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אנוועד״ן,בחוץ.״וותרוומוביליםמעולים

היעילהה״נקייה",השיטהזוהיכימאמינים
להגישלנומאפשרתאשרביותר,והמקצועית

ביותרהמדויקתהרשימהאתקורא־נולציבור

במהלךגםבארץ.ביותרהטוביםהרופאיםשל

רופא־םעםלשוחחנמשיךהקרובההשנה

תמונתאתו״לחדד"להצל־חכר־נוספים

הבאה.בשנההרשימהלקראתיותר,עורהמצב

מדויקיותרתחומים,יותר

השנהמאזהורחבההרשימהמסגרתגם

רב־םתחומיםהוספתבאמצעותשעברה,

במוהקודמת.ברשימההופיעולאאשרחדש־ם

פורסמואשרבתחומיםגםלפעולהמשכנוכן.

ואספנושהמשכנוככלשעברה:בשנהברשימה

הלכוכךאלה,בתחומיםנוספותהמלצות

ביותר,המובהקיםהמומלציםהשמותובלטו

השוניםהתחומיםאתלשמר־כולנוגםוכך

ומשיקוליםמהטיותונקימדויקעדכני,באופן

זר־ם.

שהסתכמורבותעבודהשעותלאחרכך,

מוסרותרופאים,שמותהמלצות,אלפילכדי

לסנןלבסוףיכולנונתונים,ושאררפוא־־ם

נותרואשראלואתולזקקהרשימותאת

שבהםב־מ־םותחום.תחוםבכל״בשפיץ"

הרפואהשלהעגוםמצבהעלרבותמדובר

מרביתהכילגלותמעודדכישראל,הציבורית

מרופאיםמורכבתהרשימהשלהגדולה

אשרעולמי,שםובעל־מצויניםורופאות

השוניםהציבורייםהחוליםבבת־פועלים

הארץ.ברחבי

ברשימהמופ־ע־םאשרהרופא־ם611

מובילהמקצועיתרמהמציגיםהנוכחית

ולאגבוהה,אנושיותרמתמידה,קנהככל

מאורגבוהאחוזיד־עלכולםהומלצובכד־

אתמצ־ל־םחלקםהארץ.ברחב־מעמיתיהם

משפריםאחריםיום,מדימטופליםשלחייהם

נמצאיםוכולםהיכרללאמטופליםח״את

אלוגדולה:ובזכותמסוימת,מסיבהברשימה

בישראל.ביותרהטוביםהרופא־םהם

קרידיהגרקריא,גיל•תחקיר:

הא״בלפיהינוברשימההרופאיםסדר


