לפחות בניצחונו, בטוח

הש חשבון על כספים הפקידו כבר קאיים
 מיוחד, בחשבון במלון העתידות קעותיהם

הוס הלפרין, לדברי אמריקאי. בבנק שנפתח
 ישלם המלון, יוקם שכאשר השניים בין כם

 לטייגר, לירות אלף 26 של סכום הלסרין
השותפות. מן יציאתו תמורת
 לארצות־ נסע שד,לפרץ אחרי קצר זמן
הת הנכפים את לגייס כדי בשניד״ הברית

 צו בארץ נגדו הוציא טייגר כי לו ברר
 השטח את למכור לו אסור לפיו עיכוב,
 טייגר, שלטענת מאחר לידו, בחוף שנרכש

 יוזם הוא וכי הקרקע על תביעות לו יש
אנסודוס. מלון להקמת הרעיון

בפעולות, המשיך לצו, לב שם לא ד,לפרץ
 בינתיים סגר שותפו כי לו שהתברר עד
 לכל הכספים את החדר המלון, חשבון את

המשקיעים.
 הל- כן לא מיד. מתיאש היה אחר אדם
 הגדולה הפופולריות את ניצל הוא פרין.

 מיד הצליח ניו־יורק, יהודי בין שרכש
 תיאו־ אחה אמריקאי יהודי מיליונר לעניין

 שקיבל הוזל־סטריס. מאילי אחד סיירס, דור
 מיליון של בסכום מניות להפיץ עצמו על

 של המפורשת הבסחחו סמך על דולר.
את להאריד ישראל מיישלת הסכימה סיירס

 קטע זהו ד,לפרץ. לכבוד שאורגנה סומת
 החדשה, אשתו בתמונת שלווה ממאמר,

 הקנדי בעתץ הופיע ואשר טיטמן, ברמי
סנואר: דיילי טורונטו הנפוץ

 המפטפט מתאבק מימיכם פגשתם .האם
המת אופנאית או ולולאותז כפתורים על

הכי אנא, שבהתאבקותז מהעדינות להבת
 שבאו הלפרץ, רפאל ומר גברת את רו

מתל־אביב. לטורונטו
מתכ מראשי אחת היא הלפרין .ברטינה

המעולה. האופנה בישראל, האופנה ננות
. . .  את המנצל מוסמך, רב הוא ד,לפרץ .
 וב־ ,לאנשים מגישתו כחלק בדרה יכולתו

 פעולותיו במסגרת צעירים, לאנשים יחוד
 ארצו אלוף גם שהוא הלפרין, מר הדתיות.
נשי חסר הוא ישראל, מר בתואר ומחדק

 של המחט מהירות על מדבר כשהוא מה
 בד, פיסת הביתה לה מביא ,אני אשתו:

״׳שימלה עשתה כבר היא שעתיים ותוך , .
? בגיל להתאהב שאי־אפשר אומר .מי ט

ה את לראות ברטינה נלקחה בו הגיל זה
יש ברחבי כבר ידוע שהיה הצעיר, תלמיד

 בתקופת משקלות. וכמרים חזק כגבר ראל
 אופנה תצוגות אירגנה היא בצבא שרותה

ו־ בנות, קבוצת מפקדת היתה ומלאכת־יד,

ל־ הלפרין רפאל חזר הקמתו שלמען בסברייה, אכסודום מלון תמונת
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הכינרת. על ישראל, הוטל, גרנד אכסודוס התמונה: על מודפס בלבד, התוכנית גבי על

1

23*
.1


