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שרירים יקו•1
 הל&רין רפאל אלוף־הקאדאמה

 רש״י פירושי את חוקר
הזפרין שושלת ממייסדי שהוא

 לוחם־הקא- חלפרין, רפאל את למצוא
מת כשחוא בזירת-הקרב, הנודע, ראטד.

 בשמן, משוחים שריריים באלופי-עולם נגח
 חלפ- את לראות אולם רגילח. תמונה זו

ב סיפרי-תורח, מוקף אלוף־הקאראטה רין
 כשהוא בבני-ברק, חרדי בפברבר ישיבה
 זוהי — ותלמידי־חכמים אברכים מוקף

בירור. המבקשת תמונה
 מדי- דוקטורטים. ארבעה כמו
 רפאל משכים שנתיים, כמעט זה בוקר,

 את מתניע החמה, הנץ לפני עוד הלפרין
 בבני- אוהל־יעקוב לישיבת ונוסע מכוניתו

 הצרות במדרגות לטפס ממהר הוא ברק.
 שם הישיבה. של בית־הכנסת אולם אל
למיזרח. הצופה נאה, פינה להלפרין יש

קאראטה כאימון הדפרץ
ביותר הגבוה התואר

תורה דומד הדפדין
ביותר הגדול הסיפוק

 גמרא יתורח, סיפרי עמום שולחן שם ניצב
 באי- מונחות שעליו נוסף ושולחן וקבלה,

 צפוף, כתב-יד דחוסות כרטיסיות סדר
עבות. ומחברות

 מייד מוקף והלפרין הסתיימה, התפילה
להסב המאזינים תלימדי-ישיבה, עשרות

 בסוגיות עימו מתפלפלים פעור, בפה ריו
דבריו. את ורושמים שונות

 ד.לפ- מצהיר היום," כל נמצא אני ״כאן
 ניתן הפשוטים לבגדיו מבעד שגם רין,

 לו שהיקנו התפוחים בשרירים להבחין
 החופשית ההיאבקות בזירות עולמי שם

 להקדיש ״החלטתי שתוכל״). ככל (״תפוס
 של ופירושיו כתביו לחקר ימי שארית את

 מיפעל- זהו רש״י. אבותי, מאבות אחד
 חוקר-מיקרא אף חשב לא היום עד חיי.
 מומחים רש״י. בפירושי להעמיק אחד

 בישיבה, כאן, אצלי שביקרו ופרופסורים
 ארבעה שווה עושה שאני שמה לי אמרו

דוקטורטים.״
 יעקוב, אוהל ישיבת היטב♦ מסודר

 בבני־ברק, אחרים תורניים מוסדות כמו
 יעקוב הרב רפאל, של סבו על־ידי הוקמה

 הוד ״קודם שמו. על ונקראת הלפרין,
 רץ הכל עכשיו החילוניים. בחיים בססתי

האמי בחיים להתחיל יכול ואני לבד,
 באחד במהירות, הלפרין מספר תיים,״

 היום. במשך שלו הבודדים מריגעי-הפגאי
 מחוסר- אדומות ועיניו חרושי-קמטים, פניו
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האלח ד.נ. הל״ה,

כדרייב־אין השבוע
וודפקר וודי 6.15 בשעה

 מצויירים סרטים פסטיבל
 7.30—9.30 בשעות

2 שבוע האסורה״ ״העיר
0 ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0

ות נ ו ט י בס
הריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • פו הריון חלי

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 ::ימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב', קומה
 בערב ל עד פתוח
)2—4 :שעות סגור
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