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 מנהל י1ל חזי ד״ר
 הרפואי המרכז

 באשקלון "ברזילי"
 על אות השבוע קיבל
 בראיון חיים, מפעל

 כי לוי מספר ל׳סקופ׳
 אולי אותו שהופך מה

 יותר מנהל להיות
 שהוא העובדה זו טוב

 התקשורת את חייב
 עם הבינאישית

 שוטף באופן האנשים
 אותו. שמחזק מה וזה

 הכל, לפני "אנשים
 דרך זו סיסמה, לא זו

עבורי" חיים



 ו\ל חיים מפעל פרס הכנסת במשכן השבוע קיבל ברזילי חולים בית מנהל לוי, חזי ד״ר
אך באשקלון שנים שש רק הוא אמנם ברזילי, חולים בבית שביצע המשמעותי השינוי

כבר כאן נמצא כאילו נראה

 חזי ד״ר קיבל השבוע ראשון ביום
 ממלכתי בטקס חיים מפעל על פרס לוי

 משרד מטעם חינו הפרס בכנסת. שהתקיים
 ליצמן. יעקב הבריאות שר וסגן הבריאות

 בית דוברת הגישה לוי של המועמדות את
 לוי את שמלווה קירר, איילת החולים,

 הקודם, בתפקידו עוד רבות, שנים כבר
 בבית האחרונות בשנים שניהל המהפך
 מקבלת שהיא והמשובים ברזילי חולים
הובילו הציבור, פניות כנציגת גם לגביו,

 הסוד מה עשורים, שני לפחות
קודמיו?

אוולא■ אוו קרן מאת:
 את ולהציע הפרם לוועדת לכתוב אותה

 היא זכייתו על הבשורה את כמועמד, לוי
 ישיבה באמצע ונכנסה בטלפון קיבלה
 "הייתי השבוע, אמר לוי כן. על לו לבשר
 איך ממני, רוצים מה הבנתי לא המום,
 התנהל הדוברות אגף איך מאיפה? פרס,

 ידעתי ולא צבאי מבצע כמו גבי מאחורי
בהחלט." מרגש היה זה כלום,

 לד״ר ליצמן השר סגן שלח מאי בחודש
להודיעך שמח "הריני כתב בו מכתב לוי

להבין השכילו שלא לוי של

 החליטה בחרה שמיניתי מיוחדת ועדה כי
 לעוסקים חיים מפעל על אות לך להעניק

 השר, הוסיף עוד הבריאות." במקצועות
 נחשפתי עת זו מההחלטה, הופתעתי "לא

 ציבור למען השנים ארוכת לפעילותך
 של הבריאות מערכת ולמען החולים
 כבר החלה הענפה פעילותך ישראל.

 עד קרבי מחובש החל הצבאי, בשירותך
 ראשי, רפואה קצין ביותר הבכיר התפקיד
בצבא תפקידך במסגרת הבולט המוטיב



 האזרחית הבריאות במערכת מכן ולאחר
 ואנושיות. שירות איכות, בין שילוב הוא
 האזרחית לאוכלוסייה מרפאה מהקמת החל

 לסיוע מרפאה הקמת דרך צידון, באזור
 לניהולו המעבר ועד עזה לתושבי הומניטרי

 תחושת מתוך ברזילי, חולים בית של
 איכות להעניק החזון והגשמת שליחות
הפריפריה." לתושבי אישי ויחס רפואית
 הוענק חיים מפעל אות קבלת טקס
 ישראל, בכנסת השבוע בתחילת כאמור

 הרפואי המרכז עובדי הגיעו הטקס אל
 בניו. ושני רעייתו לוי, חזי של ומשפחתו

 ללוי לפרגן הפסיקו לא החולים בית עובדי
 אליו, להצטרף והחלטתי שלמחרת, ביום
 מאחרים. שונה עושה הוא מה לשמוע בכדי

 יצאנו הצהרים, ארוחת בשעת הגעתי
 שניות שתי כל נעצר לוי האוכל, לחדר
 במהלך ועובד, עובד לכל להתייחם בכדי

 וחיבקו מעט לא אליו ניגשו גם הארוחה
הערצה. והביעו

 ׳,inn רוצים מה ■man לא המום, "הייתי לוי: ר״ו
 התנהל הדוברות אגף אין מאיפה? פרם, אין

 זה בלום, ידעתי ולא צבא• מבצע נמו גבי מאהוד׳
בהתלם" מרגש היה

ובניו רעייתו לוי חזי דר

 נזה באשקלון אתה שנים שש תזי,
 מהערים בשונה הזאת, העיר על למדת

הגדולות?
 שמחזיק שמה אנשים כאן שיש למדתי

 למשפחה, הקשר זה אותם ומעצים אותם
 החלומות את ומגשימים בגדול חולמים הם
 יחידה גאוות ראיתי בדרך, הקשיים כל עם

 אם ילדותם, שכונת כלפי לתושבים שיש
 גם החזיר וזה שמשון, או ציון גבעת זה

ילדותי. לגוף אותי
 של הסלוגן בעצם הוא לוי חזי של הסוד

 הוא הכל," לפני "אנשים החולים, בית
 הצבאית הקריירה שנות בכל זה את יישם
 אפסיק שאני "ביום באזרחות, ואח״כ שלו

 לנשום. אפסיק אני לאנשים, להתייחס
אפסיק." לא פעם אף כלומר,
ברפואה? ההתעסקות לך חסרה ולא

 אז טוב, כירורג הייתי לי, חסר האמת,
 משתתף או ניתוח, לחדר נכנם אני לפעמים
 טיפלתי אפילו מסוימת, סוגיה של במחקר
לפעמים. בחולים

 ואתה החולים, לבית המון עשית
 בהחלם החולים בית עושה, עדיין
 עם מתמודד אתה עדיין אך פניו, שינה

 לא זה מרפה, שאינה שלילית סטיגמה
מתסכל?

 אוהב ואני אתגר, זה להיפך לא, ממש
 לשדרג מפסיק לא אני לכן אתגרים,
 השיקום מחלקת תיפתח מעט עוד ולשפץ,
 לוינשטיין, ובית השומר בתל כמו שבנינו
 המחודשת נמרץ טיפול מחלקת ותיפתח

 לעשות, מה יהיה לא שכבר עד כאן ואני
 יותר חושב לא לי. מאפשר הגיל עוד וכל

ועכשיו. בכאן מתעסק יהיה, מה רחוק מידי
 שהצלחת מקודמיך שונה אתה במה
 הציבורית לתודעה להיכנס שנים בשש

והתושבים? העובדים כלל של
 רוצה ולא קודמיי, עשו מה יודע לא אני

 שהעובדה חושב אני בגנותם, לדבר גם
 את ראיתי פשוט, עצמי והצגתי שבאתי

 אפילו היו כשווים, החולים ואת העובדים
 בגלל אותי להכיל להם קשה שהיה רופאים

 ופחות חייכן יותר ואולי מזרחי שאני
 אני היום עד באנשים, לגעת ידעתי סגור,

 שמותיהם את יודע אני לכולם, מתייחם
 את גם מהם גדול וחלק העובדים, כל של

 כי לטפל. ומנסה שלהם האישיות הבעיות
 אם מהפכה לעשות יכול לא אתה בסה״כ

 כשאתה איתך, שהולך מקצועי צוות לך אין
 ואתה טוב עובדים הם העובדים את מעצים

מחפירות. נהנה
 לתקופה אחורה, רגע לחזור אפשר

הסדרה ראשי, רפואה קצין שהיית



בטקס לוי חזי לדר מצדיעים החולים בית צוות

 שלק העובדים, נל של שמותיהם את יודע "אני
 ומנסה שלהם האישיות הבעיות את גם נוהם גדול

 אם תהפבה לעשות •בול לא אתה בסה״ב ב׳ לספל.
איתן" שהולך מקאועי צוות לן אין

 בחיילים, ניסויים על שדיברה תאג״ד
 היית גם ראשי רפואה כקצין אתה

לניסויים? מודע
 על רפואיים ניסויים עורכים ברור,
 לומר מה המון לי ויש סוד, לא זה חיילים

 זה אך האחריות, כל את לוקח וגם זה על
אחרת. לכתבה נושא כבר

 בעוד לגמלאות לפרוש אמור לוי חזי
 והתוכניות המרץ לפי אך שנים, חמש
 האהבה יותר. יישאר הוא כי ניכר לו, שיש

 אותו מעצימה מאוד הצוות מן מקבל שהוא
 באנרגיה. מחדש פעם כל אותו ומחדשת

לכן ובביקורת, בתקשורת מאמין הוא

 וכל שלו, הציבור פניות מערך את הגדיל
 בשבוע התושבים, את לשמוע מבקש פעם
 בקפה במונדיאל לצפות יגיע אפילו הבא
 ולשאול תושבים לפגוש בכדי רודה של

 בבית לשפר צריך לדעתם מה אותם
 ואני מביקורת, חושש לא "אני החולים.

ולשפר." לתקן בכדי כאן

אישית: נבנימה
 פעמים מספר מאושפזת להיות לי יצא

 ברזילי, חולים בבית חזי ד״ר של במשמרת
 אך מנהלים, והמון רופאים המון ראיתי

 לתוך שנכנסים במנהלים נתקלתי לא
להיטיב מהם ומבקשים הטיפולים חדרי

 ואמפתיים סובלניים ולהיות המטופל עם
 פחות שהיא בבשורה כשמדובר יותר

 בחדרי פעמים כמה ישבתי לאוזן, נעימה
 חזי ד״ר של חוזר בדפוס והבחנתי המתנה

 או אלעזרא, אלי אתה אם משנה ולא לוי
 היחס, אותו או היחס ציון, מגבעת גינט

 לכל הטוטאלית והאהבה לאנשים החיבה
 החרסינה מאריה החל החולים, בבית מקום

 מתקדם, הכי המכשיר ועד בשירותים
 היום כל יום, כל צועד הוא כאילו נראה
 מעטים רגע, מכל ונהנה חייו מפעל בתוך

 הם בו המקום את כך שרואים האנשים
 עבודתם במקום רואים רבים עובדים,
 לפעמים ואולי מדרגה, קפיצת פרנסה,
 עבודה במקום לראות אך נוחיות, אפילו
 מצליחים שמעטים משהו זה חיים, מפעל

 לוי ד״ר זכה סתם לא וכנראה לראות,
 מה מכאן השאלה חיים, מפעל על לאות

 האמיתי שהפרס כנראה לקבל? אפשר עוד
 המטופלים, מאיתנו מגיע לוי, ד״ר של

 כפליים. מסופק הוא מסופקים כשאנו
 עכשיו בו. זכתה אשקלון העיר האמת,

 לראשות להתמודד אותו לשכנע רק נותר
 לא שזה הבנתי אך מסודרים, ואנו העיר
אותו. להבין גם ואפשר לעולם יקרה


