תאווה לעיניים
והנאה לחושים
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^ ס נ י  53שנה נוסדה חברת פלפוט .אז מיפעל קטן
 /ל ג ל וי ו ת צבעוניות ,בשני חדרים קטנים בשכונת
מונספיורי שבשוליה המיזרחיים של תל־אביב )מול
הקרייה של היום( .בשנת  1988קבוצת פלפ1ט היא
תשלובת של חברות העוסקות בעיצוב ,ייצור ושיווק של
כ־ 10אלפים פריטים,
לפלפוט מוניטין בינלאומי והיא משמשת אבן־שואבת
לאמנים רבים ,מהארץ ומחו״ל ,המעוניינים שיצירותיהם
יופיעו בהדפסה האמנותית של פלשט ,חברה שרשמה
לעצמה פרסי־עיצוב בינלאומיים כמעט בכל תחומי
ההדפסה ,העיצוב והייצור.
הפריט האחרון שראה אור בהוצאת פלפוט הוא הגדה
יפהפיה של פסח ,בת  80עמודים ,שכולה תאווה לעיניים
והגאת־חושים מקסימה ,ואשר צויירה על־ידי היינץ זליג,
הודפסה על נייר־קלף מעולה ושזורים בה ציורי ותחריטי
הצבע המקסימים של זליג.
היינץ זליג הוא יליד גרמניה של ראשית המאה ,שנודע
בגין הציורים ,הליטוגראפיות ואיורי־הספרים שלו .הוא
השתתף בתערוכות רבות־מוניטין ברחבי עולם )גם
בארץ( וערך תערוכות־יחיד בקנדה ,שווייץ ,גרמניה ,ניו־
יורק ,שיקאגו וחיפה.

( 11־ 1 0

השכרת רכב

רד ח
!  1 3ח < !)£ 7 0 30 1 ' 8 6

)

(3

03) 283281-2

(

^

1

(9
(10
(13
(14

למניעת אייוס בסקס:
ה ע 1ח מ ע 1ב ב תו ל ה.

למניעת ציתות בטלפון:
ב מ כ שי ר1ז.61)6/(1/(81
אנו מ ס פ קי ם גם:
★ שירו ת לגילוי ה אזנו ת
★ מכ שי רי ם ל ה ק ל ט ת שי חו ת
★ מז כי רו ת או טו מ טיו ת

ר דיו דו ק טו ר ב ע ב !
ת״א ,שלום עליכם  , 18טל׳ 286444

שלוש פעמים הופיעה אותה
שחקנית בקבוץ );(3
בזאר מיצירות סטרווינסקי
);(5,4
אני בבית־המפקד );(4
אביה של רחל בשבעה ימים
)1(4
שופכים בוץ על הביון );(3
עמד לו בטעם );(3,3

פתרון ת שבצ1פ!

תן
טרמפ
לחייל

2640

 (15אף־על־פי שאינו במקומו,
אין השימחה שורה במעונו
);(4,4
 (17הכניסו לו זונדה במזיד );(4
 (18את דרכה החלה העיר בצרה
);(4
 (20זמנה יגיע! היו מתריעים
באיום );(4,4
 (22יש דרישה מחודשת בדבר
צבע המדים ,שהוא לא סוב
);(5
 (24ספור החוליה ,איזה קטע!
);(3
 (25שרף למען ברית־אחים );(4
 (26יש לקבוץ קו קבוע );(4
 (28מה למדנו השנה ממישנת
תש״ח? );(4,3
 (29תשעה באב מקל עלינו );(3

■ (7

מאינד:
(2
(4
(5
(6

רומש בדרכו לכנסת );(3
חייב להגיע אל היעד
בשביל נעלם );(4
מה שטרומפלרור הראה
לתוקפיו בעונג רב );(5,3
אורח שפוי בימים משכבר
): ( 6

(8
(9
(11

יגיעו בטרם יפול עלינו
שחר );(4
מה שאנחנו הקמנו למען
ילדינו );(5
רכשו שכונה בירושלים
ונפלו קרבן לרמאויות );(7
בקושי בעל אחוזה );(2

 (12בקשה ממגישת־החדשות
ברדיו להשיב תשובה מיי
דית );(4,5
 (16נעמיד דו־תחמוצת המימן
בראש דאגתנו — נאום קנ
טור );(4,4
 (19מיסדר־ביתר היה בבריטניה
) ;( 6

 (21ירקתי על חייל במדי צה״ל
— התוודה בצער המתנחל
);(5
 (22פעמיים נכשל בחוק היסוד
);(4
 (23בעל האחוזה מ־ 11מאונף
עומד על הראש ,אבל
במידה );(2
 (24חבורת רחוב );(3

 (27שלוש מאות יחידות בקנה
אחד );(3
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מחירנן מיננ״ם
)בתוקף החל מ־ 14אפריל (1988
לשנה

לחצי שנה

מנוי בארץ
)כולל משלוח ומע״נס

 207ש״ח  110ש״ח

מנוי בדואר־אוזיר
לאירופה
)כולל משלוח ומע״מ(

256

135

מנוי בדואר־אחיר
לארצות־הברית,
דרום־אפריקה.
פנמה .תאילנד
)כולל משלוח ומע״מ(

376

200

)כולל משלוח ומע״מ(

476

250

ה ד ב ר ת מזי קי ם

בעם

שמחים והדברת תיקנים)ג׳ןקים(,ו
תולעי עץ ,חרקי ספרים ובגדים,
עירפול מיוחד לארועים למניעת
יתושים וחרקים מעופפים.
רמת־גן רח׳ מודיעין  ,18ת.ד ,2272 .טל777 .־22־75־03

מנוי לארגנטינה
32
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