אריק הקד שוב
הזמר אריק סיני חזר לאחרונה מאנגליה.
הוא לא חזר בגפו — צמודה אליו מאוד הרקדנית

טלי יאיר.

אריק החלים בקושי מהניתוח שעבר ב־

היא פצצה אמיתית עם חוט בישבן ושדיים
שזופים .למי שלא הבין :היא משתזפת במקומות
המתאימים ,עם החוט המתאים .את זה היא עושה
באכזיב .משם חזרה רק השבוע.
דניאלה יסס ) (29לא כל־כך מוכרת בארץ,
למרות שנולדה בקיבוץ נחשונים .כי אחרי
שנישאה בגיל  ,22נסעה עם בעלה בשליחות של
מישרד־החוץ לאירופה ,לשש שנים .היא המזכירה
של השגרירים הישראליים שם .היא חזרה לפני
שנה ,רק כדי לשוב ולטייל בעולם.
לפני כחודש היא הסתובבה בכל אירוע שנערך
בניו־יורק ,בחברת חברתה הנשואה ,ובחברתו של
משה מטלון ,בנה של יעל מטלון ממכון
היצוא הישראלי.
דניאלה הכירה שם ישראלי המתגורר בדרום
אמריקה ,שהוא גם קצת נשוי .הוא הבטיח להיות
האסקוט שלהם בלאס־וגאס.
אחר־כך התברר לי ,שלרגל עסקיו הוא לא
ייתפנה לנסיעה .כיאה לג׳נטלמן ,הוא שלח את
דניאלה וחברתה ללאס־וגאס ,כשהיא מצויירת
בכרטיסי טיסה ובהזמנות למלון .כדמי־כיס
קיבלה כל אחת סכום של  1000דולר ,שיהיה
למישחקים.
כמובן שהשתים ביזבזו את הכל ,אבל עד היום
הן עוד מספרות לחברות מפתח־תיקווה איזה
כיף־חיים הן עשו.

שוש ואריק סיני
אפילו הניתוח לא עזר
בשבוע שעבר ,בנוכחות כ־ 150איש ,נשא
יפתח אלון הצייר והגרפיקאי ,בנו יחידו של
יגאל אלון המנוח ,את ענת צרפתי ).(23
החתונה נערכה בביתו לשעבר של האב ,שנמצאת
בדירת גג בבניין הגבוה ביותר ברמת־אביב.

ארצות־הברית ,אחרי שלקה בזיהום מוגלתי
שהתפוצץ בביטנו.
מייד אחרי הניתוח הוזעקה אשתו שוש ל־
ארצות־הברית .היה נדמה שהם פתחו דף חדש
בחייהם ,מה גם שלאחרונה רכשו דירה חדשה.
אבל מסתבר שאריק לא שכח את טלי ,בגללה
הוא עזב בזמנו את הבית.
אפילו הניתוח הדרמאתי לא עזר.

דניאלה יסם
מזכירה של דיפלומטים

במשך כשלוש שנים מתנהל רומן שקט בין
דליה מרוז וגבר הצעיר ממנה במקצת ,שרק
אחרי חקירה התבררה זהותו :מייק מטיאם.
מה שהיא עשתה עם עצמה מאז שהתגרשה
מ ע מו ס מרוז ,איש התיאטרון ,ונשארה עם

שלושת ילדיו ממש להעריץ אותה .לא רק שהיא
אמו של גי א ,המסיים השנה את הצבא ושהוא
כבר זמר ומלחין ידוע :היא גם מנהלת בוטיק,
מביימת הצגות לבתי־ספר תיכוניים ,ולאחרונה
הפכה להיות עיתונאית.

יפתח אלון

אלפי ישראלים מציפים את העיר ניו־יורק.
רובם מנסים לגלות ולוא משהו מהחויות שאפשר
להתנסות בהן בעיר הזאת .למזלנו ,רק מעטים
הצליחו למצוא את מיספר הטלפון והכתובת של
הישראלית השולטת שנים בחיי־הלילה של העיר
הגדולה .בביתה שבשדרה החמישית אפשר
למצוא עד היום את גדולי השחקנים והזמרים
בארצות־הברית ,כך שאין שם הרבה מקום
לישראלים.
אחרי שמיקי בן־קיקי התגרשה בשנית היא

מיקי כן קיקי

שונא עיתונאים
ענת ,ילידת רגניה ב׳ ,היא יפהפיה אמיתית,
היא הופיעה לחתונה כשהיא לבושה בחליפת
קטיפה לבנה .בין האורחים ,שרובם בני־קיבוצים,
בלטו רן פקר ומוטי הוד.
אין זו הפעם הראשונה שיפתח עומד מתחת
לחופה ,ואין זו הפעם הראשונה שליח עומדת
כלה יפהפיה .גם אשתו הראשונה ,אם בנו ,היא
יפה מאין כמוה .אבל יפתח שונא עיתונאים ,ולכן
לא התיר לצלם את כלתו.

נחת מהנכד־

מלכת ניו־יורק

דליה מרוז ומייק מטיאם
אחרי שלוש שנים

הוציאה ספר המתפרסם בימים אלה ,בשם איך
להכין אוכל ב־ 10דקות .היא גם תפרסם בושם
שישא את שמה.
אבל את הנחת האמיתית היא רווה מנכדה בן
השלוש ,המופיע בסרט פירסומת של הטלוויזיה
האמריקאית.
מעניין מה נקרא ברגע שהיא תפרסם את
זיכרונותיה.

