
 בית מנהל בבריאות: השנה איש - לוי הוי ד״ר
 המיון חדר פתיחת עבור להוקרה זוכה באשקלון, ׳ברזילי׳ חולים
 אליו שמושך ברזילי חולים בבית והאנושי החזותי השינוי החדש,

 לוי. של בחזונו שמאמינים תורמים וגם כותרות, אנשים, מעט לא
 הקצרה בתקופה חלמו. רק שאחרים מה את הפועל אל הוציא לוי

 על לדפוק ממש, של מהפך לחולל הצליח הוא החולים, בבית שלו
 כדי תוך זאת, וכל תורמים, להביא ממשלה, שרי של שולחנות

 לליבם לחדור הצליח הוא העיניים. בגובה לאנשים והסתכלות ענווה
 הרפואה פני את שינה כי ספק, ואין בעיר והתושבים העובדים של

האחרונות. בשנים ברזילי חולים בבית
 כתב: בו מכתב, לוי לד״ר ליצמן השר סגן שלח מאי, בחודש

 להעניק החליטה שמיניתי, מיוחדת וועדה כי להודיעך, שמח "הריני
הוסיף עוד הבריאות." במקצועות לעוסקים חיים מפעל על אות לך

 ארוכת לפעילותך נחשפתי עת זו מההחלטה הופתעתי "לא השר:
 ישראל. של הבריאות מערכת ולמען החולים ציבור למען השנים

 עד קרבי, מחובש החל הצבאי, בשירותך כבר החלה הענפה פעילותך
 במסגרת הבולט המוטיב ראשי. רפואה קצין ביותר, הבכיר התפקיד
 שילוב הוא האזרחית, הבריאות במערכת מכן ולאחר בצבא תפקידך

 לאוכלוסייה מרפאה מהקמת החל ואנושיות. שירות איכות, בין
 הומניטארי לסיוע מרפאה הקמת דרך צידון, באזור האזרחית
 מתוך ברזילי, חולים בית של לניהולו המעבר ועד עזה לתושבי
 אישי ויחם רפואית איכות להעניק החזון והגשמת שליחות תחושת
הפריפריה." לתושבי

 החדשה נמרץ טיפול מחלקת את לוי ד״ר חנך שבוע, לפני רק
 בכמות טיפול המאפשר בארץ, ביותר הטוב המכשור עם והממוגנת

 את גם לוי יחנוך ובקרוב כה, עד היה מאשר חולים של כפולה
 חנות מזון, רשתות יוצבו אליה שבסמוך החדשה, הילדים מחלקת
החולים. בבית כמותם נראו שטרם דברים ועוד מתנות
 לפי אך שנים, חמש בעוד לגמלאות לפרוש אמור לוי חזי ד״ר
 שהוא האהבה יותר. יישאר הוא כי ניכר לו, שיש והתוכניות המרץ
 פעם בכל אותו וטוענת מאוד אותו מעצימה הצוות מן מקבל
 את הגדיל לכן ובביקורת, בתקשורת מאמין הוא באנרגיה. מחדש
 התושבים. את לשמוע מבקש פעם וכל שלו הציבור פניות מערך

 תושבים לפגוש כדי רוז׳ה, של לקפה להגיע מתכונן אפילו הוא
 לא "אני החולים. בבית לשפר צריך לדעתם מה אותם ולשאול

אומר. הוא ולשפר", לתקן בכדי כאן ואני מביקורת, חושש
 משום מאוד, אותי ומשמח מרגש "זה השבוע: אמר לוי ד״ר
 הנהדרים העובדים ציבור כל של כנציגו עצמי את רואה שאני
 לקורת מביא עוברים, שאנחנו שהמהפך שמח אני החולים. בבית

 טובה שנה מאחל ואני לכולם, תודה הציבור. בקרב והערכה רוח
החולים." בית ולעובדי הציבור לכל ובריאה
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