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שנהשנהשנהשנה    100100100100חוגגי� חוגגי� חוגגי� חוגגי� 

ר לביאר לביאר לביאר לביא""""לדלדלדלד

ר לביא מיכאל"ד

כיה'נולד בצ     17.12.1913

.סיים לימודי רפואה בפראג               1946

.עלה ארצה               1949

. ל כרופא חיילי בחיל האוויר"סיים בדרגת סא, ל"שירות בצה     1948-1961

.עד עלייתו ארצה שירת כחייל בהונגריה בבריגדה היהודית                        

והיה בין הוגי הרעיון של   , "ברזילי"כיהן כמנהל המרכז הרפואי      1961-1980

.שילוב רפואה קהילתית עם בית החולים                        

.פרש לגמלאות               1980

עיטורי� ואותות

עיטור מיוחד על הלחימה באוקראינה              1943

עיטור על הלחימה באדמת פולין              1944

)כי'הצבא הצ(עיטור על הלחימה ברוסיה               1945

.המרכז לגיוס העם בפראג–כית 'אות על פעילות בבריגדה  הצ    1948-1949

ני              1956 .אות ממלחמת סי

.אות ממלחמת ששת הימים              1967

)ה"עיטור על(עיטור לוחמי המדינה               1979

.אות יקיר אשקלון              2010

עיטורים ואותות

תמונות ממחנה העבודה בזמן מלחמת העולם השנייה–ר לביא "ד



ד"תשע/טבת/ד"י
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גוריון "דהמנהל הראשון של המרכז הרפואי ברזילי–ר מיכאל לביא "ד ראש ממשלת ישראל במחלקת הילדים-ר לביא ודוד בן 

ל"המנהלן יוסף הררי והשר יגאל אלון ז, ל "נלי לוי ז' יחד עם האחות הראשית גבל"המנהלן יוסף הררי והשר יגאל אלון ז, ל "נלי לוי ז' יחד עם האחות הראשית גב



ד"תשע/טבת/ד"י
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ל"והשר משה שרת ז' מנהל מחלקת פנימית א, ר פנו"יחד עם דל"המנהלן יוסף הררי והשר משה שרת ז, ל "נלי לוי ז' יחד עם האחות הראשית גב

ז  -ר לביא יחד עם מנחם בגין"סגל המרכז ודל"עם השר משה שרת 

זן"בתמונה ד לוי ועוד נלי, מנהל המחלקה האורתופדית , ר הרולד"ד, מנהל החלקה הכירורגית, ר רו



ד"תשע/טבת/ד"י
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בביקור עם מנחם בגיןהאחות הראשית ומנחם בגין בתמונה קבוצתית, ר לביא יחד עם צוות המנתחים"ד

רגע של אתנחתאל"המנהלן יוסף הררי והשר משה שרת ז, ל "נלי לוי ז' יחד עם האחות הראשית גב



ד"תשע/טבת/ד"י
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גו"יחד עם דבטקס בבית החולים, סגן מנהל בית החולים, פיטר ורדי' פרופ, ל "לוי ז נלי' יחד עם האחות הראשית גב מנהל מחלקת נשים ויולדות, ר ו

בטקס פתיחת בית הספר לסיעוד
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6

ת  זית בריאות הציבור, לוי נלי' גב,יחד עם האחות הראשי , בת שבע לוי, אחות מחו

המנהלן יוסף הררי ואחות בריאות הציבור
עם הנהלת המרכז  אי  במרכז הרפו בטקס  ר לביא  ד

יצחק רבין בבית החולים -מלחמת ששת בימיםהמנהלן יוסף הררי ואנשי הצבא, ל "נלי לוי ז' יחד עם האחות הראשית גב



ד"תשע/טבת/ד"י
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ת  גו אחות מחוזית בריאות הציבור, בטקס בבית החולים ברקע ציפי  מלמדמנהלת משאבי אנוש, מנהל בית החולים  וניצה כהן, ר שמעון שרף"עם ד -שנה למרכז הרפואי 25בחגי

רת ההנהלה ראשית ומזכי ד אחות  עם צוות משר ר לביא  רת ההנהלהד ראשית ומזכי ד אחות  עם צוות משר ר לביא  ד
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י  בבית החולים לו בת שבע, נליבטקס  י  אי זורה, לו רו ק , מנהלת משק, אל רי ואיצי קבוזהיוסף הר דית, בו פ רתו בחתימה בטקס הנחת אבן הפינה למחלקת נשיםאח במחלקה או

שנה לברזילי עם בתו של יוסף הררי ואיתן כה מנהל אדמיניסטרטיבי 50–" ככר המייסדים"בטקס ר לביא "לד 98ותיקי ברזילי  חוגגים יום הולדת 



ד"תשע/טבת/ד"י
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ר לביא מספר על תולדות ברזילי"ד -שנה לברזילי 50–" ככר המייסדים"בטקס ר שמעון שרף וראש  העיר בני וקנין"שנה לברזילי יחד עם ד 50–" ככר המייסדים"בטקס 

ר שמעון שרף וראש  העיר בני וקנין"ד, מהצריעם רוני " יקיר ברזילי"בקבלת תעודת שנה לברזילי 50–" ככר המייסדים"בטקס 
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גרי ברזילי בטקס  "בכיכר המייסדים"יעל ארבלי ותמר דוד  , לוי נלי' בקבלת תעודת  הוקרה יחד עם גב ר פולק"ד, זריצקיר "ד, גלפרר "ד, לולו סטינוברר "ד: בין הנוכחים" יקיר ברזילי"בו

גרי ברזילי בטקס   בני וקנין , מהצריבטקס יקיר היובל עם רוני ר פולק"ד, זריצקיר "ד, גלפרר "ד, לולו סטינוברר "ד: בין הנוכחים" יקיר ברזילי"בו
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ל "ז סטינוברר "במסיבת יום ההולדת לד

ר לביא היקרר לביא היקרר לביא היקרר לביא היקר""""דדדד
ליום הולדתך ה ליום הולדתך הברכותינו החמות  ליום הולדתך הברכותינו החמות  ליום הולדתך הברכותינו החמות          100100100100----ברכותינו החמות 

120120120120    ועודועודועודועודמאחלים לך בריאות ואושר מאחלים לך בריאות ואושר מאחלים לך בריאות ואושר מאחלים לך בריאות ואושר 

הנהלת המרכז הרפואיהנהלת המרכז הרפואיהנהלת המרכז הרפואיהנהלת המרכז הרפואי
ובדים וחברים ובדים וחבריםע ובדים וחבריםע ובדים וחבריםע ע


