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חדשות  | ח. פורטל

לוי  חזי  מנכ"ל המרכז הרפואי ברזילי ד"ר 
עם מנהל קשרי הקהילה למגזר החרדי הרב 
בין  עוברת  הפמליה  כאשר  פלד,  שלמה 

החדרים ומשמחת את הילדים והחולים. 
הילדים  זכו  ילדים  למחלקת  בהגיעם 
ופאזלים  צעצועים  ערכות  לקבל  אף  
חברת  מנכ"ל  כהנא  מאיר  מר  מתנת 
הילדים  את  לשמח  שנרתם  ישראטויס 

המאושפזים בברזילי. 
'ברזילי'  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
מרבים  אדר  "משנכנס  לוי:  חזי  ד"ר 
אחד"  "בלב  ארגון  ובזכות  בשמחה, 
ורשת ישראטויס הצלחנו להכניס שמחה 
המאושפזים  החולים  של  בליבותיהם 
במיוחד  מרגש  זה  והיה  הרפואי  במרכז 

לראות את החיוך עולה על פני החולים". 

ובעת  פורים  שירי  שוררו  המתנדבים 
מפחד'  לא  שמאמין  'מי  השיר  נגינת 

עם  משותף  לריקוד  המאושפזים  הצטרפו 
המתנדבים, לקול תשואות אנשי הצוות. 

אחד"    "בלב  למתנדבי  הצטרפו  כן   כמו   

המבקרים השבוע במרכז הרפואי 'ברזילי' 
עשרות  זמנו.  את  הקדים  פורים  כי  חשו 

חגיגות  ערכו  אחד  בלב  ארגון  מתנדבי 
לקראת פורים במחלקות המרכז הרפואי. 
המתנדבים הגיעו כשהם מלווים בכלי 
ועברו  ועוד  דרבוקות  גיטרות,  נגינה, 
לשמח  מנת  על  השונות  המחלקות  בין 

את החולים לקראת חג הפורים. 
פקדו  כאשר  החגיגות  הגיעו  לשיאים 
הפסיכיאטריה  מחלקת  את  המתנדבים 
ממיטת  נפש  תשושי  להוציא  והצליחו 
חוליים על מנת לרקוד ולשמוח, כאשר 
זה  כי  מספרים  הרפואי  הצוות  אנשי 

פני  על  השמחה  ניכרה  שלא  רב  זמן 
המאושפזים כפי שהיא נצפתה בעת הופעת 

המתנדבים. 

עשרות מתנדבי ארגון "בלב אחד" פשטו על מחלקות המרכז הרפואי ברזילי ושימחו את החולים לקראת חג הפורים 
* הודות לתרומת חברת ישראטויס זכו הילדים המאושפזים במחלקות הילדים לערכות צעצועים ופאזלים * מנכ"ל 

המרכז הרפואי ברזילי ד"ר חזי לוי: " מרגש במיוחד היה לראות את החיוך עולה על פני החולים"

מתנדבי ארגון "בלב אחד" ערכו חגיגות 
לקראת פורים במרכז הרפואי ברזילי

      המלצת האחים
מס' 1 אצל בעלי מקצוע הטובים ביותר!

אם רכבכם עבר תאונה? אם צבעו דהה? 
ברצונכם  אם  או  שריטות?  בו  נתגלו  אם 
למוסך  תזדקקו  הרכב  מראה  את  לחדש 

פחחות וצבע. 
וצבע  פחחות  טיפולי  מציע  האחים  מוסך 

מקצועיים, ע"י אנשי שירות מיומנים. 
מוסך האחים עובד עם קטלוגים של יצרני 
הרכב ומשתמש בצבעים וחלפים מקוריים, 
על מנת לשמור על ערכו של הרכב ולהביא 
האחים  במוסך  ביותר,   הטובה  לתוצאה 

תקבלו שרות יעיל ומקצועי!
רח' הגלגל 4 אזור תעשיה הצפוני אשקלון 

055-6686008 , 08-6756665

המלצות  המון  אלינו  מגיעות  לאחרונה 
הצפוני,  בא.ת  הממוקם  האחים  מוסך  על 
איך  אז  מושיאשוילי.  אבי  של  בבעלותו 

אפשר שלא לפרגן?
השבוע פנה למערכת העיתון בחור צעיר 
אשר הכניס את רכבו למוסך לאחר תאונה 

חזיתית, 
המוסך  לצוות  ולפרגן  להודות  וביקש 
ליווי  ומקצועי,  אמין  שירות  יחס,  על 
ההוזלה  חשוב  והכי  רצון,  לשביעת  עד 

בהוצאות.
ואמין  מוסך מקצועי  מי שמחפש  לכל  אז 
שכל  יודעים  אישית  אנחנו  יהסס,  שלא 
שירות  גדול,  חיוך  עם  מרוצה  יוצא  לקוח 

אבי מושיאשוילי. הבעלים


