
כשעוטפים אותו חברים ושותפים לדרך חגג ד"ר מיכאל לביא יום הולדת מאה בחגיגה גדולה במרכז הרפואי ברזילי בהשתתפות 
המנכ"ל הנוכחי ד"ר חזי לוי וראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני

סיבה  תמיד  הן  מאה  הולדת  יום  חגיגות 
באדם  מדובר  כאשר  אבל  למסיבה,  גדולה 
החגיגה  מכובד,  ורזומה  חיים  למפעל  שזכה 

אינה פרטית. 
המרכז  בכירי  התכנסו  ברזילי  הרפואי  במרכז 
מיכאל  ד"ר  של  ה-100  הולדת  יום  את  לחגוג 
המרכז  של  הראשון  המנהל  שהיה  מה  לביא, 

הרפואי ברזילי. 
של  הראשון  המנכ"ל  היה  לביא  מיכאל  ד"ר 
לאדם  ונחשב   1961-1979 השנים  בין  ברזילי 
בעולם  לרבים  דוגמא  שמהווה  במיוחד  אהוד 

הרפואה. 

הוא נולד בצ'כוסלובקיה, לחם בבריגדה ובצבא 
ישראל  למדינת  עלה   1949 ובשנת  הרוסי 
והתגייס כרופא צבאי לחיל האוויר ושרת כקצין 

רפואה חילי בדרגת סגן אלוף.
בשנת 1961 נקרא לדגל ולקח את שרביט ניהול 
בית החולים הצעיר שזה עתה נולד וקידם אותו 
רבות כשהוא מגדל דורות של רופאים ביניהם 

ידועי שם.
ובשנת  רבים  ואותות  לעיטורים  זכה  לביא  ד"ר 

2010 קיבל את אות יקיר אשקלון.

בברזילי  שנערכו  ההולדת  יום  חגיגות  במהלך 
ברזילי  הרפואי  המרכז  ובכירי  ראשי  התכנסו 
ובכירים  לוי  חזי  ד"ר  הנוכחי  המנכ"ל  וביניהם 
שנות  לאורך  שונים  בתפקידים  שכיהנו  רבים 
ראש  אף  נכח  החגיגה  במהלך  ברזילי.  פעילות 
את  שהביא  שמעוני  איתמר  אשקלון  עיריית 
למען  רבות  שפעל  למי  ותושביה  העיר  ברכת 
העיר  עם  כך  כל  המזוהה  הרפואי  המרכז 
עוד  לביא  לד"ר  מאחלים  כשכולם  וסביבתה 

שנים רבות וטובות. 

מהמחווה  התרגש  מצידו  לביא  מיכאל  ד"ר 
המהפכה  על  הרפואי  המרכז  להנהלת  והודה 
כאשר  המרכז,  כותלי  בין  כיום  שמתחוללת 
והוכנס  שיפוצים  נערכו  השונות  במחלקות 

לשימוש ציוד טכנולוגי חדיש ומתקדם. 

המרכז הרפואי 'ברזילי' חגג יום 
הולדת מאה למנהל הראשון 

ד"ר מיכאל לביא
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׳ברזילי׳התוליםביתמייסדלביאמיכאלד״ר

100הולדתיוםתנו;

מאזהמוסדבראשעמדלביאד״ר

שנתבסוףלגמלאותשפרשועדיסודו

לביא״ד״ראשקלון:עירייתראש1979

ו״דורלבניומופתהימאות

׳ברזילי׳החוליםביתמייסדלביא,מיכאלז*׳ר

חגגשלו,הראשוןהמנהלשהיהומיבאשקלון

100הולדתיוםאמש

משרדידיעללביאד״רנתבקש1961בשנת

ולנהללהקיםהתפקידאתעליולקבלהבריאות

אשקלון.בעירלקוםשעמדהחוליםביתאת

שהיהקטןכפריחוליםביתשלצנועהמהתחלה

והתרחבצמחוילדים,ליולדותבעיקרמיועד

ומפואר,מסועףרפואילמרכזוהפךהחוליםבית

לרבותהנחוצות,המחלקותכלאתכמעטהכולל

חוץ.ומרפאותלסיעודספרבית

הזההמשמעותיבהישגחשובחלקלביאלד׳׳ר

מוסדבאשקלון,שכזהרפואימוסדהקמתשל

הסביבהויישוביאשקלוןהעירשתושבירפואי

הזה.היוםעצםעדמשירותיונהניםכולם

ועדיסודומאזהמוסדבראשעמדלביאד״ר

1979שנתבסוףלגמלאותשפרש

ד׳רשימשהחולים,ביתמהנהלתפרישתועם

בריאותשירותיכראששנתייםבמשךלביא

העדיףאךבירושלים,הבריאותבמשרדהציבור

הואלאשקלון.וחזרהבירהפיתוייעללוותר

החוליםבביתהקים

להערכתמחלקה

ותורםבריאותשירותי

מלאלניצולבניהולה

שרכש,והניסיוןהידע

העירתושבילרווחת

והסביבה.

הציבוריתפעילותו

בתקופתלביאד״רשל

לאחר-מכןוגםהרפואיהמרכזכמנהלכהונתו

למלחמההאגודהשלסניףהקמתהיתר-כללה-בין

וחברותהרפואיהמרכזשוחריאגודתאתבסרטן,

מיוחדתופעילותלאמנותהמרכזשוחריבאגודת

שוליים.נוערלמען

בעירייתהציבוריתהוועדההחליטה2010בשנת

אשקלון.העיריקיראותלולהעניקאשקלון

אמשהגיעאשקלון,עירייתראששמעוני,איתמר

הינולביא"ר״רהולדתו:ביוםלביאד׳׳ראתלברך

אישועשייה,חזוןשלאישדורנו,לבניומופתאות

וחלקאשקלוןהעירעלהעצוםחותמואתשהותיר

ד״רלזכותו.נזקףהרפואהבתחוםמהישגיהגדול

שבאולרביםהדרךאתשפרץהאישהיהלביא

יחדלחגוגוהכבודהעונגאתהיוםלנווישאחריו,

הרבהעודלוולאחל100ה-הולדתויוםאתאיתו

והרבהאיתנה.ובריאותבאושראיתנויחדשנים

".120יותרמ-
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