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 אבסטרקטים אתיופים,
שלוש־השיגייט וסחלב

 פלפוט הוצאת הזדרזה תשמ״ח ראש־השנה לפני וחצי ודשיים ך*
 וכרטיסי־הברכה גלויות־הנוף בהפקות גס (הידועה מהרצליה 1 1

 ומרהיבים חדשים לוחות־שנה ארבעה והפיקה שלה) הצבעוניים
 הקיץ לנוסעי לאפשר מאוד: טובה כוונה מתור וזאת תשמ״ח, לשנת
בחו״ל. וידידים לקרובים כמתנה לים, מעבר הלוחות את איתם לקחת

 בתיהם קירות על יתלו כאשר ממש של חגיגה צפוייה אכן ולאלה
 לוח האתיופיים, התנ״ך ציורי לוח יהיה זה אם בין פלפוט, של לוח־שנה

 מקסים, נאיבי בציור מקושט השגה חודקי 12מ־ אחד כל של הדף בו
 ציירים על־ידי לחיקוי, ניתן שלא תמים, בחן במקורו צוייר אשר

 אשר מיוחדים בצבעים עור, גבי על אלמוניים אתיופיים יהודים
בשנים. מאות משך נשתמרו

 ירושלים ליקירי העדה, בני ככל המתייחסים, האתיופיים, הציירים
 בשובם שבא, ומלכת המלך שלמה של בנם מנילך, אל שנילוו

 מוטיבים בשלל בחרו לאתיופיה, בירושלים הרה־הגורל מהביקור
 ועד יצחק עקידת דרך גלופה), (ראההעדן בגן וחווה מאדם תנ״כיים

הרועה. דויד
 אחד כל זוכה בו ישראל, פרחי לוח הוא פחות לא ביופיו המם **
 פרח־בר של ומרהיב אמגותי צבעוני, בתצלום השנה מחודשי 1*

חמישה בעלת אסיה נורית דרך הנדירה, הכחולה המרווה מן ישראלי,
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מאוזן:
 )5 הנאמנה; אודיסאוס אשת )1

 טרף; חיות בפי טוחנות שינים
מפתן; )13 זך; טהור, )11 סוף; (10
צרכו; די בושל שלא אוכל )14
 )16 המקום; בן שאינו מי )15

 נחלש; )18 בציפורן; ראש התזת
 )21 בתזמורת; הקשה כלי )20

למש שנמסר דבר־ערך או כסף
 חיל אנית )24 מסמר; )22 מרת;

 מלאכותית; גבעה )25 הים(ר״ת>;
מצ מפלט )28 בריאה; יציר )26
 )31 הפרי; בראש העוקץ )30 רה;
 בבלגיה; עיר (32 קשה; עץ גזע
עבו מסדר )35 בררו; מנחה )34
 )38 אלוהים; בבית הקודש דת

 בקיה מדף )39 מגרעת; פסול,
ב הקרבנות מן )42 משקה; )41

חשמ הספק יחידת )43 ה׳; בית
 בארץ עיר )47 ריבית; (45 לית;
 העץ סוג )48 יהושע; כבוש בימי
 איש )50 נח; תיבת נבנתה ממנו

 בארה״ב; מכללה )51 טיבטי; דת
 )54 בראשית; בספר פרשה )52

 גוף מצדי אחד )57 תחתיו; נפל
 כינוי )62 שפל־רוח; )61 הנדסי;
 )65 גוף; )61 הפרי; מיטב לחלק

 )67 זמן; )66 מלחמה; אנשי קהל
 רגל; או יד נכה )69 ארס; רעל,

 )74 רף; )72 מנצרת; הנגר בן )70
 )77 תפארת; רום, )75 שלשלת;

הב בממלכה ארץ )79 אריג; מין
בה )83 סנונית; מין )81 ריטית;

 )85 במזרח; בהרים משאות מת
 ספר מאונף, 60ו־ מאונר 53 עם
חלש )86 );4.4.2(עוז עמוס של

 המלכים; במשחק סוף )88 לוש;
ש )91 לנהוג: כיצד הוראה )89

 שדה תבואת )95 מתוך; )93 לל;
 )98 בוסתן; )96 תרומה; לפני
 )102 בספר; עלים שני )100 עבר;
מדק )104 מיניסטר; )103 חזק;

ראיה. מרחק )105 יהודי; דק
★ ★ ★

מאונך:
 )3 טורף; עוף )2 עינים; גלוי )1

 בן־בקר )4 גרמני; קומפוזיטור
 בת־ (7 טיט; אדמת )6 להרבעה;

 )9 הולנדית; קידומת )8 פרעה;
 )15 עולם: )12 אקדמית; תעודה

 כינוי )16 רוח־ים; או הרוח, אל
 ה״הגנה"; בימי פעולה מטה של
 א־ של עירה )19 המחט; חור )17

פרו )21 תלמי־חכם; )20 בישג;
 )24 קריאת־צער; )23 );3,3( לוג

 בתזוזה; נמצא )27 ריב; )26 חרון;
 קערית; צלחת, )30 רגולטור; )29
ב נעלם )34 החודש; אליל )33

 )40 כספים; )37 שכחה: )36 אדר;
 ילדים; )44 תפר; )41 היערות; אל
 לאום; )47 נח; בבני הבכור )46
 )53 דחיקה; )50 מרחק; מידת )49

 )55 ראשוני; )54 מאוזן; 85 ראה
 מידת )58 גובה; רום, )56 עדין;

צד בדרן עובר )59 קטנה; לח
 פחד; )62 מאוזן; 85 ראה )60 דית;

 תרי־ מספרי )64 עמוק; קול )63
 השדה; לתבואת אסם )68 עשר;

הריחים; של התחתונה האבן )71

 מעם; מורם מושב )76 תאנה; )73
 )80 וממרה; מורד )79 שדד; )77

 פילוסוף )84 מים; מקוה )82 כאן;
 הב־ ״הפילוסופיה מייסד גרמני,

 מכוב־ בריטי מפקד )85 קרתית״;
ז )87 הטורקים; מידי הארץ שי
 סיסרא; הורגת של אישה )90 הב;
ח שבועה )94 מידה; קבע )92

 פינה; )97 ירק־גינה; )96 מורה;
 באיטליה; עמק )101 שבט; )99

מתנה. )103 לילה; פרפר )102

טל ■ אי אבי ינ

 שלוש־השיניים הסחלב עד בוהק, אדום וצבע ירוקים עלי־גביע
 הארץ, בצפון אלא, באדום רק לא אגב, המצוייה(המצוייה, והכלנייה

ולבן). סגול בלילך, גם
 המאוייר הלוח היא פלפוט לוחות ברביעיית שלישית אמנות יצירת
 שציורי ואסארלי, ויקטור הצרפתי האופיארט אמן של בציוריו

 ומוצגים מודרנית קלאסיקה הם שלו הארכיטקטוניים האבסטרקט
רבים. במוסיאונים

 בירושלים ישראל במוסיאון מספר, שנים לפני הוצגו, מהם רבים
 ליצירותיו בילעדית המוקדשים המוסיאונים שני את עתה ומפארים

 צרפת בררום באייס־אן־פרובאנס ואסארלי מוסיאון ואסארלי: של
שנים. 79 לפני האמן נולד בה ההונגרית, בפאש ואסארלי ומוסיאון

 כתבי־יד עיטורי לוח גם מצוי זאת, להעריך היודעים למביני־דבר, ץ
 הגדות מחזורים, כתבי־קודש, מתוך נלקחו שעיטוריו יהודיים, 1

 ממגילת מקטע החל האחרונות, השנים 600 של מעוטרות ומגילות
 לימים עתיק מחזור של דף־הפתיחה וער 14ה־ במאה שצויירה רות

הנוראים.
 סיפק מסורת, שומרי והם במידה הלוחות, למקבלי נוסף וכשירות

 שבת בערב הנרות הדלקת זמן את המפרט דף גם לוח כל בסוף פלפוט
וקנדה. בארצות־הברית גם אלא וחיפה תל־אביב בירושלים, רק לא
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עמיחי מיתן
ת חדיקים הדבר

 תיקנים(נ׳וקים),ו והדברת מומחים
</׳׳ ובגדם׳ ספרים חוקי עץ, תולעי . /7(\מ ומניעת ואחעים מיוחד עירפוו י /

מעופפים. וחרקים יתושים ^
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