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ממסלול לרדת ח וו ח
 בניהול ולעסוק הדוגמנות י י

ה בבעלה ובטיפול האופנה מיפעל
טרי.

ל בחזרות עסוקה בינתיים אך

חווה בלה
המיקצוע את לעזוב
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ליריק. מרתף נולד שנה, לפני בדיוק, היום,
 אחת גג קורת תחת המציע בארץ, בסוגו ראשון תרבות מרכז

 קסטות, תקליטים, ספרים, של ומגוון עצום מבחר
והדפסים. ציורים

מוצ״ש) :(כולל יום יום פתוח ליריק מרתף
 .מבקריו לנוחות ■ומציע בלילה, 11.00 עד

וכורסאות. שטיחים קפה, רקע, מוסיקת

ההולדת יום לרגל
ליריק״ ב״מרתף ענקי הנחות מיבצע
!בעברית ספר כל על הנחה 25£

׳82 לינואר 9ח־ עד — המיבצע
— ת״א 190 דיזנגוף — ליריק מרתף

ואמנות. תקליטים ספרים,

- \־
ירון דוגמנית

 לחתונה מיוחד בגד
תוכ לי ״יש גדולה. תצוגת־אופנה

 היא המיקצוע,״ את לעזוב ניות
 החזרות, בין הפסקה בזמן סיפרה
 נהדר מיקצוע היא הדוגמנות ״אבל

 לי קשה ולפעמים מאוד, וסוחף
ממשי וההצעות בפיתוי.״ לעמוד

בהמוניהן. לזרום כות
ה מנישואיו גדול אח יש לגי

 י הוא למעשה אך אביו, של ראשונים
 רוצים וחווה הוא יחיד. כבן גדל

רחוק. הלא בעתיד מישפחה, להקים
 בני־הזוג יסעו ינואר בתחילת

 הוריו עם שם לחגוג כדי למילאנו,
 ארצה להגיע הצליחו שלא גי, של

 הגרים של חבריו ועם לחתונה,
להיע לנו יתאפשר ״אם באירופה.

 ימים כמה במשך הארץ מן דר
 לירח החופשה את נהפוך נוספים,

חווה. מקווה שלנו,״ הדבש
ד הזוג בני ממשיכים בינתיים  פ

תוכ מלאי והם במרץ, לעבוד לופ
■זכרוני טיבי .רלעתי ניות !

 דבש ירח
אנו ל מי ב
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] בוידיאו ארועים הסרטת
מיוחדים וארועים מצחה בר חתונות, צילום ■

 296662 טל. ודא, ,5 רוזנבאום רוז׳
״662757 טל חיפה 13 ירושלים רוו

 ונבון, חושני ,26/1.78
 וסוריה. קרובה להיכרות

 ),30 (עד ומלאה כחמה
.03־282633 טל: עודד,

דח״ו סוגב תן

פלסטיים לוחות
גרפי דקורציה, משי, לאופסט

 פרסום, חריטה, + שלוט קה,
 תחליף וקישוטים, תערוכות
 משחקים, תעשית לזכוכית,

מד אריזה, הלחמה, ואקום,
ואוהלים. רהיטים בקות,

טרידינג, רבי
.822926 ,827315 טל:
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