
"תושבי אשדוד וודאי יבחרו לקבל את הטיפול 
 במרכז הרפואי שמתחשב בכללי ההלכה והצניעות"

אדמו"רי ורבני אשדוד למנכ"ל המרכז הרפואי 'ברזילי' לאור הקמת פורום הרפואה החרדי: 

בס‘‘ד

לרגל הקמת פורום הרפואה החרדי במרכז הרפואי 'ברזילי' התברך מנכ"ל המרכז ד"ר חזי לוי כשהוא מלווה 
בחברי הפורום אצל אדמו"רי ורבני אשדוד * ד"ר חזי לוי: "פורום הרפואה החרדי יתכנס לעיתים קרובות על 

מנת לייעל את השירות הניתן לשומרי התורה והמצוות במרכז הרפואי ברזילי"
ביקור רב רושם ערך מנכ"ל המרכז הרפואי 'ברזילי' הד"ר חזי לוי במעונם של גדולי התורה בעיר אשדוד על 
מנת לקבל את ברכתם לרגל הקמת הפורום המשותף לבית החולים ועסקני הרפואה החרדיים בדרום ולרגל 
המהפכה הגדולה המתחוללת בשנה האחרונה בבית החולים לטובת הציבור החרדי, עליה הכריז הד"ר חזי 

לוי בעת כניסתו לתפקיד ומיטבה עם הציבור החרדי בכל המחלקות. 
המשלחת ביקרה בבתי גדולי התורה באשדוד ובהם אצל כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג, הגאון רבי שמואל דוד 

גרוס רבם של חסידי גור והאדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא. 
בראש המשלחת מטעם המרכז הרפואי ברזילי עמד מנכ"ל בית החולים הד"ר חזי לוי שהגיע מלווה בחברי 
קשרי  מנהל  פלד  שלמה  ר'  ובהם  והחסד  הרפואה  כעסקני  המשמשים  בדרום  החרדי  הרפואה  פורום 
הקהילה בברזילי,  ר' מישל טפירו, ר' אברהםבלושטיין ר'משהגרינבוים, ר' אברהם לרר.את הפורום מרכזת 

הגב' א. קידר דוברת בית החולים. 
גדולי התורה בירכו בחום את מנכ"ל המרכז הרפואי ברזילי הד"ר חזי לוי על היוזמה הברוכה להביא מזור 
ומרפא תוך התחשבות בצרכי ציבור שומרי התורה והמצוות ואמרו כי "תושבי אשדוד וודאי יבחרו לקבל את 

הטיפול במרכז הרפואי שמתחשב בכללי ההלכה והצניעות".
במהלך הביקור גולל הד"ר חזי לוי בפני הרבנים את השתלשלות העניינים מאז כניסתו לתפקיד מנכ"ל בית 
החולים ואת החלטתו לחולל מהפכה לציבור שומרי המצוות, בהקפדה על כללי ההלכה והצניעות, כן ציין 
מנכ"ל המרכז הרפואי את הכנסת האורחים הייחודית של משפחת לרר, המארחת מידי שבת משפחות 
אשר מלוות את יקירם המאושפז, כשמשפחת לרר מארחת אותם בלבביות בלינה ובארוחות השבת כיד 

המלך. 
פורום הרפואה החרדי שהוקם יתכנס במרכז הרפואי 'ברזילי' לעיתים קרובות על מנת לדון בבעיות שבהם 

יכולים שומרי תורה ומצוות להיתקל בהם במסגרת טיפולי הרפואה, ולמצוא את הפתרונות הניאותים. 
רבים מבני המגזר החרדי בוחרים להתאשפז ב'ברזילי' לאור ההבנה כי המטופל החרדי יוכל לשהות במרכז 

הרפואי בידיעה כי קיימת הבנה מלאה לצרכיו. 
עם התפתחות הקהילות החרדיות באשדוד, קרית גת, קרית מלאכי ושאר ערי הדרום הוחלט ב'ברזילי' לכנס 
את הפורום הייחודי וסביב שולחן עגול לקבל את ההחלטות שייטיבו עם המטופלים שומרי המצוות, כשעל 

הפרק מספר נושאים שיקדמו את השירות לקהילה החרדית כבר בתקופה הקרובה. 
המרכז הרפואי 'ברזילי' משרת את מאות אלפי התושבים בדרום הארץ מאזור אשדוד ועד לשדרות כאשר 
הגבוהים  בסטנדרטים  והיעיל  המקצועי  הטיפול  את  מעניקים  החולים  בבית  המועסקים  הרופאים  טובי 

ביותר. 
ד"ר חזי לוי הדגיש שבית החולים רוצה להעניק סביבה חמה ותומכת לכלל המאושפזים ופותח את זרועותיו 
לאוכלוסיה החרדית הן במאורעות שמחים , כגון : לידות והחלמה לאחר הלידה, והן במקרים בהן נדרשים 

טיפולים מורכבים ומיומנות מקצועית.
ד"ר חזי לוי, הודה לאדמו"רים ולרבנים על שניאותו להיפגש עימו וללמוד על המתרחש בבית החולים.


