
פסיכולוגי חיבוק
להצטלם סירבה הערב כל בסשך

 אחת של בחיבוקה זוכה המכון, מנהל רודי, ד״ר
 אליו צמודה שהיתה הצעירה שלו. הפציינטיות

זאת. לעשות בה דחק לא והפסיכולוג־המיליונר
שיגעון עז יפה
כמלכת להכתירה שהציעו

 המפורש, בשמה להזדהות שסירבה היפהפיה הבלונדית
 היו במסיבה. הגברים כל של עיניהם את משכה

זה. בכיוון ממשית יוזמה נקט לא איש אך הערב,

 ,פסינורוג לטיפול בעמן המטופלים 700
 שנעונה למסיבה התכנסו

• הטיפול מן כחלק מטפליהם ערידי
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 בשעות הגיטארה על פורטת שהחלה הצעירה ערכהבעיסוק טיפולנ
רבים, גברים סביבה ריכזה הלילה, של . הקטנות

בילבד. בהאזנה הסתפקו ואחרים בשירה, אליה הצטרפו אחדים המזל. ממשחקי שהתעייפו
————....... 1 ■ ..י.ו 11 1 ■■יו 38

 הכריז ׳אחר־הצוית,״ שתיים בשעה קיים
•ה למתחרים מנוחה ״חצי־שעה המנחה,
שלנו.״ אמיצים

 הוענקי שלימשתתפייו העכברים, מירוץ
 היווה הבידור, בעולם הידועים מן שמות

 במסיבה העיקריים. ממוקדי־המשיכה אחד
 פסי־ ׳לטיפול רודי במכון שנערכה העליזה

 המכון, באי הרצליה. ליד השוכן כותראפי,
כל הנפגשים כאחד, ומטופלים פסיכולוגים

 המישחקים כמנהלי כמגישים, משמשים
 שנוצר •נוהג ״זהו וכמארגנים. השונים

 הד״ר מספר אחדות,״ שנים לפני אצלנו
המכון. בעל דודי, דוד

 חלוקות זה במכון •הטיפול שיטת על
התומ יש — בעלי־יהמיקצוע בין וידיעות

 אותה השוללים יש בהתלהבות, בה כים
 מסכימים אחד דבר לגבי .אך מכל־וכל.

ל־ המכון שעורך המסיבות שמע :הכל

* אחריו, !בראש מוכייד מארס?!י ך
/  מימינם !האץ׳ דולק •זעיר, בהפרש ^ /

 רבותי, ? ינצח מי הרוסייה. הסוכנת אולגה
 הנה אפל האץ׳... לא. !מקדים סטארסקי

 ! זאת עשתה היא כן, ! אותם עוברת א׳ולגה
 של וקולו ניצחה...״ !אולגה הפתעה, איזו

ב מחיאות־כפיים בהתרגשות. גבר המנחה
לקו מיהרו אוליגה על שהימרו אלה קהל.

ית־ הבא ״המירוץ זכייתם. את לגבות פה

 כשהמחי־ השוטפת בפעולתם השנה ימות
ה שיתפו ברורות, הצדדים שני בין ציות
מן!השורה. בחוגגים פעולה פעם

 מסורת, כבר הפכיה שעיריכתה המסיבה,
 במכון המטופלים ל־ססד להעניק מטרתה
 חצי־שעה) בן לטיפול ל״י 130 של (במחיר
משר בשנה ״פעם שותפות. של הרגישה

 הם הפציינטים. כל יאת הפסיכולוגים תים
הם עצמה ובמסיבה המסיבה, את מכינים




