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לאורית דר הנאווה אין בעיות של
שימר .כפי שאפשר לראות ,היא
ניחנה בשפע של שיער שאטני רך
_ 1י _-
§ § /ש  § > § /§ .וגולש ,משתפל על כתפיה ומהווה
מיסגרת הולמת לפניה הנאים .כדי
לשמור עליו כפי שהוא ,טיבעי ובריא ,נעזרת אורית
בתכשירי־השיער של חברה ״וולה״ ,השומרים עליו למענה.

כבת נתניה ,מכירה אורית ואוהבת את הים עוד מילדותה .לאחר שהקדישה את
השנה ללימודים מאומצים בכיתה השביעית ,מנצלת אורית את הקיץ לבילוי
על שפת־היס ,כשהיא מצויידת ,כמובן ,בבגד־ים בדגם ביקיני משל חברת
״גוטקס״ .כידוע ,חברת ״גוטקס״ מתמחה בייצור ביגדי־ים וחוף עבור הצעירות
והצעירות־ברוחן ,וקנתה לה שם עולמי בתחום זה באירופה וגס בארה״ב.

אורית דר היא רק בת  ,17אבל היא פבר
מיתמרת לגובה של  1.70מ׳ ,והיא מחוננת בנתונים
טיבעיים שפשוט אי־אפשר להתעלם מהם .יש לה
שיער שאטני רך וגולש ,עיניים חומות גדולות ,שפ
תיים חטובות וחיוך מתוק .וגם במה שלמעלה מזה
היא יכולה בהחלט להתגאות.
אורית ,תושבת נתניה ,היא מה שמכונה בברית
טיפוסית .נערה פשוטה וטיבעית ,מהירה לחייך
ולצחוק ,ילדה טובה בבית ותלמידה טובה בבית-
הספר .חוץ ממנה יש בבית ,לאמה ולאביה ,שהוא
מדריך־תיירות — עוד אחות קטנה בת עשר ,ואח
קטן עוד יותר ,בן שלוש.
את חוק״לימודיח עומדת אורית לסיים בשנה
הבאה ,עם סיום הכיתה השמינית בבית־ספר תיכון
בנתניה .וכיוון שהיא בחורה רצינית מטיבעה ,מת
ייחסת אורית גם ללימודיה ברצינות .ולכינוי ״המדק-
דקת״ שהוצמד לה ,יש סיבה טיבה .זה נשמע אולי
מוזר ,אבל היא מצטיינת בדיקדוק ,ולא רק מצטיינת
— היא אפילו משוגעת על הנושא .מה לעשות ,כל
אחד והשיגעון הפרטי שלו.
אבל לא רק בדיקדוק היא מדקדקת .אורית היא
גם דקדקנית באופייה ,פדאנטית בלע״ז .תודות לכך
היא מסתדרת טצויין בבית ,אוהבת לעזור לאמא
וחולקת את חדרה עם אחותה הקטנה ,שם חן
ישנות במיטה דו־קומתית כשאורית בקומה העליונה,
כמובן ,כיאות לאחות הבכירה.
לא ,אין לה אהבות גדולות .אבל אהבתו קטנות
יש לה ,לעומת זאת ,הרבה .אורית אוהבת את נתניה,
ולרקוד ג׳אז אצל הרקדן אהוד בן״דויד ,וללמוד דוג
מנות אצל המורה לטיפוח-החן ,לאח פלטשר ,ולזלול
טחינה בפיתות במיסעדות קטנות.

