
ד ע3־, ע ו ה מ ק י ד ב ן ל ו פ ל 7>3> ט 0 5- 05
בע־־מ רפואי למידע המכון - ר ו מ

פתח־תקוה). דרך (על בני־ברק, 7 ז׳בוטינסקי דרך

המחשב עם דו־שיח״

המשוכ מן שהינו מור במכון
 והראשון בעולם מסוגו ללים

 3 תוך לבצע תוכל בארץ,
 רפואיות בדיקות סידרת שעות

ס) כלליות ^סזוו לק (?ע־
 ולגילוי הבריאותי מצבך ביעת

 הבדיקות מחלות. של מוקדם
בעז מודרני במכון מבוצעות

 ביותר משוכלל מיכשור רת
ו אלקטרוני, מחשב ובסיוע

 מירבית דאגה מתוך מתנהלות
 מיזוג — הנבדק של לנוחיותו

הל וחדרי רקע מוסיקת אוויר,
 לכל אישיים תאים עם בשה

נבדק.

 דיילות 24 של לצוות בנוסף
הבדי את המבצעות רפואיות

 רופאים במכון מועסקים קות
 להבטחת זאת כל מומחים,

מירביים. ואמינות דיוק

שמיעה בדיקת
 מעל בו עברו פתיחתו מאז

 וביניהם ואשר. איש 10,000
 ב־ המעוניינים אנשים בעיקר:

 בדיקות שנתי, 01־1101-:>11?
 חברי עובדים, של תקופתיות

ואר חברות ועובדי קיביצים
אחרים. גונים

ה הבדיקות סידרת בתחילת
באמ דרשיח תקיים רפואיות

ה טלודזיה דמוי מסך צעות
 ההם- כל על למחשב, מחובר
 וזאת שלך הרפואית טוריה
 בחירתך. לפי שפות 7מ־ באחת
הבדי את תעבור מכן לאחר

 ראיה, שמיעה, הבאות: קות
 ריאה, תפקודי עיני, תוך לחץ

 עובי מדידת גובה, משקל,
 התת־עורית, השומן שכבת
 חזה צלום רפלקסים, בדיקת

 ודיפק, דם לחץ א.ק.ג., יריאות,
 דם בדיקות של רחבה סידרה
 ע׳׳י גופנית ובדיקה ושתן
רופא.

״ שיטת ר ו מ  מבטיחה ״
 מוחלטת! רפואית סודיות
 הבדיקות סידרת לכל המחיר

בלבד. ל״י 450— הינו

הלב פעילות בדיקת

בשיטת
בדיקות
חדישה
נבדקו

מעל
10,000

איש
ואשה

ו מ ב
המכון
למידע
רפואי.

ת קו ת בדי איו ת רפו ליו ל  כ
שעות 3 תוך

מתוחכם רפואי מיכשור כעזרת

שבתערופות: בגדולה בקרו

 בערב 8.30 — בבוקר 10 :חול בימי
 אחה״צ 2.00 — בבוקר 10 :שישי בימי

בערב 9.00 — בבוקר 10 בשבתות:
 תיאטרון ובקופת הכרטיסים במשרדי כרטיסים

מאורגנות. לקבוצות הנחות ״הבימה״.

מנדת
צקי*7חג0וודן1 ח מוחל לדזזש מחלקה

 ות1־ח7קוביות,כורסאות,שו
 אוון מעץ וספריות

פיני'
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ן פו ל 58312 ט
 יפו • 1ן מס• 280 רח•
הים) דרך ליד גש׳גון (קרוב

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

החו הילדים מיספר התינוקות. של אחד
מד ממש הוא ואסתמה בברונביטים לים

הים.
מוח מונופול יש שלרופאים היא הצרה

ממ הציבור ורוב בחולים, הטיפול על לט
 בהם, תלוי ולהיות אמון בהם לתת שיך

 וחוסר-תאד אוזלת־ידם מחדליהם, על־אף
 שונות, במחלות בטיפול מגלים שהם נים

נתניה כן־אורי, יצחק

באנגלית שלא חבל
 הרב הסיפוק על תודתי את להביע הנני

 (ה־ ״אנםי־ד.יסטריה׳׳ המאמר לי שהעניק
 את ברובו, ביטא, הוא ).1994 הזה עודס

ישראל-פלטטין. בנושא דיעותי
 איבד שלא אדם הופעת היא רבד, נחמה

 העם בין המדיני, בשטח עשתונותיו את
 היגיון של זיק כל איבד המכריע שברובו
 אבנרי שאורי חבל מטומטם. בד. ונעשה

 מיבחר את באנגלית, לאור, מוציא אינו
 הקשור ובל ישראל-ערב בשאלת מאמריו

 בארצות־ להפצתם דרך מציאת תוך בכך,
בארץ. התיירים ובין הברית

 להשפעה דרך נמצאת שלא חבל בעיקר
 כאן המצטופפים חדל, עיתונאי על כזו

בהמוניהם.
 תל־אביב לווין, חנה

וקליפתיהשום חאו״ם החלמות
 יש האיים, של להחלטוודהזדון ביתם

להגיד. מה לשפת־השיר גם
 ה־ שד שומר־צדק ] ינוס ולא יישן לא
 בכתב / בית־הזכוכית מכריז כך / אדם.
לוחית. על ניאון

 ברוב־ מחליטיס / עקלקלות, בדרכים
 של / המוסכמות כל את לקבור / קולות

מישפחת־האומות.
לגזע מספחים / הציונות תנועת את

 אוייב הופך — פשוט יהודי וכל / נות
האנושות.

ו לצים חבורת / לחוק האחראים כל
 רוחו שנפח 7 עולמיאמת בעיני / צחוק,

ומת. —
הישי בחולות / המטמון את מחפשים

 — מישקלה / באו׳ם החלטה וכל / מון,
קליפת־השוס.

 תל־אביב איילץ, שמואל
בגזענות הציונות על

הרצוג. חיים באדם לשגרירנו
 / ומרשים גדול די ברוב החליטו הס

 זה אחר כשבזה / ונוקבת, נחושה החלטת
 ובשינאה ח״הן', את / עונים בחשק הם

מתועבת.
/ ציונות שקוראים שמה החליטו הס

 מין אלא / מולדת, של אהבה אינה זו
 ממנה שנפשה / גזענות המכונה תועבה
סולדת.

 גזענים / הכבוד) כל (עם ובדל שהרצל
 כה. עד שלימדונו וכל / הגרוע, הסוג מן

פרוע. שקר אלא אינו / סוד זה אין
 שניסו / ומכאן מכאן סניגורים היו כן,
 התיצבו הטירוף מול ואל / ולהוקיע, להגן

להושיע. עמד לא כוחם אד / איתן הס
שה / העמים בחירי האידי־אמיניס כי
 ושלה האס ורוסיה / ישווע, מהם צד?

לשמוע. ועלינו אמרו. כה / הגרורות
 / להקשות נרבה כך ו הלום הגענו איך

הח / 7 הנורא הטירוף להסביר נוכל איר
 להיות רק / לשנות נוכל לא רבותי, לטות.
וכמה. כמה פי ציונים

פן, רחד קי  ניו-יורק בנןןן־
צודקת לעולם טעות

 רוצים מגרמניה עסק שי1ע
נפט בחיפוש׳ להשקיע

 28.11.75 אחרונות״, ב״ידיעות כותרת
אביב תל־ מן רפי

16/1/1 טח בש ב1ק1
ח חינם קורם סלל נ תי נ ח נ מנונ נ

ומזקיוות פקידות
 18.11.75 אחרונות', ב״ידיעות מודעה

חיפה אביטל, חמודה
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