
דפו רונית.

 ליד עומדת (מימין), סלוני־היופי בעלת אנטה,דטה שד אמא עם
 לפני ג׳אק של נערתו שהיתח נוי, דפנה בתה

מן ת רינת רונית של סגניתה היתה דפנה קצר. ז .1964 לשנת סלכת־היופי בתחרו

 ספא- בו בישלה לורן שסופיה **אז
 ימי- שום דן־כרמל למלון היו לא גטי׳

רי רונית אליו שבאה עד מיוחדים, אושר
 מילאה היא בו. להתחתן והחליטה נת׳

התחת שהיא רק ולא ושימחה. כבוד אותו
 אותה את לקחה גם שהיא אלא בו, נה

 ספאגטי, לורן סופיה בישלה בה הדירה
 היתד, סופיה אם שלה. דירת־הכלולות בתור
זה. על יודעת

 כלל ביישה לא רינת רונית של החתונה
הש לורן. סופיה של הספאגטי את וכלל
 ויפה־ יפהפיות וקצינים, חיילים בה תתפו
אח אבות, עתונאים, חשובים, אנשים פים,
 הסגנית נוי, דפנה של האמא ובעיקר יות,
רינת. רונית של

 — לבתה אומרת זאת — לה מגיע התואר
 את ממנה לשלול זומם השני הצד וכי

 את מאד איכזבה הבחירה לה. המגיע
אנטה.

 היתד, — רונית שלולא יודעת היא עכשיו
נשים. רופא עם מתחתנת שלה הבת

רונית לולא

 שמלה לה היתד, מאושרת. היתד, רונית
 שהיא אמרו וכולם מלאת־כפתורים, ארוכה,

 שהם אמרו בה שקינאו אותם יפה. נורא
זקנה. פעם תהיה שהיא להתערב מוכנים

 כאלה היו אליהם. לב שמה לא היא אבל
הצי שלה והחברות גירושיה, את שתיכננו

 ורמי, חמי שלד, לילדים לקרוא לה עו
 נהוג לא זה כי משניים, יותר ללדת ולא

באמריקה.

מקנאים בולם
 עוד ידעה דפנה׳ של האמא נטה, **

 הבת היתה — רונית שלולא בזמנו
למלכת־יופי. נבחרת שלה
 מלחמת־ האמהות שתי בין התנהלה אז

ה של האחרון לרגע עד שנמשכה חורמה,
כי משוכנעת אמא כשכל עצמה, בחירה

 להם ואמרתי בעלה, ואל אליה יגשתי ף
וה אצלך, בקרוב לי אמרו הם טוב. ]^״מזל

 שכולם יודע ״אני בסוד: לי לחש חתן
 היתר, שבחורה מה כל בה יש בי. מקנאים

עגאל בהנאה הסתכל הוא בה.״ שיהיה רוצה
ע החלה להתחתן מתים שהיו והנשים הגברים כל

ת א מ

המוחלת וחל

מי ,1964 לשנת מלכת־היופי רינת, רוניתמכורן חינה  לסגנית שנבחרה ו
תר היפה הנערה רבים לדעת היא תבל, מים בארץ. ביו

ה ביותר. היפה הכלח גם יופיה. מעריצי כולם — עתונאים קצינים, חיילים, נכחו בחתונ

בעלי! זהו
אנג׳לם,

 את מעריצה רונית
מלוס־ הרופא ג׳אק,

דן־כרמל. במלון השבוע נישאה לו
שואין, נוכחו איש כאלףומערה משנמס  שנערד בטקס־הני

 רונית דן־כרמל. סלון בנן השלישי ביום
ורוד. בצבע מקסימה בשמלה לבושה כשהיא והופיעה ביופיה,
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 לע עומדת רונית משבוע. למעלה לפני רק הוחלט החתונה על
ם הארץ  מלוס־אנג׳לס, רופא־נשיס- ג׳אק, בעלה הקרוב. הראשון ביו

אמרה הארץ,״ את אוהבת ״אני בארץ. לביקור שנה בכל לקחתה לה


