
עיריית קריית גת מהדקת את הקשר
עם בית החולים ברזילי

שר החקלאות יאיר שמיר בקהילת "הנני":
" אני מתרגש לראות את עשייתם"

ראשי עיריות ומועצות בדרום לצד עשרות 
ועסקני  ציבור  נבחרי  הרשויות,  בכירי 
במרכז  שנערך  מקצועי  בכנס  השתתפו  רפואה 
הרפואי ברזילי  בכנס זכו המשתתפים להתוודע 
והמקצועיים  הטכנולוגים  החידושים  למיטב 
בברזילי מצד בכירי אנשי המקצוע של המרכז.  
מנכ"ל 'ברזילי' ד"ר חזי לוי: "אני שמח לארח 
ולהציג  והרפואה  הציבור  ונציגי  ראשי  את 
הטכנולוגיים  החידושים  מיטב  את  בפניהם 
לקבל  כיום  יכולים  הדרום  תושבי  בברזילי. 
הרופאים  ידי  על  בברזילי  הטיפולים  מיטב  את 

הטובים ביותר המצוידים במכשור המתקדם"
'ברזילי'  הרפואי  במרכז  שהתקיים  בכנס 
ומועצות  עיריות  ראשי  השתתפו  באשקלון 
בכירי  חולים,  קופות  מנהלי  הדרום,  באזור 
נציגי  מד"א,   ראשי  'ברזילי',  הרפואי  המרכז 
ועסקני ציבור וחברי הפורום החרדי של המרכז 

הרפואי 'ברזילי'. 

שיתופי  את  להעמיק  הייתה  הכנס  של  מטרתו 
והמבקרים  המקומיות  הרשויות  עם  הפעולה 
מיטב  את  בפניהם  ולהציג  הרפואי  במרכז 
הניתנים  והרפואיים  הטכנולוגיים  החידושים 

במסגרת שירותי המרכז הרפואי 'ברזילי'. 

קריית  עיריית  ראש  בכנס  חלק  נטלו  היתר  בין 

חוף  האזוריות  מועצות  ראשי  דהרי,  אבירם  גת 
הרשויות  בכירי  טוביה,  ויואב,באר  אשקלון 
המקומיות ומנהלי אגף בריאות בעיריות אשדוד, 
קריית גת, קריית מלאכי ואשקלון, ראשי מחוזות 
לכיש,  מד"א  מנהל  השונות,  החולים  בקופות 
וחברי  זק"א  ארגון  בכירי  לכיש,  הצלה  יו"ר 

הפורום החרדי של המרכז הרפואי 'ברזילי'. 

במהלך הכנס זכו המשתתפים לשמוע הרצאות 
מפי בכירי הרפואה של 'ברזילי' אשר עידכנו את 

בינות  הנערכים  המחקרים  במיטב  המשתתפים 
לכותלי המרכז הרפואי ועל החידושים שהונהגו 

בו. 

בכנס שהתקיים באודיטוריום של המרכז הרפואי 
הרפואי  המרכז  ראשי  דברים  נשאו  'ברזילי' 
פרופ'  לוי,  חזי  ד"ר  המנכ"ל  וביניהם  ובכיריו 
וכלי  כללית  כירוגיה  מערך  מנהל  יופה  בוריס 
דם, פרופ' אייל ענתבי מנהל המערך המיילדותי, 
האורטופדית,  המחלקה  מנהל  דבי  רונן  ד"ר 

לכירוגיית  המערך  מנהל  נחליאלי  עודד  פרופ' 
המערך  מנהל  כץ  עמוס  פרופ'  והלסתות,  הפה 
לינה  ד"ר  הדימות  מכון  ומנהלת  הקרדיולוגי 

לינובה. 

בתום הכנס סיירו המשתתפים במחלקת הנשים 
בבניין  גם  כמו  המחודשים  הלידה  וחדרי 
האשפוז הממוגן ההולך ונבנה, כשהמשתתפים 
מהמהפכה  התפעלותם  את  מסתירים  אינם 
בתחומי  ברזילי  הרפואי  המרכז  על  שעברה 

שר  התרגש  המיזם,  חנוכת  במהלך 
בגלל  במיוחד  מהמעמד,  החקלאות 
המשמעות הסמלית של המיזם עבורו: "בשבילי 
יהודי  להעלאת  פעל  אבי  מעגל.  סגירת  זו 
את  ולראות  לבקר  מתרגש  אני  והיום  אתיופיה 
העשיה של מנהיגים ומנהיגות מקרב הקהילה". 
כי משרד  בפני חברי הקהילה  ציין  השר שמיר 
למען  לרשותם  לעמוד  ימשיך  החקלאות 
קידום המיזם והביע תקוותו כי "המקום יהווה 
יהודי  של  התרבות  של  והעמקה  להבנה  גשר 

אתיופיה".
ח"כ  גם  השתתף  הפינה  אבן  הנחת  באירוע 
גת  קריית  העיר  מועצת  חבר  סלומון,  שמעון 
אילן חזן וכן בכירי משרד החקלאות, החטיבה 
נוספים  וגופים  היהודית  הסוכנות  להתיישבות, 
מנכ"ל  סלומון,  משה  הרב  במיזם.  שתומכים 
אמר  החווה  את  שמפעילה  "הנני"  עמותת 
באירוע, כי הוא נרגש במיוחד לנוכח ההזדמנות 
שניתנה לו להתייצב כתף אל כתף עם בנו של 
יצחק שמיר ז"ל, כדי להמשיך בדרכו ולהגשים 
את חזונו של מי שנקרא ובצדק "האבא של עולי 

אתיופיה".
פרויקט  היא  "אתכלית",  החקלאית  החווה 
במינו  יחיד  ומרכז  מרתק,  קהילתי-חברתי 
לשימור ולימוד המורשת התרבותית של יהודי 
של  החברתי  המרקם  מחיזוק  כחלק  אתיופיה. 
הקהילה האתיופית בקרית גת, מועסקים בחווה 

אתיופיה,  יוצאי  מבוגרים  חקלאים  עשרות 
גידולים,  מגוון  המגדלים  הקהילה,  מוותיקי 
האתיופית,  לקהילה  המיוחדים  כאלה  ביניהם 
כמו גומן, טף והפלפל הסודני החריף שמשמש 

מרכיב יסודי במטבח האתיופי.
פעילות  מרכזי  בחווה  מופעלים  כן  כמו   
שעוסקים בשימור ולימוד של מיומנויות שונות 
בבוץ,  בניה  יד,  – חקלאות מסורתית, מלאכות 
חברי  ועוד.  מסורתי  בישול  תבלינים,  הכנת 
הקהילה מספרים, כי אחת המטרות של הפרויקט 
היא להקים מרכז מורשת של העדה האתיופית 
בכדי שבני נוער וצעירים יוצאי אתיופיה בחברה 
הישראלית יוכלו להכיר את הקהילה האתיופית 
במקום הטבעי והעוצמתי שלה ויזכו להכיר את 

הקהילה, התרבות והמסורת יותר לעומק. 

'ברזילי' באשקלון במטרה להדק את שיתוף  בכירים בעיריית קריית גת לצד עשרות בכירים השתתפו בכנס מקצועי שנערך במרכז הרפואי 
הפעולה בין הרשויות בדרום לבית בית החולים המשרת את האוכלוסיה. 

שר החקלאות יאיר שמיר ממפלגת ישראל ביתנו, הגיע ביום שלישי, לחנוכת פרויקט החווה החקלאית "אתכלית" בקריית גת. את החווה החקלאית 
הקימו חברי קהילת "הנני", קהילה של צעירים יוצאי אתיופיה, בה תומכת קרן שח"ף – שותפות של תורמים התומכים ומעודדים צעירים לעבור 

ולחיות בפריפריה. 
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