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דבר העורכים
ספר "מד"א המדינה", המוגש לכם כאן, מציג את תולדות מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, מראשיתו עד ימינו 
אלה. תמצאו בו עובדות, נתונים, תמונות וסיפורים שלוקטו ממקורות שונים, החל מפירסומים ישנים שנמצאו בארכיוני הארגון 
ולהגיש אותו בצורה קריאה  היה ללקט את החומר  לפנינו  בינינו. הקו המנחה שעמד  לזכרונותיהם של אנשים שחיים  ועד 

ומעניינת. מקווים שהצלחנו. 

סיפורו של מגן דוד אדום הוא סיפור הצלת החיים והפעילות ההתנדבותית וההומניטארית של אזרחי ישראל למען החלשים 
והנפגעים בחברה. מאות אלפי המתנדבים והעובדים, שפעלו ופועלים במסגרת הארגון במשך השנים, הניצולים, המטופלים 

ובני משפחתם הם קהל היעד לספר זה. 

הספר שלפניכם, אשר יחולק לעובדי מד"א ומתנדביה, מציג בין השאר תצלומים מפעילות "מגן דוד אדום" במהלך 85 שנות 
קיומו. מרביתם הופיעו בפירסומי מד"א מתקופות שונות וממקורות שונים, ולגבי חלקם לא ידוע למד"א על ידי מי צולמו. על 
רקע זה. פירסם מד"א בעיתונות "קול קורא", בו ביקש מכל מי שיש לו השגה כלשהי בעניין זכויות יוצרים, הפרת פרטיות או 

השגות אחרות, לפנות אל מד"א. 
בנוסף, פורסם הספר באתר האינטרנט של מד"א במשך חודשיים, על מנת לאפשר פנייה כאמור.

אברהם הדר 
אדי ישראלי

אור מני
אלירן אביטל
אלכס ליבק

אסי דבילנסקי
אסף ברזינגר לוגסי

אסף שילה
אפי שריר

ארז ישכרוב 

אריאל ירוזולימסקי
בוריס כרמי

גדי קבלו
ג'ורג' בינסברג

גיורא ׂשלמי
גיל לביא

דוד רובינגר
הנס פין
זום 77

חוסיין אלעוברה

יאיר אנגל
יואל בלניצקי

יובל נבון
יוסי אלוני
יוסף אבי 
יעקב כץ
יצחק לוי

יצחק פריידין
ישראל סאן

ישראל סמיונסקי

מאיר אזולאי
מאיר זרביריאן

מאיר רג'ואן
מוטי קמחי

מידן בן יואש
מיכאל )מיקי( פריידין

מיכה קירשנר
מנוחה ברפמן

מקסים סולומון
משה בוטמן

עוזי קרן
עומר שרן

פ. שלזינגר
פלאש 90
צבי רוגר

רלי אברהמי
שלומי בנאי

שלומי מזרחי
שלומי ניימרק

מד"א מודה בזה לכל הצלמים הבאים, על פועלם בהנצחת פעילות מד"א, עובדיו ומתנדביו: 

למרות העבודה הרבה שהושקעה באיסוף החומר ובכתיבתו, ייתכן שלא הוזכרו בספר כל האירועים, כל הפרטים ושמות של 
בעלי תפקידים ומעורבותם. אנא, קבלו את התנצלותנו על כך.

             
משה דיין, אלי יפה, בני גבירצמן

אברהם ברגר
אברהם הלברסברג
פרופ' איתמר קוט

ד"ר אמנון בן דוד
אל"מ )מיל.( אשר דר

בועז נורקין

גיורא שלמי
עו"ד דב פרנקל

דני צימט
ורדה זקהיים

חוה ליכטבלאו
חיים דגן

יאיר מהרש"ק
יהודה אייזנברג

אלוף )מיל.( יוחנן גור
יוסי סולל

מיכאל אבידן
עו"ד מרדכי דגני

ד"ר משה מלול
פרופ' משה מני ז"ל

נתן קודינסקי
אל"מ )מיל.( עמוס לוריא

עו"ד עמי אסנת
אל"מ )מיל.( עמיצור כפיר

עו"ד קרן-אור חזן
שבתאי משולם

ד"ר שולמית בר-שני
שמעון רדליך

אנו מבקשים להודות לכל מי שתרם לאיסוף הנתונים והמידע עבור הספר. בנוסף לעובדי מד"א, חשוב לנו 
לציין את מי שסייע בהשגת תמונות ומסמכים ומי שהקדיש לנו מזמנו, בפגישה אישית ובשיחות הבהרה. 

ואלו הם:
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392מדים ודרגות

85398 שנה - והיד עודנה נטויה

380ציוני דרך בתולדות מד"א

תוכן עניינים

12ימים של התחלה
ייסוד מד"א והתפתחותו מאגודה מקומית לארגון הצלה ארצי ולאומי

6ברכות

תרומתם הנפלאה של ידידי מד"א בעולם

188לבבות חמים מעבר לים

56ימים אפורים וימים של אש
פעילות מד"א בשיגרה ובחירום מאז הקמת המדינה 

שירותי הדם של מד"א והישגיהם באיסוף תרומות דם, עיבודו ואספקתו

314כי הדם הוא הנפש

סיפור האמבולנסים של מד"א וצוותיהם

214מלאכים על גלגלים

390נשיאים, יושבי ראש ומנהלים כלליים

116מתחבושות אישיות להחייאה מתקדמת
הנחלת ידע והדרכת העזרה הראשונה לצוותי מד"א ולציבור הרחב

342ממאבקי הישרדות – לפריחה מחודשת
היחלצות מד"א מהמצוקה התקציבית שאיימה על קיומו במשך שנים

כך התגבר מד"א על התנגדות ארוכת שנים, לפני שזכה להכרה בינלאומית בו ובסמלו

260המאבק על ה"מגן דוד"

הפעילות ההתנדבותית כערך יסוד במד"א - כוח עזר משלים וחיוני
152המתנדבים במיטבם

366העתיד כבר כאן
קידמה טכנולוגית ושאיפה למצויינות מתמדת

הפעילות ההומאניטרית של מד"א, הן בישראל והן מעבר לגבולותיה

282יד מושטת בעת צרה
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Different Symbols,  Same Principles 

 י"ז אב תשע"ו                                                      לשכת יו"ר הוועד הפועל
 2016אוגוסט              21               מקומית לארגון מוביל ברמה בינלאומיתמאגודה 

נסת ישראל הטילה על אגודת מגן דוד אדום להיות הארגון הישראלי המבצע את המשימות המוטלות על אגודות הצלב האדום כפי כ

רום שהן מופיעות באמנות ג'נבה, בין היתר להיות ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל בשגרה ובחירום, בעיקר בתחום רפואת החי

. אגודת מגן דוד אדום זוכה להערכה עצומה בקרב ארגוני הצלב ופעילות הומניטרית מערך התרמות הדם הלאומי ,הטרום אשפוזית

 האדום וארגוני רפואת חירום ובנקאות דם בכל העולם כארגון מקצועי ויעיל הפועל בשגרה ובחירום באופן המעורר הערצה.

רגון במהלך השנים והמעיין בו יגיע למסקנה שזהו ארגון המשתבח עם השנים, צובר ניסיון הספר מגולל בפנינו את פעילותו של הא

ומשכלל אותו, מפתח טכנולוגיה מחד ומשאבי אנוש מאידך ומביא את יכולותיו המקצועיות לידי שיפור מתמיד. מדריכי מגן דוד אדום 

עות תדיר לסיורים ולקורסים מקצועיים ובכירי הארגון מציגים מדריכים בכל העולם, משלחות רמות דרג בתחומי החירום והרפואה מגי

 את יכולותיו בכנסים בינלאומיים.

 40אולם כל אלו הם כאין וכאפס לעומת הפעילות המבוצעת יום יום ושעה שעה באירועי חירום ברחבי המדינה ואף מחוצה לה. בכל 

, מאות אלפי מנות דם נאספות מתורמים מתנדבים בכל שנה, עשרות שניות מוזנק צוות אמבולנס או ניידת לטיפול נמרץ להצלת חיים

אלפי מנות מזון מועברות כסיוע לנזקקים וכמאה אלף מודרכים בהחייאה ובעזרה ראשונה בסיסית ומתקדמת על ידי צוותי הארגון. 

תי החולים את הנפגעים במיומנות באסונות ובאירועים רבי נפגעים מגיעים צוותי מד"א במהירות לזירת האירוע, מטפלים ומפנים לב

רבה. גם במקרים שישראלים נפגעים בחו"ל, מגיעים אליהם צוותי מד"א תוך שעות, מטפלים בהם ובתיאום עם הצלב האדום או הסהר 

האדום המקומי, מביאים אותם להמשך הטיפול הרפואי בארץ. כל אלו מסבירים את ההערכה הרבה לה זוכה מד"א מתושבי ישראל 

 י המקצוע בעולם.ומאנש

המשימה של כל מרכיבי האגודה היא לדאוג שהאדם הטוב ביותר (ידע, מוטיבציה, יכולת טכנית....) עם הציוד הטוב ביותר, יגיע 

נזקפת לזכותו  -במהירות הגדולה ביותר למקום האירוע, כל הצלת חיים אם זה ע"י צוות רפואי, מנת ומרכיב דם או סיוע הומניטרי 

 אגודה העושה את חלקו במאמץ הארגוני להציל חיים.   של כל חבר ב

אני מכיר בעובדה שלמד"א  2006ה של מד"א לחברות מלאה בתנועת הצלב האדום בשנת תאת תהליך כניסיחד עם אחרים כמי שהוביל 

צלב האדום בעולם יש רבות לתרום לכלל האגודות בעולם, בייחוד במהירות התגובה ובמקצועיות הצוותים ומצד שני יש לאגודות ה

 הרבה מה לתרום למד"א, ביחוד ביכולתן לבצע משימות ארוכות טווח תוך שמירה על רמה מקצועית לאורך כל תקופת ביצוע המשימה.

בתנועת הצלב האדום, כך תוכל האגודה להעניק לעולם מניסיונה ולקבל מהאגודות טוב יותר ככל שאגודת מגן דוד אדום תדע להשתלב 

 הידע הרב שנצבר אצלן, המועבר בעיקר ביחסי גומלין בין האגודות.בעולם את 

.                                                                                                         התורם להצלת נפש אחת בעולם כאילו תרם להצלת עולם ומלואו
                                                                                 .נפשיתחברתית והביטוי "מציל" מתייחס לכל הצלה פיזית,  :'מסכת סנהדרין פרק ד מקור הביטוי הוא

 באגודה   ההערצה לכל חבר וחברב      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            נעם  יפרח"ר  ד
                                                                                                               יו"ר  הוועד  הפועל
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דברי ימי מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, שזורים כחוט השני בכל האירועים ההיסטוריים שהתחוללו בארץ 

 הבריטי, דרך המאבק לתקומת המדינה, מלחמות ישראל, התקפות הטרור ועד ימינו אלה.החל מימי המנדט 

 

עשרות שנים פועל מד"א להצלת חיים, להקלת סבל אנושי ולסיוע לכל נזקק באשר הוא. כארגון ההתנדבות הגדול ביותר בישראל, 

למאות אלפי מטופלים בשנה, כאמור במשנה: "כל הפועל לאורם של הערכים ההומניטאריים האוניברסליים, ומביא בפעילותו מזור 

 המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".

 

, יושב הראש הראשון של ״האגודה לעזרה מהירה מגן דוד אדום״, היה מעלה בדעתו כי עשרות שנים ספק אם ד"ר משולם ליבונטין

איש בשנה, בתחומי רפואת החירום, שירותי הדם, הדרכת עזרה ראשונה  1,000,000 -לאחר הקמתה, תעניק האגודה שירות ליותר מ

גאווה לו היה רואה את התממשות חזונו, את הרמה המקצועית  והסיוע ההומניטארי. יחד עם זאת, אני משוכנע כי ליבו היה מתמלא

 של אנשי הצוות, את שיטות העבודה המתקדמות והטכנולוגיות פורצות הדרך בהן נעשה שימוש במד"א. 

 

חברים פעילים, התפתחה  70-אביב, ואשר בסיום שנתה הראשונה מנתה כ-מאגודה שנוסדה במטרה להעניק עזרה מהירה לתושבי תל

והפכה לארגון בעל ניסיון ומוניטין בינלאומיים, מהמובילים בעולם בתחומי הרפואה הדחופה ושירותי הדם, שמניין מתנדביו  מד"א

 נשים וגברים משלל הלאומים, הדתות והעדות בישראל. 15,000-ועובדיו מגיע לכ

 

, המקדישים מזמנם וממרצם למען הזולת, מהווים איתנותו של ארגון מגן דוד אדום טמונה בהון האנושי המרכיב אותו. אלפי המתנדבים

שותפים מרכזיים להצלת חיים, לפיתוח ארגוני ולעשייה מתמשכת. הם אלה שתורמים אין ספור שעות פעילות באמבולנסים ובשירותי 

עצמם להציל  הדם; הם אלה שפועלים בארץ וברחבי העולם בסיוע לפעילות אגודות הידידים, הם כל אותם נאמני חיים, שקיבלו על

חיים בכל עת שייקראו לכך, הם המתנדבים המסורים, המתייצבים מידית לסיוע בשעת חירום; הם מתנדבי היחידות הבינלאומיות, 

הנקראים לדגל במקרי אסון לאומיים. כל אלה יחדיו מהווים הון אנושי שלא יסולא בפז והוא זה שעושה את מגן דוד אדום לארגון 

 נת ישראל. זוהי גדולתו של מגן דוד אדום. זה סוד כוחו: ארגון של אנשים למען אנשים.ההצלה הלאומי של מדי

 

כמי שהחל את דרכו במגן דוד אדום כמתנדב נוער, נעשה נהג אמבולנס ותורן מוקד והגיע עד לתפקיד המנכ"ל, אני עומד נפעם אל מול 

ועיות והאישיות של המתנדבים והעובדים בו. יכולות יוצאות עוצמתו של הארגון, שנבנה הודות לכשרונותיהם וליכולותיהם המקצ

דופן אלה, המאפשרות הצלת חיים  בישראל ומעבר לים, נובעות בראש ובראשונה מהמסירות, רוח ההתנדבות והנכונות לנתינה, 

בספר שלפניכם תוכלו  המפעמים בכל אחת ואחד מאנשי הצוות, העובדים והמתנדבים, הנכונים להציל חיים אף במחיר סיכון חייהם.

 לקרוא עליהם ועל פעילותם במשך עשרות שנים, למען העם והמולדת ולהוקיר להם תודה על עשייתם למען הצלת חיים. 

 ,בברכה חמה                                                                                              

 אלי בין                                                                                                                      

	לשכת המנהל הכללי  
 ו' אב, תשע"ו

 10 אוגוסט, 2016
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ימים של התחלה
אדום"  דוד  "מגן  משרת  שנה  מ-85  למעלה  זה 
בנאמנות את תושבי מדינת ישראל בכל הנושאים 
העיקריים הנובעים מהערך הנעלה של "קיום נפש 
חירום  ורפואת  ראשונה  עזרה  הגשת  מישראל": 
הנחלת  ומתקדמת,  בסיסית  טרום-אישפוזית 
הידע בתחום זה לציבור הרחב ולמערכת הרפואה, 
ופעילות  לבתי-החולים  ואספקתו  דם  התרמת 

הומניטארית למען נזקקים. 

ימים ראשונים בעיני המייסדים

חוק מד"א 1950

מלחמת העולם השנייה

מלחמת העצמאות



האמבולנס הראשון של מד"א, בכל הדרו



ימים של התחלה

ארגון נוסף בשם "מגן דוד אֹדם" נולד כמעט במקביל, ביפו, בספטמבר 
יהודי ארץ  1918, על-פי הצעת ועד המתנדבות שליד הוועד הזמני של 

ישראל. 
אחיות,  רופאים,  בו  שישרתו  התנדבותי  כארגון  לפעול  נועד  זה  גוף 
חובשים ובעלי תפקידים אחרים, כדי להגיש סיוע רפואי וסיעודי לחיילי 

הגדודים העבריים  ולאוכלוסייה בכלל, במקרה של אסון גדול.
עם הקמתו, פירסם הארגון קול קורא לצעירי ישראל להתגייס לשורותיו 
בין  המייסדים,  אומרים  בקריאתם  מייצג.  שהוא  הלאומי  הערך  בגלל 
השאר: "לא על בני עם נוכרי, המדברים שפה נוכריה, צריכים אנו להטיל 
את הטיפול בגיבורי חיילינו בזמן תקף אותם מחלה או פציעה בשדה 
תנחומים  יטיפו  נוכריה  קדושה  דגל  ותחת  זר  סמל  בשם  לא  הקרב. 

לחיילינו השוכבים על ערש דווי..." 
עם  לארגון  התנדבו  איש  כ-500  קשובות:  אוזניים  על  נפלה  הקריאה 
הקמתו וחמש צעירות מתוכם נשלחו לטפל בפצועי הגדודים העבריים, 
עזה.שני  ליד  בדיר-אל-בלח,  שפעל  הבריטי  הצבאי  החולים  בבית 
פירוק  – חדלו להתקיים עם  ישראל  ובארץ  – בארה"ב  הארגונים הללו 
אדום"  דוד  ש"מגן  לפני  יעברו  שנים  ותשע  ב-1921  העבריים  הגדודים 
ללא  והולכת  הגדלה  אוכלוסייתה  צרכי  נוכח  בתל-אביב,  מחדש  יקום 

הרף. 
העובדה  נוכח  והלך  גבר  ראשונה  עזרה  שיגיש  גוף  להקמת  הלחץ 
שהפעילות התוססת בעיר – הן מבחינה כלכלית-תעשייתית-תחבורתית 

המושג "מגן דוד אדום" הופיע לראשונה בשנת 1915, כאשר בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה הקים הרופא היהודי ד"ר 
מ. ארלנגר משווייץ אגודה לטיפול בחיילים יהודיים פצועים או שבויים,  כדי שלא יזדקקו להסתופף תחת כנפי "הצלב האדום" 
הנוצרי. לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה נקלט הרעיון על ידי הגדודים העבריים ששירתו בצבא הבריטי והאגף הרפואי 
שלהם פעל תחת סמל "מגן דוד אֹדם", עד פירוק הגדודים במאי 1921. הגדודים העבריים נעזרו בעניין זה בארגון "מגן דוד 
אדם" שהוקם בניו יורק ב-1918 ובמשך הזמן פתח שם 70 סניפים ובהם 25 

אלף חברים. 

כרזה ביידיש, הקוראת ליהודים בארה"ב להצטרף לארגון 
"מגן דוד אדום" בימי מלחמת העולם הראשונה. הכתובת 

על הכרזה אומרת: עיזרו לנו לעזור לליגיונרים! היעשו 
חברים ב"מגן דוד האֹדם".

טופס הצטרפות של חבר לארגון "מגן דוד האֹדם", 
שנוסד בארץ ישראל ב-1918. בראש הטופס, תחת 

הכותרת "תקנות", נאמר, כי 
"א. מטרת מגן דוד האדם היא לדאג לכל צרכי הגדודים 

העברים ולעזר גם לתושבים במקרה של אסון. 
"ב. מגן דוד אדום היא הסתדרות עולמית, המקיפה את 

כל החברות השואפות למטרה כזו. המרכז הוא בא"י."

כרטיס לנציג בכנס הייסוד של "מגן דוד האֹדם" בניו יורק, שהתקיים בין ה-15 ל-17 ביוני 
.1918
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אמבולנס-אופניים 
מתחילת המאה ה-20, 

באירופה

ד"ר משולם ליבונטין

והן מבחינה חברתית – גררה אחריה גידול במספר התאונות. לאחר שאירעו כמה פגיעות 
קטלניות, הפכה הגשת העזרה הראשונה לנפגעים ופינויים לבית-החולים, לצורך חיוני. 

ד"ר משולם ליבונטין, מנהל בית-החולים "הדסה" בתל-אביב, אביה ומולידה של האגודה 
לרכוש  הציע  הוא  העיר.  פרנסי  בפני  והפינוי  הטיפול  סוגיית  את  העלה  מהירה,  לעזרה 
במצרים שני זוגות אופניים עם מיטה לשם העברת נפגעים לבית-החולים. הצעתו נענתה 

בחיוב ואף הוקצה סכום כסף לכך, אך הרעיון לא יצא אל הפועל. 

יצא למצרים חיים אלפרין, בשליחות מכבי האש. בהיותו שם ראה לראשונה  באותו זמן 
אמבולנס מאובזר במיטב הציוד הרפואי של אותם ימים, התרשם ממנו עמוקות והחליט 
 1930 ביוני  וב-7  ליבונטין  ד"ר  עם  קשר  יצר  הוא  תל-אביב.  למען  כזה  אמבולנס  לרכוש 
התכנסו שבעה אנשי מעשה - ד"ר משולם ליבונטין, חיים אלפרין, משה רבינוביץ, משה 
פרנקל, ד"ר ישעיהו אליהו, ד"ר ברזל וחיים ליבוביץ - בבית קפה על שפת ימה של ת"א, 
כדי לדון בנושא. בו במקום החליטו כולם להקים אגודה לעזרה מהירה בשם "מגן דוד אדום 

– תל-אביב" וד"ר ליבונטין נבחר ליו"ר האגודה.

חודש אחד לאחר מכן נפתח הקורס הראשון לעזרה ראשונה, בו השתתפו 73 מחברי גדוד 
המתנדבים הראשון של האגודה. 
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ימים של התחלה

הודעת מד"א 
על "יום הסרט", 

שנועד לגייס 
כספים לרכישת 

האמבולנס 
הראשון למען 

האגודה בתל-אביב

אחד מסרטי הנייר 
הראשונים ששימשו 

להתרמת עוברי אורח 
ברחובות העיר, למען מד"א

חמישה מחברי ההנהלה 
הראשונה של מד"א. יושבים, 

מימין לשמאל: סגן היו"ר 
והגזבר, ד"ר אריה בעהם, 

משה פרנקל והמזכיר ד"ר 
יעקב מיכלין. עומדים: משה 
רבינוביץ וד"ר ישעיהו אליהו

מודעה על הכרזת ה-17 באוגוסט 1930 כ"יום 
מד"א"

ב-17 באוגוסט 1930 אישר הנציב העליון הבריטי את הרשמתה של האגודה לעזרה מהירה כאגודה עותומנית ומודעות שהופצו 
ברחבי תל-אביב הכריזו על יום זה כ"יום מד"א". שישה ימים לאחר מכן כבר הותרמו תושבי תל-אביב למען "מגן דוד אדום", 

ביום הסרט הראשון של האגודה. 

עוררו  הצעירה  ורוחו  אדום"  דוד  "מגן  של  ייסודו 
התלהבות עצומה בציבור. 

תושבי תל-אביב הקטנה ראו את עצמם כמעין משפחה 
גדולה אחת וגילו עניין רב במתרחש במד"א. העיתונים 
לפרסם  הרבו  היום",  ו"דואר  "דבר"  "הארץ",  היומיים 
מאמרים וידיעות על עבודת האגודה והיא ריכזה הרבה 

תשומת לב בציבור. 
ההתלהבות הציבורית סייעה מאוד לאגודה, בין השאר 
לרכישת  אינטנסיבי  כספים  בגיוס  פתחה  כאשר 
אמבולנס – מבצע שכלל "יום סרט", בו נאספו כספים 

מהעוברים ושבים ברחובות העיר. 
פירסם   1930 בדצמבר  ב-19  וכבר  פרי  נשא  המאמץ 

"דבר" את הידיעה הבאה: 

"אבטומוביל לעזרה מהירה"
אבטומוביל  לא"י  ב-140  לו  רכש  אדום'  דוד  'מגן  "ועד 
למשא בן טון וחצי ומסרו לבית מלאכה מקומי לבנות 
ספסל,  מטות,  לשתי  חדר  בצורת  המרכב  את  עליו 
שולחן קטן, כיור מים וארון רפואות. האבטומוביל ישמש 

להעברת חולים לבתי חולים ולעזרה מהירה בכלל."
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טקס חנוכת האמבולנס הראשון של מד"א, ברחבה שלפני המוסך שלו בשדרות רוטשילד

האמבולנס הראשון של מד"א בתל-אביב

ב-21 בינואר 1931 הודיעה האגודה, כי הושלמה בניית המרכב של האמבולנס ושלושה ימים לאחר מכן יצא "מסע חגיגי" של 
האמבולנס מביתו של ד"ר ליבונטין אל ביתו של ראש עיריית תל-אביב, מאיר דיזנגוף – והוכנס רשמית לשירות. נהגו הראשון 

של האמבולנס הראשון היה אחד ממתקיני המרכב שלו, מתתיהו אלוני, לימים חבר הנהלת סניף מד"א בתל-אביב.
תחנת העזרה הראשונה של האגודה הוקמה בצמוד לחנות פרחים ברחוב נחלת בנימין, פינת שדרות רוטשילד, ליד תחנת 
המתנדבים,  גדוד  ידי  על  ביממה  שעות   24 הופעלה  התחנה  העיריה.  את  אז  ששימש  המים  מגדל  למרגלות  האש,  מכבי 

בראשותו של חיים אלפרין. 
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ימים של התחלה

לשלוש  שחולקו  מתנדבים,   100 דרכו  בראשית  מנה  הגדוד 
פלוגות. הם כללו את בוגרי הקורסים לעזרה ראשונה, שנערכו 
על ידי ד"ר אלוטין. צעירים אלה חתמו על התחייבות להתנדב 
לאגודה במשך שנה אחת כתורנים בתחנת מד"א ושולבו מייד 

במתן עזרה ראשונה לתושבים. 
תחנת  של  לקיומה  יותר  מודעים  העיר  תושבי  שנעשו  ככל 
ענו  ב-1931  אליה.  הפניות  מספר  גדל  הראשונה,  העזרה 
המתנדבים ל-1032 קריאות לעזרה. בשנת 1932 כבר היו 2582 
4046. עד מהרה נעשתה   – ובשנה שלאחריה  קריאות לעזרה 
חנות  תוך  אל  הועברה  והיא  למשימותיה  מידיי  צרה  התחנה 

הפרחים עצמה. 

של  ספק,  ללא  הייתה,  האגודה  לפעילות  העיקרית  התרומה 
הרופאים אשר קיימו למען הציבור הרחב קורסים והרצאות על 
הצדדים השונים של העזרה הראשונה, מניעת מחלות והיגיינה 

ציבורית. 

האמבולנס הראשון של מד"א  בתל-אביב חונה ליד תחנת העזרה 
הראשונה, שפעלה ביריד המזרח של 1934

חיים אלפרין, מפקדו 
הראשון של גדוד 

המתנדבים

18



התחנה הראשונה של 
מד"א בתל-אביב

כבר בשנתו הראשונה של מד"א הצעיר בתל-אביב, גדל מספר חבריו של גדוד המתנדבים החדש עד שנגרמה צפיפות גדולה מידיי בחנות הקטנה 
ששימשה את הסניף. הפתרון נמצא בבניית צריף צמוד לחנות, כשעל חזיתו מתנוסס שם הארגון ומתחתיו מספר הטלפון הדו-ספרתי )40( של התחנה
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ימים של התחלה

ימים ראשונים בעיניי המייסדים
הספר הראשון על תולדות מד"א, שיצא לאור כחוברת, 13 שנה לאחר הקמת הארגון, מתאר את ימי 

פעילותו הראשונים בלשון נמלצת:
לא עברו  ביניהם.  להוצאות השוטפות אספו המייסדים  ואת הפרוטות הראשונות  היו,  לא  "תקציבים 
ימים מרובים ולקריאתנו התחילו להופיע חברים מתנדבים, וכך הוקמה התחנה הראשונה. היכן? טרחנו 
ומצאנו למענה מקום הגון – במוסך, סמוך לחנות של פרחים ברחוב נחלת בנימין. לפי מושגינו אז, היה 

זה מקום מתאים ביותר לתכלית הרצויה.
"עתה קרבו המתנדבים ללמוד את המלאכה ומורה להועיל נמצא להם – ד"ר א. אלוטין, שהרצאותיו 

הצליחו ותלמידיו עשו חיל, ובמהרה הוסמכו כמגישי עזרה מהירה בעיר העברית הראשונה.

"לא היה צורך בניסיון רב כדי להיווכח, כי אי אפשר בלא כלי רכב. היאך יועבר הפצוע, לאחר שקיבל 
טיפול ראשון, ממקום הפגע אל ביתו או אל בית-החולים? הווה אומר: דרוש כלי רכב, ודווקא אמבולנס מיוחד. והנושאים בעול 
הכריזו על מגבית פנימית. כל אחד חתם על התחייבות. גם יום הסרט הראשון הכניס סכום מסוים. יום אחד, בעצם יום הפורים 
היה שלב חשוב  זה  ההומה מחוגגים.  העיר  בחוצות  וצח, שטייל  לבן  למראה אמבולנס  העיר  אזרחי  הופתעו  שנת תרצ"א, 

בהתפתחות המוסד ובהתבססותו.
"מתנדבים מסורים ישנם, אמבולנס – יש. גם נצרכים לעזרה מהירה לא חסרו. אך בינתיים פרץ המוסד ורחב, והמוסך שליד 
חנות הפרחים כבר צר מלהכילו. עברו ימים מעטים והתחנה הועברה, הפעם לחנות הפרחים עצמה, ושם נחנכה ברוב עם 
וטקס. לתחנה יצאו מוניטין בעיר. נראה שלא דבר ריק הוא: בכל שעת הצורך אתה נענה לקריאתך, תמיד ובכל עת עומדים 

על המשמר לסמוך כל כושל ונופל.

ד"ר אריה אלוטין

תירגול של קורס חובשים מתנדבים ד' 1932
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כרוז הקורא לתושבי
תל-אביב לרכוש 

"אבני בניין", כתרומה 
להקמת ביתו החדש 

של מד"א בעיר

אחד ממתנדבי מד"א 
הראשונים, במדי 
הארגון בתחילת 

שנות ה-30

"גם המושבות הסמוכות נזקקות ל'מגן דוד אדום' בתל-
אביב, ואף שכנינו פונים לעזרת המוסד היהודי ונענים בעין 
יפה. משמע – אנו חוליה בשרשרת המוסדות העירוניים, 
וחוליה שאין להתבייש בה בכלל. מכיוון שכך, קרואים אנו 
לכל הופעה פומבית בעיר. בכל תהלוכה, חגיגה, כינוס – 
נראים אנשי 'מגן דוד אדום' חמושי נרתיקים ובהם חומרי-
החבוש ואבזרי העזרה הרפואית המהירה. וכאשר הוזמנו 
מיוחדות  תחנות  בהם  סודרו  המזרח,  ולירידי  ל'מכביות' 

שלנו.
 – התנועה  ועולים.  צצים  הבניינים  משגשגת.  "העיר 
תכופות  הקריאות  התאונות.  מתרבות  ממילא  כבכוורת. 
והולכות: הבו עזרה! כל צעד של התרחבות העיר מגמד 
צרה  בעינינו  נראית  היא  עתה  ויותר.  יותר  תחנתנו  את 
לעצמכם  תארו  נשוא.  לבלתי  בה  העבודה  ותנאי  למדי 
סוכת פח דלה, שבקיץ פולטים קירותיה חום עד להחניק, 
ובחורף דולף הגג, ובמעון זה חייבים לעמוד על משמרתם 
האחראים, המתנדבים התורנים, אחרי יום עבודה בסדנא, 
כאן הקלה  בבית! מה תיתן  או  בבית החרושת, במשרד 
פורתא? מה תוסיף העתקת הדירה מהמוסך לחנות? לא 
זו הדרך. אחת העצה נועצה: בניין קבע ל'מגן דוד אדום'...

הפינה  אבן   1934 באוקטובר  הונחה  מוצלחת  "ובשעה 
לבניין קבע, בנוכחות ראש העירייה מר מ. דיזינגוף ומר י. 
רוקח. חברים עסקנים ונדבנים שקדו על השלמת הבניין, 
וביום 22 לדצמבר 1935 התנוסס על תלו לתפארת הבניין 
התחנה  כולו.  ובעולם  בארץ  אדום'  דוד  ל'מגן  הראשון 
העזרה,  להגשת  חדרים  בהרחבה:  זה  בבניין  השתרעה 
חדרים לרופא, לתורנים, לנהגים, מוסך ל-4 מכוניות ואולם 

נאה להרצאות..."
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שכנות טובה: האמבולנס הראשון של מד"א בתל-אביב והכבאית הראשונה 
בעיר, ניצבים לפני מוסכיהם הצמודים ב-1931

ככל שגדלה הדרישה לאמבולנסים מייצור מקומי, הם השתכללו והלכו. בתצלום: 
אמבולנס שהורכב בארץ במחצית השנייה של שנות ה-30 וזכה לשם הדגם "ברק"

ד"ר משולם ליבונטין )שני משמאל( יושב בין ד"ר יעקב מיכלין )ראשון 
משמאל( ומשה פרנקל, באחד המיפגשים הרשמיים של מייסדי מד"א
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תרגיל חילוץ של פועל בניין פצוע, על ידי צוות של מד"א. התרגיל הוצג לקהל המבקרים ביריד המזרח בתל-אביב בשנות ה-30
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הבניין הוקם ברחוב מזא"ה 13 והיה מקור גאווה לכל תושבי העיר, שתרומותיהם איפשרו את בנייתו. 
המקום החשוב שתפס בית מד"א בלב המתנדבים הרבים שעברו בו בשנים שבהן פעל, תואר על ידי בצלאל בליי, מוותיקי 

מד"א וחבר מועצת הארגון בשנות ה-50 וה-60, במילים הנמלצות הבאות:

"'רחוב מזא"ה' הפך למושג מקודש אצל אלפי מתנדבים של 'מגן דוד אדום' בתל-אביב... כאן הודרכו בהגשת עזרה ראשונה 
וסוגי התעסוקה של  ואוטובוסים – חתך כל המקצועות  אלפי בני-נוער, עקרות בית, מורים, פקידים, פועלים, נהגי משאיות 
השונות  במלחמות  ואסון,  תאונה  למקומות  הלבנים  האמבולנסים  והפצצה  האפלה  בלילות  יצאו  זה  מבניין  העברי.  היישוב 
שעברו על ישראל – ואליו פנימה הובאו מאות ואלפי פצועים, נפגעי אדם או טבע. קטן הבניין לעומת צרכיו – אולם אף פצוע 

או נפגע לא הוצא ממנו לפני שקיבל את העזרה הדרושה לו.
מעפילים...  בהורדת  לסייע  כדי  וסביבתה,  תל-אביב  של  ימה  לחוף  מתנדבים  כיתות  מהבניין  חומקות  היו  רבים  "...בלילות 
חיפושים אחר נשק נערכו בו על ידי הבריטים לא פעם, אולם נשק לא נמצא בו. הנשק המסוכן והחזק שטמן בתוכו היה נשק 

ההתנדבות, ההקרבה, ההסתכנות והמסירות אין קץ, שהיה חבוי עמוק עמוק בתוכו ובליבות מתנדביו.
"...הבניין היה קרוב כל כך לליבות החברים עד שאותם שהתנדבו במלחמת העולם השנייה לשורות הצבא הבריטי, כדי להילחם 
בצורר הנאצי, היו מבלים בו את חופשתם ושעתם הפנויה ואף היו 'חוטפים מצווה' ויוצאים באמבולנס, במדיהם הבריטיים, 

למקום תאונה. 
"...עם התחלת מלחמת העצמאות, שימש הבניין גם מקום מיפגש והדרכה לחובשי ה'הגנה'. בחדריו התכנסו לעיתים מפקדי 
'עין רעה' של השלטון הזר. באולמיו חולק הציוד הראשון לחובשי החי"ש של ה'הגנה',  השירות הרפואי של ה'הגנה', מפחד 

שיצאו לפעולות לפרברי העיר ומבואותיה. 
"לחדרי הגשת העזרה הראשונה הובאו בלילות, או בשעות הבוקר המוקדמות, פצועי הפעולות ולעיתים אף ההרוגים, ממיטב 

בנינו. לא פעם הוחזרו על אלונקות גם חובשים, חברי מד"א, שנפלו בעת מילוי תפקידם לצד הלוחמים.
"...בין פורענות לפורענות, התנהלו בבניין הרצאות על נושאים רפואיים שונים, שיעורים על החידושים בהגשת עזרה ראשונה 
ועוד. כדי לקרב את המתנדב לבניין התנהלו בו גם פעולות חברתיות: הרצאות על נושאים כלליים, הקרנות סרטים, מסיבות, 
ועדת חברים טיפלה בחברים  נזקקים.  ריבית לחברים  ללא  לעזרה הדדית, שסייעה בהלוואות  הוקמה קופה  ועוד...  נשפים 

גלמודים וחולים... ועוד ועוד."

שני אמבולנסים ניצבים בכוננות בפתח תחנת מד"א החדשה ברחוב מזא"ה 13 בתל-אביב
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התחנה שימשה את הציבור התל-אביבי באמונה עד 1976, כאשר 
הועברה פעילותה לבניין חדש, ברחוב השל"ה בת"א, בסמיכות 
בזל.  הבניין ברחוב מזא"ה המשיך  לתחנת מכבי האש ברחוב 
לשמש כתחנת הזנקה לאמבולנסים, עד החזרתו לרשות עיריית 

תל-אביב ביולי 2014. 

הצרכים הגדלים והולכים חייבו עד מהרה להפעיל בעיר אמבולנס 
"הבונים  לישכת  תרומתה של  בזכות  רכישתו התאפשרה  שני. 
החופשיים" בתל-אביב והוא הוכנס לשימוש ב-10 בינואר 1935. 
מיד לאחר מכן הוחל בגיוס תרומות לרכישת האמבולנס השלישי 

ועד מהרה הופעל גם הוא למען תושבי העיר. 

שירותי העזרה הראשונה של תל-אביב נקראו לא אחת אל מחוץ 
להקים  הצורך  את  הדגיש  הדבר  צורך.  בעת  לסייע  כדי  לעיר, 
בארץ.  אחרים  יהודיים  אוכלוסייה  במרכזי  האגודה  של  סניפים 
 1933 ובאוגוסט  בירושלים   מד"א  סניף  הוקם   1932 בסוף  ואכן 

נוסד סניף מד"א בחיפה.

תחנת העזרה הראשונה בחיפה פעלה מ-1934 בבית הרופאים 
צויידה באמבולנס,  נורדאו, פינת רחוב מנחם. התחנה  שברחוב 
ד"ר  הסניף,  ראש  ידי  על  נשכר  אשר  טנדר,  למעשה  שהיה 
ברוך ניסנבוים. אבל עד מהרה נרכש לסניף אמבולנס "אמיתי", 
בקביעות  אויישה  התחנה  בעיר.  המסחריות  האגודות  בתרומת 
על ידי רופא ואחות, שנעזרו על ידי גדוד מתנדבים, אשר מנה אז 

70 איש וכלל פלוגת נשים. 

בית מד"א בתל-אביב, בתצלום משנות ה-30 המאוחרות

מודעה על שינוי הכתובת של תחנת 
מד"א בחיפה, בשנותיה הראשונות

בימיו הראשונים נאלץ סניף 
מד"א בירושלים להיאבק על 
קיומו, נגד גופים שהתנגדו 
לפעילותו, כפי שמעיד כרוז זה

שב- עד  למקום,  ממקום  התחנה  "נדדה"  הזמן  במשך 
1936 עבר מד"א בחיפה לבניין משלו, על מגרש של ועד 
הדר הכרמל. עיקר תקציבה של האגודה החיפאית היה 

מתשלום דמי החבר של 300 החברים.

בירושלים.  גם  מד"א  של  סניף  הוקם  במקביל,  כמעט 
הסניף נרשם רשמית כבר ב-1932, אך מחוסר אמצעים 

החל לפעול למעשה רק ב-1934. 
היו"ר הראשון של הסניף בירושלים היה י. גורדון ובאמצע 

שנת 1935 מנה גדוד המתנדבים הירושלמי 160 חברים. 

25
מד״א



ימים של התחלה

הרבה מהישגיה של תחנת מד"א בירושלים בעשורים הראשונים לקיומה, נזקפים לזכותו של אדם אחד: שלום ביבי, שהקדיש 
לסניף את כל מאודו.

ביבי הצנום ונמוך הקומה, שעלה מעיראק ב-1933, הצטרף כמעט מייד לפעילות התחנה. בתחילה היה נהג מתנדב, אך עד 
מהרה כבש במרצו ובהתלהבותו את כל הצוות. איש לא יכול היה להתעלם מפעילותו ותוך זמן קצר הוא נעשה הנהג הראשי 
והאפסנאי של התחנה. אולם פעילותו חרגה מכל מיגבלה של הגדרת התפקיד וסייעה לתחנה לעמוד בכל משימותיה בשנות

המאורעות, מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות.

בעיקבות הקמת הסניף דיווח העיתון "דואר היום", בגליונו מה-10 באוקטובר 1934: 

במתנה  ניתן  אשר  ראשונה  לעזרה  שהאמבולנס  הודעה,  קבל  'הדסה'  מדיצינית  הסתדרות  מנהל  יסקי,  ח.  "ד"ר 
ל'הדסה', נמצא עכשיו בדרכו לירושלים ויגיע הנה ב-1 בדצמבר ש"ז.

"'הדסה' תעמידו, מיד בהגיעו לארץ, לרשותו של 'מגן דוד אדום', אשר יתחיל מיד בשירות הצבור. משרדו של 'מגן דוד אדום' 

שלום ביבי )מימין( מנהל תרגיל של מתנדבי מד"א 
בירושלים, בימי מלחמת העולם השנייה  

בית סניף מד"א בירושלים, החל מ-1939
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יהיה במחלקה לעזרה ראשונה שבבית-החולים רוטשילד, אבל הוא ישתמש בטלפון מיוחד לשם הקלת השיחות הטלפוניות.
"בבית הבריאות של נתן שטראוס ינתנו שעורים לעזרה ראשונה. השעור הראשון יתחיל ב-15 באוקטובר ש"ז. יתקבלו תלמידים 
ותלמידות בני 18 שנה ומעלה. את הבקשות להתקבל כחברים יש לשלוח ל'מגן דוד אדום' על פי הכתובת של ועד הקהלה 

העברית, ירושלים, ת"ד 13."

האמבולנס שעליו דיווח "דואר היום" אכן הגיע, אך לא למד"א אלא לבית-החולים "הדסה" בירושלים ובית-החולים השכיר אותו 
למד"א. יתר על כן, מאחר שלסניף החדש חסרו אמצעים, פעל הסניף מתוך בית-החולים ורק ב-1939 עבר הסניף הירושלמי 
לתחנת עזרה ראשונה משלו. למרבה המזל, כיוון שהתפתחותה של ירושלים הייתה איטית יותר משל תל-אביב, האסונות 

שאירעו בה היו מועטים והלחץ על התחנה לא היה רב. 

נוסדו עוד סניפים של מד"א ברחבי הארץ. לסניפים אלה היה מעמד עצמאי והאחריות על פעילות כל סניף,  במשך הזמן 
תקציבו, גיוס המתנדבים, הכשרתם וכולי היתה בידי הנהלת הסניף.

ביום חנוכת ביתו החדש של מד"א בתל-אביב, ביוני 1935, קיים מד"א את הוועידה השנתית הראשונה שלו. לכנס המרגש הגיעו 
נציגי כל אגודות מד"א בארץ ישראל: מתל-אביב, ירושלים, חיפה, צפת, כרכור, כפר סבא, רעננה, הרצליה ועוד. בהזדמנות זאת 
נוסד ארגון הגג הכל-ארצי של מד"א, אשר נועד לו תפקיד חשוב במאורעות הגורליים בחיי הישוב בארץ, בשנות השלושים 

והארבעים. בכנס זה גם נבחר ועד פועל, שהוסמך להורות על פעולות האגודה ולפקח עליהן. 

נוטרים )"גפירים"( בקורס עזרה ראשונה של מד"א בתקופת המאורעות. הנוטרים היו שוטרים מוספים של המשטרה הבריטית, אך היו 
בעצם תחת פיקוד ה"הגנה"
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האמצעים ששימשו אז לטיפול בפצועים בשטח היו תחבושת גלילית לחבישת פצעים ועצירת שטפי דם 
ומשולש מבד ערבי וסד עץ, לקיבוע שברים. התחבושות הוכנו על ידי המתנדבות, במתפרה שהוקמה 
בבית מד"א בתל-אביב לצורך זה. ביחד עם סדי העץ, היו התחבושות הללו הרכיבים העיקריים של תיק 

העזרה הראשונה, שקיבלו אז החובשים לקראת צאתם לשטח.

הפעלת סניף מד"א בתל-אביב, מהבניין החדש ברחוב מזא"ה, הייתה צעד גדול קדימה – וממש בזמן 
הנכון, שכן כבר בשנה שלאחר מכן פרצו מאורעות 1936 )שקיבלו אז את הכינוי "המרד הערבי"( וערביי יפו 
תקפו יהודים בכל מקום שבו יכלו למוצאם. ה"הגנה" אומנם מנעה חדירה של כנופיות ערביות לתוך תל-
אביב, אך בהתנגשויות בגבול בין שתי הערים נהרגו ונפצעו יהודים רבים ועומס הגשת העזרה הראשונה 

לנפגעים ופינויים לבית-החולים הוטל כולו על מד"א.  

בעיתון "דבר" מה-11 בספטמבר 1936 פורסם סיכום של פעילות מד"א בשלושת החודשים הראשונים 
של המאורעות. וכך כותב העיתון:

 1 עד  באפריל  מ-19  המאורעות  במשך  הגישו  אדום'  דוד  'מגן  של  המתנדבים  גדוד  וחברי  "הרופאים 
בספטמבר עזרה ב-258 מקרים הנוגעים ישר למאורעות. בין הנעזרים – 246 יהודים, 12 מוסלמים. קיבלו 

את העזרה ע"י 'מגן דוד אדום' ביפו 18 מקרים, בכפר-סבא והסביבה 13, מקומות שונים מחוץ לעיר 4. 
"מקום מיוחד בהגשת העזרה תפסו הפליטים )משפחות שנמלטו מקו התפר בין ת"א ליפו אל מרכז 
העיר(. טיפלו בהם ב-137 מקרים, שקרו בהשפעת זעזועים עקב המאורעות. בין המקרים: לידות מוקדמות, 

שטפי דם ועוד...
"האמבולנסים של מד"א אספו בין מחנות הפליטים את הילדים החולים במחלות מידבקות. היה מקרה 

שביציאה אחת, בשעת לילה, אסף האוטו 15 ילדים חולים ממקומות שונים והעבירם למקום מבודד.
"במשך זמן המאורעות עמדו לשירות הקהל שני האמבולנסים של האגודה, אשר עבדו בלי הפסקה יומם 
ולילה. נוסף על זה גויסו בשבועות הראשונים שמונה אבטומובילים קטנים, שמלאו את החסר בזמן הצורך 

ועבדו בכל ימי הגברת המשמרות. 
"עם פרוץ המאורעות התגייסו כל חברי גדוד המתנדבים של מד"א ונצטרפו לפעולת העזרה לנפגעים 
הרבים. מלבד התחנה הראשית הם השתתפו בתורנות נוספת בתחנות ארעיות במקומות שונים בעיר. 

חברי הגדוד נשארו בימים אלה על משמרותיהם במשך כל שעות היום והלילה".

מספר הפצועים הרב יחסית, בגלל המאורעות, הגביר את הצורך בעירויי דם להצלת חייהם של נפגעים. 
ד"ר ליבונטין הגה אז את הרעיון להקים "בנק דם" – אגודה מיוחדת של מתנדבים שיאספו דם מתורמים 

נוטרים יהודיים 
מתאמנים בהגשת 
עזרה ראשונה בתקופת 
המאורעות 

מתנדבות מכינות 
תחבושות במתפרה 
בבית מד"א
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וימסרו אותו לבתי-החולים בעת הצורך. ואכן הייתה זו יוזמה במקומה, כפי שמדווח "דבר" בהמשך הידיעה הנזכרת לעיל: 
"אחת מהפעולות החשובות, נוסף לעבודה המסורה של חברי גדוד המתנדבים, היתה התחנה המרכזית לתורמי-דם ליד מד"א. 
עם התחלת המאורעות נפתחה הרשמה של תורמי-דם. נרשמו כ-100 חברים. לאחר שנקבע סוג דמם, חיכו בתור יומם ולילה 
בתחנת מד"א אשר בה מצאו אכסון שלם: דאגו לכלכלתם וחלק מהם ]לפי התור[ ישנו בתחנה. מכאן נשלחו לפי הצורך 

לבתי-החולים. 
כל  השתתפו  שבהן  אספות   3-4 התקיימו  הדם.  תורמי  את  לארגן  ניגשו  הזוועה,  של  הראשונים  השבועות  שעברו  "לאחר 
הגורמים ונוסד הגדוד של תורמי-דם ליד מד"א. כל החברים שנרשמו עברו 5-6 בדיקות, כדי לקבוע את מצב בריאותם וסוג 

דמם. 
"החברים תרמו עד היום 18,000 גרם ב-80 עירויים... בשביל אחד הפצועים הקשים השתמשו ב-2,250 גרם בזמן הטיפול בו. 

"מ-1 בינואר עד 1 בספטמבר 1936, טיפל מד"א ב-3581 מקרים, מלבד המקרים הנזכרים לעיל".

גם בשאר חלקי הארץ הטילו המאורעות עול כבד על סניפי מד"א וגם הם עמדו במשימתם בכבוד. במיוחד בלטה עובדה זאת 
בערים כחיפה, שאוכלוסייתן היהודית מעורבת באוכלוסייה הערבית והפיגועים בהן היו חמורים במיוחד. בערים אלה  נאלצו 
האמבולנסים של מד"א לא אחת לחלץ פצועים והרוגים יהודיים מאזורים ערביים, בעוד מתפרעים רוגמים אותם באבנים או 

אפילו יורים בהם.
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מתנדבי מד"א בראשון לציון במיסדר חגיגי למרגלות מגדל הבאר הראשונה בגן המושבה, לרגל פתיחת הסניף המקומי של "מגן דוד אדום" ב-1940

האמבולנס השני של תל-אביב ניצב לפני ביתו החדש של מד"א בעיר, שנחנך ב-1935
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האמבולנס של מד"א, שהוצמד למציבי גדר הצפון ב-1938, 
חונה במאהל העובדים 

אחד ממייסדי מד"א, משה פרנקל, במדי המתנדבים של תחילת שנות ה-40, מוליך את הרבנים הראשיים של תל-אביב – הרב מאיר 
חי עוזיאל )משמאל( והרב איסר יהודה אונטרמן )לימינו( – לטקס רשמי של "מגן דוד אדום" 

ביתו הראשון של סניף מד"א בפתח תקוה, שנפתח ב-1936
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בתחילת המאורעות פעלו בחיפה שני אמבולנסים, שעמדו הכן 24 שעות ביממה. אחד האמבולנסים היה שייך למרכז מד"א, 
ששלח אותו כתגבורת לסניף החיפאי. אולם ב-1938 הוחלט להעביר אותו לטבריה, כי לסניף שנוסד שם שנה קודם לכן, לא 
היה כל אמבולנס. אלא שאז נותרה חיפה עם אמבולנס יחיד, שכרע תחת עומס משימותיו. הפתרון לבעיה  הוגש  למד"א 
על ידי היזם ברנקו זיצר, שגידל באותם ימים דגי מאכל בביצות כורדאני שבמפרץ. הדגים נשלחו לשוק במשאית רק ביום ה' 
ובשאר ימות השבוע הייתה המשאית מושבתת. זיצר הציע להעמיד לרשות הסניף החיפאי של מד"א את המשאית בימיה 
הפנויים, כדי להשתמש בה כחלופה לאמבולנס. ההצעה נתקבלה בתודה ורבים מתושבי חיפה שנזקקו באותם ימים לאישפוז, 

הגיעו לבתי-החולים במשאית הדגים של זיצר...

האמבולנס שנלקח מחיפה הועבר, כאמור, לטבריה וכך זכה בתואר "האמבולנס הראשון בגליל"... 

כאשר נערכו מבצעים גדולים של שלטונות המנדט, שנועדו להקטין את להבות ההתפרעויות הערביות בימי המאורעות, היה 
גם מד"א בתמונה. ב-1938, כאשר הוקמה גדר ביטחון לאורך גבול הצפון, כדי למנוע חדירת כנופיות ערביות עויינות מלבנון,  
נשלחו לשם יחידות עזרה ראשונה ואמבולנסים של סניפי מד"א הגדולים, כדי לתת גיבוי רפואי למקימי הגדר. צוותי מד"א שהו 
שם שבועות וחודשים בפיקודם של אנשי ה"הגנה". תחנות מד"א נתנו ליווי רפואי גם בכל מקום שבו הוקם יישוב במסגרת 

מבצע "חומה ומגדל" וליוו את נוטרי מסילת הברזל, שאיבטחו את הרכבות בימי המאורעות, מפני התקפות ערביות.

אמבולנס מאולתר של מד"א בחיפה אוסף פצועים שנפגעו מפצצה שהשליכו ערבים על אוטובוס יהודי ב-1938
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דוגמה טובה לשילובם של סניפי מד"א הפזורים ברחבי הארץ, בפעילות השירות הרפואי של ה"הגנה", מהווה סניף פתח-תקוה. 
מי שהיה ראש השירות הרפואי )ש"ר( של ה"הגנה" בפתח-תקוה, ד"ר א. אפשטיין, מספר בספר "כובשים ובונים", כי "עד 1936 
לא היה שירות רפואי מאורגן על ידי ה'הגנה'... 'מגן דוד אדום' בפתח תקוה היה קיים במימדים צנועים מאוד והרופא העירוני 
וחילקן בין היוצאים לשמירה... רק בתחילת 1937  ד"ר ביחובסקי, שעמד בראשו, הכין לשעת חירום חבילות עזרה ראשונה 
הוקם בפתח-תקוה השירות הרפואי של ה'הגנה' המקומית... ב-1939 צורף לש"ר ד"ר ביחובסקי עצמו ואיתו כל תחנת מד"א 
בפתח תקוה. כך הפכנו למעשה את התחנה לחלק מהש"ר של ה'הגנה'... קיימנו קורסים שונים... ופתחנו תחנות עזרה ראשונה 

מקומיות ביישובי הספר )באיזור פתח-תקוה דאז(: גת רימון, מושב בהדרגה )כיום כפר מע"ש(, מחנה יהודה וכפר סירקין'."

"האמבולנס הראשון 
בגליל" ניצב ליד 

בית-החולים שווייצר 
בטבריה, ב-1938

קורס עזרה ראשונה 
ב-1944, בימי מלחמת 
העולם השנייה
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ספר שכתב מייסד מד"א, ד"ר משולם ליבונטין, ב-1938, כאשר 
התגברו החששות מפני התקפות אוויר, במקרה של מלחמה. 

חששות אלה התאמתו שנה לאחר מכן, עם פרוץ מלחמת העולם 
השנייה ב-1939 וההפצצות של תל-אביב וחיפה על ידי מטוסים 

איטלקיים וגרמניים

מלחמת העולם השנייה 
ב-1  שפרצה  השנייה,  העולם  מלחמת  לקראת  הכנה  מעין  הייתה  המאורעות  תקופת  בכל  מד"א  של  המואצת  הפעילות 

בספטמבר 1939. 
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מתנדבי מד"א מתרגלים את השימוש במסיכות גז, עם פרוץ המלחמה ב-1939

חובשת מתנדבת במדי מד"א, 1941 
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ימים של התחלה

מתנדבי מד"א במדיהם, פוסעים ברחוב בתל-אביב, ב-1939, כשהם נושאים תרמילים של עזרה ראשונה ומסיכות גז
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מתנדבים חבושי קסדות ועטופים בשכמיות, מסתודדים בפתח בניין מד"א ברחוב 
מזא"ה בתל-אביב, לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה 

מחשש להפצצות מהאוויר – שאכן הגיעו לאחר מכן – הקים מד"א 
פצועים.  לקליטת  מיוחדים  ממוגנים  מיתקנים  הגדולות  בערים 
זמניות, כולן במקומות מועדים  בתל-אביב בלבד הוקמו 14 תחנות 
בעת  מסור  לטיפול  אנשים  מאות  זכו  אלה  בתחנות  לפורענות. 
כך,  תל-אביב.  את  שפקדו  והאיטלקיות  הגרמניות  ההפצצות 
למשל, גוייסו במהלך ההפצצה האיטלקית הראשונה על תל-אביב, 
בספטמבר 1940, 50 רופאים ו-400 חובשים מתנדבים, שטיפלו ב-239 

פצועי ההפצצה, שהפילה גם 117 חללים. 
באותם ימים הוברר לחלוטין כמה צדקו מקימי ארגון תורמי דם, שכן 

הדם שנתרם אז באמצעות הארגון, הציל מספר רב של נפשות. 
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פלוגת מתנדבי מד"א בתל-אביב שהוכשרו להגשת עזרה ראשונה, במלחמת העולם השנייה

חברי הנהלת מד״א בקסדות לבנות מלווים את הנציב העליון הבריטי הרולד מקמייקל בביקור שערך בתרגיל מד״א בירושלים ב - 1942. 
המשאית שמשמאל, הוסבה לאמבולנס ארעי
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בתקופת מלחמת העולם השנייה דאג מד"א לשלוח חבילות לחיילים היהודיים בכל החזיתות ובמיוחד לחולים, לפצועים ולבני 
משפחותיהם.

מתנדבות מעסיקות במשחקי חברה ילדים 
שאושפזו בבית-החולים המיוחד של מד"א 

בחיפה

אחד מ"ילדי טהרן", שחלה במחנה עתלית, בו 
אוכסנו הילדים עם בואם ארצה, מובא באמבולנס 
לבית-החולים לילדים, שהוקם על ידי מד"א בחיפה

כמה מפעילי בית-החולים לילדים, בחברת יו"ר 
מד"א דאז, ד"ר ליבונטין. יושבים )מימין לשמאל(: 

גב' ד"ר ניסנבוים, ד"ר כספרי, גב' ברומברג, ד"ר 
ניסנבוים, ד"ר ליבונטין, גב' ד"ר כספרי, יהושע גוטמן, 

ציפורה פרידמן ואליהו שכנאי. עומדות מאחור: 
המתנדבות גב' קרול וגב' וייס. 

מידי פעם, נאלצו סניפי מד"א לחרוג מהשיגרה, כדי להתמודד עם צרכים 
מיוחדים שנגרמו בגלל המלחמה. כך, למשל, נפתח בסניף חיפה בית-חולים 

למען "ילדי טהראן", שהגיעו ארצה ב-1943. 
יו"ר הסניף באותם ימים, ד"ר ברוך ניסנבוים, תיאר בזמנו במלים הבאות, איך 

הוקם והופעל בית-החולים הזה:
"יום אחד פנתה אליי הנריאטה סולד, מנהלת 'הדסה' בארץ, ומסרה לי, כי בין 
'ילדי טהראן', העומדים להגיע לחיפה תוך ימים ספורים, יש כשישים חולים 
שואלת  היא  לכן  אותם.  לקלוט  מסוגל  לא  בחיפה  רוטשילד  ובית-החולים 
מיוחד  בית-חולים  דוד אדום' מוכן לקבל על עצמו הפעלת  'מגן  אותי, אם 

לתכלית זאת.
"התקשרתי למרכז מד"א בתל-אביב ושאלתי אם אוכל לקבל מהם עזרה 
תשובה  שקיבלתי  לאחר  לילדים.  בית-החולים  להפעלת  ובכסף  בחומרים 

חיובית, הודעתי לגב' סולד, בשם מרכז מד"א, כי בית-החולים אכן יוקם. 
"מייד לאחר מכן פתחתי בהכנות הדרושות. שכרתי את הבניין הקודם של 
בית-החולים הקהילתי בחיפה, שעמד ריק ותיכננתי לגייס את רוב הרופאים, 
האחיות ועוזרות הטיפול, מבין מתנדבי הסניף החיפאי של מד"א, שלא על 

מנת לקבל פרס.
ומחשמל,  ממים  מנותק  היה  ששכרתי  הבניין  קלה.  הייתה  לא  "העבודה 
כי בעזרת  לא פעלו כשורה. אבל האמנתי,  והשירותים  בכל  הזנחה שררה 
המתנדבים יבוא הכל על תיקונו. ואכן, לא עברו ימים רבים ובית-החולים ניצב 

מוכן לקלוט את כל הילדים שהובאו אליו.
"בסך הכל אושפזו בבית-החולים 65 מפליטי טהראן, ביניהם שני תינוקות, 
האחד בן חמישה ימים והאחר בן עשרה ימים, 41 ילדים בגילים שונים ו-22 
הוריהם,  אל  נשלחו  אשר  עד  בבית-החולים  נשארו  הילדים  כל  מבוגרים. 

כשאלה קיבלו שיכון מהמוסדות המיישבים. 
"מסירותם של חברינו וחברותינו היו קרן אור בחייהם של הילדים, שלאחר 

טלטולים שאין לתארם, הובאו סוף סוף לחוף מבטחים.
כי אנשינו כשירים לתת טיפול סדיר לחולים  "בית-החולים המיוחד הראה, 

והוא נשאר גם להבא ברשותו של 'מגן דוד אדום'."

בזכות  מד"א  חובשי  של  הראשונה  העזרה  תיק  שוכלל  המלחמה,  בתום 
בגדלים  אישיות  תחבושות  של  כמויות  שתרמו  בארה"ב,  הארגון  ידידי 
לקיבוע  "תומס"  סדי  בד,  משולשי  לבטן(,  וגדולה  בינונית  )קטנה,  שונים 
שברים בגפיים התחתונות, אמפולות של יוד לחיטוי פצעים, גליל אספלנית 
)פלסטר(, מספריים, פנס ותג שרוול של חובש מד"א. תיקים מוגדלים אלה 

סייעו במשך הזמן לטפל בפצועים הרבים, שנפגעו במלחמת העצמאות. 

כאשר התבררו מימדי השואה של יהודי אירופה והיה צורך לדאוג לשארית 
עם  וביחד  למשימה  מד"א  נרתם  העקורים,  במחנות  שרוכזה  הפליטה 

39
מד״א



ימים של התחלה

סיוע  יחידת  לניצולים.  דחופה  עזרה  שיגר  הלאומי  והוועד  היהודית  הסוכנות 
שלמה, מצויידת בצי משאיות, נשלחה לעזרת יהודי יוון. במקביל נשלחו עזרה 

רפואית, מזון ובגדים לניצולי השואה בפולין, רומניה, גרמניה ואיטליה.

כמו בימי המאורעות, כך בימי המאבק נגד השלטון הבריטי, לפני קום המדינה, 
מהם  אחד  סיפר  שנים  לאחר  ב"הגנה".  גם  במקביל,  מד"א  מתנדבי  שרתו 
מד"א  בבנייני  הארץ  בכל  פעל  ה'הגנה'  של  הרפואי  "השירות  כי  בזכרונותיו, 
והשתמש בציוד וברכב של הארגון, ברופאיו ובמדריכיו. היחידות הלוחמות של 
ה'הגנה' – החי"ש והפלמ"ח – קיבלו ציוד עזרה ראשונה שהוצא ממחסני החירום 
של מד"א ורופאי מד"א ליוו אותם בכל פעולותיהם. לעזרתם עמדו גם מאות 
מתנדבים, חברי מד"א, ששרתו ב'הגנה' כחובשים, כמדריכים וכאלונקאים. חדרי 
טיפול מוסווים, חדרי ניתוח חבויים ומחסנים של חומרי עזרה ראשונה, שנועדו 
והמתנדבות של מד"א, שהיו גם הם חברים  בידי הרופאים  ללוחמים, הופעלו 

ב'הגנה'.
"...ראשי מד"א במרכז ובסניפים שימשו בעת ובעונה אחת גם כראשי השירות 
הרפואי של ה'הגנה'. הם הדריכו את יחידותיו בכל חלקי הארץ ופיקדו עליהן... 
אלפים מלוחמי הפלמ"ח והחי"ש קיבלו תדריך בעזרה ראשונה מפי הרופאים 
והמתנדבים של מד"א והתחבושת האישית הראשונה שלהם נמסרה להם מידי 

מדריכי מד"א.  
"...מד"א הגיש עזרה ראשונה גם לפצועי ארגוני המחתרת – אצ"ל ולח"י. רופאינו 
וחברינו המתנדבים הצילו בחירוף נפש עשרות מפצועי ארגונים אלה, שהובאו 
לתחנות העזרה הראשונה. בשיטות שונות ומשונות הוחלפו בגדיהם, שמותיהם 

וזהותם והם הוברחו למקומות סתר, כדי שלא יפלו בידי רודפיהם הבריטים."

בשיא המאבק נגד הבריטים, הם נקטו צעדים קשים נגד היישוב היהודי כולו. 
בין השאר הם הכריזו בחודש מרץ 1947 על מצב צבאי בארץ והטילו על היישוב 
מיגבלות שונות. אחת מהן הייתה איסור כולל על נסיעה ברכב ממונע בתל-

היו האמבולנסים של  אז  לנסוע  היחידים שהורשו  בין  בימים מסויימים.  אביב, 
מד"א. 

משאית של יחידת הסיוע ששוגרה ליוון כדי לעזור 
שם לניצולי השואה. על דלת המשאית מתנוסס מגן 

דוד אדום, שמעליו כתוב בעברית "ארץ ישראל"

אמבולנס של מד"א נוסע בבדידות מזהרת 
בכיכר מגן דוד בתל-אביב, בחודש מרץ 1947, 
כשכל רכב אחר )פרט לאופניים( אינו נראה 

בשטח, בגלל מיגבלות התנועה שהטילו 
הבריטים

משלוח תרופות לניצולי השואה בוורשה, 
ב-1945
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אמבולנסים של מד"א, 
המוקפים בהמוני אדם, 

ממתינים על הרציף בנמל 
חיפה, לירידת קבוצת 
המעפילים הראשונה 
ששוחררה ממחנות 

המעצר בקפריסין 

לידיו  מקבל  מד"א  איש 
מספינת  שהורד  פעוט 

מעפילים בנמל חיפה

באותם ימים התחילו להגיע לחופי הארץ ספינות מעפילים, שניסו לעקוף את מיגבלות העלייה אשר הוטלו בידי הבריטים. 
כשהצליחה ספינה כלשהי לחדור דרך ההסגר הבריטי, המתינו למעפילים בחוף אמבולנסים של מד"א, שהסיעו כל מי שנזקק 
לכך, הישר לטיפול רפואי בבית-חולים. צוותי מד"א המתינו גם בנמל חיפה כאשר הובאו לשם ספינות מעפילים שנלכדו בידי 

הבריטים בלב ים, וסייעו לנוסעיהן בכל דרך אפשרית. 
בתחילה נהגו הבריטים להחזיק במעצר במחנה עתלית את כל המעפילים שהגיעו ארצה. מד"א הציב במחנה באותם ימים 
אמבולנס, עם צוות רפואי. לאחר מכן החלו הבריטים להעביר את המעפילים שנתפסו למחנות מעצר בקפריסין וצוותים של 

מד"א נשלחו גם לשם, כדי להגיש לעצורים טיפול רפואי ולהדריך אותם בנושאי היגיינה, בריאות ועזרה ראשונה. 
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גדוד המתנדבים של סניף מד"א בתל-אביב השתתף במאי 1945 במיצעד הנצחון שעבר 
ברחובות העיר לרגל סוף מלחמת העולם השנייה. בתצלום: חוליית הדגל של צועדי 
מד"א, שהורכבה משלושה ממייסדי הארגון. מימין לשמאל: ד"ר יעקב מיכלין, משה 

פרנקל ומשה רבינוביץ

1943, בממ -שער חוברת חגיגית שיצאה לאור ב
לאת למד"א "בר מצוה"

תחנת מד"א שפעלה בשנות ה-40 בחוף תל-אביב
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נער מקבל טיפול באוהל מד"א, באחד ממחנות הקיץ 
של תנועות הנוער בשנות ה-40

תלמידי בית ספר עוברים קורס עזרה ראשונה בשנות ה-40

בוגרות קורס עזרה ראשונה של מד"א בקריית מוצקין ב-1949
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משימה נוספת שהוטלה על שכמם של אנשי מד"א באותם ימים היתה הקצאת ליווי של אמבולנסים וחובשים לכל עלייה על 
הקרקע – וכאלו היו רבות לאחר מלחמת העולם השנייה.

חובשת מד"א ומאבטח ממשטרת 
היישובים העבריים, בעת העלייה על 

הקרקע של מושב כפר מונאש בעמק 
חפר, ב-1946  

משלחת של מד"א מפליגה מחיפה למחנות המעצר של המעפילים בקפריסין. בראש 
המשלחת עמד ד"ר משולם ליבונטין )רביעי משמאל(

אמבולנס מד"א במחנה המעפילים בעתלית
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חובשת מד"א במלחמת העצמאות

46



מלחמת העצמאות
שוב   ,1947 בנובמבר  ב-29  באו"ם  החלוקה  החלטת  עם 
צהלות  נדמו  בטרם  עוד  הארץ.  ברחבי  קרבות  פרצו 
העצמאות  על  היהודיים  החוגגים  המוני  של  השמחה 
שבפתח, נערכה התקפת הרצח הראשונה על ידי כנופיות 
ערביות. חיי השלווה היחסיים של תושבי הארץ היהודיים 
כנופיות  מצד  ונישנות  חוזרות  התקפות  ידי  על  הופרו 
מרצחים, שהסתערו על יישובים יהודיים, ארבו למכוניות  
ואוטובוסים בדרכים ופגעו בעוד ועוד יהודים. מד"א נכנס 
אז שוב בעובי הקורה, פעל כחלק בלתי נפרד מהכוחות 
הלוחמים ודאג למתן עזרה ראשונה לפצועים ולהולכתם 
ציוד  לספק  מד"א  דאג  כן  הארץ.  ברחבי  לבתי-החולים 

רפואי ליישובים המרוחקים.

מתנדבי מד"א גם תיגברו את שורות "השירות הרפואי" 
רב  רפואי  ציוד  סיפק  ומד"א  הארץ  ברחבי  ה"הגנה"  של 

לחיל הרפואה של צה"ל, שהיה אז בראשיתו.
24 סניפים, בהם  היו למד"א ברחבי הארץ  ימים  באותם 

פעלו 28 אמבולנסים וכ-5,000 מתנדבים. 

איש מד"א חובש פצוע בגבול בין תל-אביב ליפו, בתחילת מלחמת 
העצמאות

אמבולנס בקו האש: איש מד"א ושוטר מטפלים בפצוע, ליד עמדה של שוטרים יהודיים מול יפו הערבית, במלחמת העצמאות
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נוכח ריבוי המשימות של האגודה במהלך הקרבות של מלחמת העצמאות, שוב סייעה לה רוח ההתנדבות הערה של היישוב 
היהודי בארץ: ארגונים וולונטריים כמו "הבונים החופשיים" ו"בני ברית" תרמו למד"א שישה אמבולנסים ועשרות נוספים נתרמו 

על ידי אגודות ידידים ויהודים בחו"ל. 

אמבולנסים של מד"א 
קולטים פצועים בתחנה 
המרכזית של תל-אביב, 
לאחר הפצצתה על ידי 
מטוסים מצריים במאי 
1948

אמבולנס של מד"א 
)מימין( בלב זירת הפיגוע 

ברחוב בן יהודה בירושלים, 
לאחר פיצוץ מכונית תופת 

ערבית בפברואר 1948

ערביות  מהתקפות  שסבלה  הנצורה,  בירושלים  אז  התחוללה  במיוחד  קשה  מערכה 
נמרצות. אחת הקשות שבהן היתה פיצוץ מכונית תופת ערבית ברחוב בן יהודה שבעיר. 
הפיצוץ גרם למותם של 58 איש ומתנדבי "מגן דוד אדום" נזעקו לעזרת הפצועים הרבים. 
הם העבירו אותם בזריזות לבתי-החולים ובנק הדם, שהסניף הירושלמי שלו הוקם ב-1936, 

סיפק דם לכל הפצועים שנזקקו לעירוי. 
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שרידי אחד האמבולנסים של מד"א שנפגעו ב"שיירת הדסה"

תחנת עזרה ראשונה ארעית, בפינת
רחוב בירושלים, מגישה עזרה ראשונה
לפצועי הפיגוע ברחוב בן יהודה

בכלל, הוכיח בנק הדם הירושלמי במלחמת העצמאות את יעילותו ואיפשר למד"א, למרות המצור, לספק לא רק את צרכי 
הדם והפלסמה של בתי-החולים בעיר אלא גם את אלה של בתי-החולים והיישובים בסביבתה. כך יצר מד"א לעצמו מוניטין 

גם בתחום זה. 

ב-13 באפריל 1948 ספג הסניף הירושלמי של מד"א מכה כואבת, כאשר איבד שני אמבולנסים שלו, עם נהגיהם, שהשתתפו 
ב"שיירת הדסה", אשר הותקפה בדרכה מלב העיר לבית-החולים בהר הצופים הנצור. 
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היה  לירושלמים  מד"א  סייע  שבו  נוסף  פעילות  תחום 
ההפוגה  בימי  והמותשת:  הרעבה  לעיר  מזון  אספקת 
להעביר  מד"א  של  אמבולנסים  התחילו  הראשונה, 
פצועים לבתי-החולים בתל-אביב ובחיפה. בתחילה, חזרו 
כלל.  בדרך  ריקים  כשהם  לירושלים  הללו  האמבולנסים 
ואז הגה מישהו את הרעיון להשתמש באמבולנסים לסיוע  
הומניטארי ולהעמיס עליהם מיצרכי מזון לנזקקים – פעולה 
שלא נגדה את הסכם ההפוגה. הד גדול במיוחד לפעילות 
זאת היה בחיפה. סניף מד"א המקומי הודיע ברדיו החיפאי 
ורוצה  בירושלים  קרובים  לו  שיש  מי  "כל  כי  אז,  שפעל 
להעביר להם חבילת מיצרכים יוכל למסור אותה בתחנת 
חבילות.  מ-3000  למעלה  נמסרו  המחרת  ביום  מד"א". 
מבצעים דומים היו גם בתל-אביב, נתניה ויישובים אחרים 

– ולתושבי ירושלים הנצורים רווח מעט.
להגדיל  אפילו  הירושלמי  מד"א  הצליח  קרבות  כדי  תוך 
את הציוד הרפואי שבידיו. דיווח של הסניף מאותם ימים 
מספר, כי "לאחר שפרצו הקרבות בעיר, רכשנו את הציוד 
של חדר הניתוחים בבית-החולים הצבאי הבריטי בשכונת 
טלביה )שהייתה אז שכונת יוקרה ערבית(. יום לפני הפינוי 
הבריטי )באמצע מאי 1948(, הגענו למקום תחת משמר 
בריטי, פירקנו את כל מיתקני החדר, העמסנו את הציוד 
הכל, מטעמי  והעברנו  ועל משאית  אמבולנסים  שני  על 
יותר  נלקח מאוחר  בטחון, לבניין הסניף שלנו. כל הציוד 

ע"י צה"ל."

הלאומיים  המוסדות  בניין  מעל  מיתמר  עשן 
בירושלים, לאחר פיצוץ מכונית תופת בחצר המיבנה 
במרץ 1948. 12 איש נהרגו בפיצוץ ו-44 נפצעו והועברו 

באמבולנסים של מד"א לבית-החולים

אמבולנס עולה באש ליד בניין העיתון "פלסטיין פוסט" בירושלים, לאחר 
פיצוץ מכונית תופת ערבית במקום, במלחמת העצמאות
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מיסדר חגיגי של העובדים והמתנדבים בסניף מד"א בירושלים, לרגל חנוכת התחנה החדשה במגרש הרוסים ב 1948

דגלי מד"א ומדינת ישראל מקשטים את בית הבולשת הבריטית 
לשעבר במגרש הרוסים בירושלים, ביום שבו נכנס סניף מד"א 

בירושלים לקומה השנייה של הבית, ב-1948

באותם ימים היו מיתקני מד"א מפוזרים במקומות רבים 
ברחבי ירושלים. אולם כשעזבו הבריטים ובניין הבולשת 
קומתו  את  מד"א  קיבל  התפנה,  הרוסים  במגרש 
בירושלים. הבניין  כל פעילותו  וריכז בה את  הראשונה 
ירושלים,  שמשטרת  עד  בעיר  מד"א  כמרכז  שימש 
הקומה  לחדרי  גם  נזקקה  הבניין,  בשאר  שהשתמשה 
מד"א  לסניף  נוח  היה  לא  שממילא  מאחר  הראשונה. 
להימצא בקומה הראשונה ולא בקומת הקרקע, הוקם 
לסניף בניין חדש, במבואותיה המערביים של ירושלים 

והוא עבר אליו באמצע שנות ה-60. 
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צוות אמבולנס של מד"א מטפל בפצוע, בעת פרשת "אלטלנה" בחוף תל-אביב

צי האמבולנסים של מד"א בירושלים, 
חונה לפני הסניף במגרש הרוסים, בשנות 

ה-50 
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עם הקמת צה"ל, בעיצומה של מלחמת העצמאות, הועלתה 
על ידי ד"ר חיים שיבא, שהיה רופא בכיר בשירות הרפואי של 
שיהיה  צבאי,  רפואי  שירות  בצה"ל  להקים  הצעה  ה"הגנה", 
נבדל מהמערכת האזרחית.  בעיקבות זאת כינס דוד בן-גוריון 
בביתו דיון בנושא המערך הרפואי. בכינוס זה הסביר ד"ר שיבא 
נסיונו ברפואה צבאית, מימי שירותו בצבא  ונוכח  את הצעתו 
אלון  ויגאל  בן-גוריון  תמכו  השנייה,  העולם  במלחמת  הבריטי 
רב  לא  זמן  תוך  הרפואי.  השירות  לראש  אותו  ומינו  בהצעתו 
הפך השירות הרפואי לחיל הרפואה, שמפקדו הראשון היה סגן 

אלוף ד"ר אברהם עצמון. 
מערך הרפואה החדש של צה"ל נזקק מייד עם הקמתו לציוד 
רב – כולל אמבולנסים, כמובן. אלא שמדינת ישראל הצעירה 
הייתה כה לחוצה אז מבחינה כספית, שלא יכלה לרכוש את 
פיתרון  לכך  מצא  גוריון  בן  לצבא.  הדרושים  האמבולנסים 
חלק  יעביר  שהארגון  וביקש  למד"א  פנה  הוא  מבחינתו:  נוח 
מהאמבולנסים שלו לחיל הרפואה הצעיר. הנהלת מד"א דאז 
גיוסם לצה"ל של רבים  נוכח  כי  מצאה עצמה בדילמה קשה, 
מקרב מתנדבי מד"א, הייתה מסירת חלק מהאמבולנסים של 
הארגון לצה"ל עלולה לפגוע במערך שירותי העזרה הראשונה 
בן  של  לבקשתו  הארגון  נענה  זאת,  למרות  האזרחי.  לציבור 
גוריון ותרם לצה"ל 50 אמבולנסים, שנרכשו בעזרת ידידי מד"א 

בארה"ב. 

בשם  הודה  עצמון,  אברהם  ד"ר  סא"ל  הרפואה,  חיל  מפקד 
למד"א  צה"ל,  של  הרפואה  חיל  ובשם  הכללי  המטה  ראש 
ולידידי הארגון בארה"ב, על תרומת האמבולנסים. בדברי תודתו 
צה"ל  בין  הפעולה  שיתוף  את  גם  הרפואה  חיל  הזכיר מפקד 
לבין מד"א, במאמץ הרפואי הגדול שהושקע בקליטת העלייה 

הגדולה בימי קום המדינה. 
ואכן, מתחילת קיומו של צה"ל, היה קשר הדוק בין מד"א לחיל 
הרפואה. שני הגופים שיתפו פעולה באורח מתמיד כשהמקשר 
ביניהם היה הרופא ד"ר הייליצ'ר, שהיה גם קצין בחיל הרפואה 

כתב התודה של צה"ל על תרומת 50 
האמבולנסים של מד"א לחיל הרפואה במלחמת 
העצמאות 

 אמבולנס של מד"א בקיבוץ בנגב, 
במלחמת העצמאות

וגם חבר הוועד של מד"א.
בין השאר תרם מד"א לחיל הרפואה הצעיר רבות מניסיונו ומהציוד שברשותו. כך, למשל, תרם מד"א לצה"ל, בעיצומה של 
המלחמה, אמבולנסים ששירתו את הקיבוצים נירים ודורות בנגב, בעת הקרבות עם הצבא המצרי באיזור. וכאשר קיבל מד"א 
באותם ימים משלוח של 21 אמבולנסים מאגודת הידידים בארה"ב, נמסרו שבעה מהם לצה"ל )ראה להלן בפרק מלאכים על 

גלגלים(.

שיתוף פעולה זה נמשך גם אחרי שוך הקרבות. מד"א סייע לחיל הרפואה כיועץ ומנחה והדבר הביא לתיאום מלא ככל האפשר 
בטיפול בפצועים. כך, למשל, הוציא חיל הרפואה ב-1952, בשיתוף ובתיאום עם מד"א, חוברת הדרכה העוסקת בקיבוע שברים, 

חסימות עורקים וכדומה.
דוגמה נוספת לשיתוף הפעולה בין שני הגופים מהווה נוכחותו של נציג מד"א במבחן הסיום של כל קורס חובשים בצבא.  
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בו כארגון  נפתח פרק חדש בפעילות מד"א, לאחר שהמדינה הצעירה הכירה  עם הקמת המדינה בעיצומם של הקרבות, 
ההצלה הלאומי של ישראל. 

חוק מגן דוד אדום 1950
במהלך הקרבות ולאחריהם, זכה "מגן דוד אדום" לשבחים רבים ולאיש לא היה ספק בדבר הצורך החיוני של המדינה-שבדרך 
בשירותי האגודה. עם חתימת המדינה הצעירה על אמנות ז'נבה התעורר הצורך להקים ארגון ארצי המעוגן בחוק אשר ימלא 
את תפקיד "ארגון הצלב האדום הישראלי". ואכן, כבר בשנת 1950 נתקבע מעמדו הייחודי של מד"א, כאשר הכנסת קיבלה 
את חוק "מגן דוד אדום", המכיר רשמית באגודה כארגון ההצלה הלאומי הכלל-ארצי, המשמש כמקבילה הישראלית לארגון 

"הצלב האדום" בעולם ופועל על פי אמנת ז'נבה. 
עם אישרור החוק, בוטל החוק המנדטורי הבריטי שלפיו פעל מד"א עד אז ואשר הסתמך על "דבר המלך במועצתו" בקשר 

לאמנות ז'נבה. 

החוק הישראלי החדש קבע, כי התפקידים שעל מד"א למלא הם: 
- לתפקד כאגודה ארצית, לפעול כשירות עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בזמן מלחמה ולהתכונן למשימה זאת בעת שלום. 

- לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה ושירותי אישפוז ארעי לשעת דחק.
- לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם.

- למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה.

החוק מוסר את ניהול הארגון למד"א עצמו וקובע בהחלטיות, כי הנהלת הארגון ומועצתו יהיו האחראים הבלעדיים לענייניו 
ובידם הרשות להכניס שינויים בתקנון. למד"א ניתנה השליטה הבלעדית גם על הרחבת פעילות הארגון וקביעת המקומות 

שבהם יוקמו סניפים של מד"א. 
החוק קובע עוד, כי למד"א מוקנית בלעדיות על השירות ואומר, כי "האגודה והיא בלבד תמלא בישראל את התפקידים של 
אגודה ארצית" - תפקידים אשר נועדו על פי אמנת ז'נבה לאגודות ארציות של "הצלב האדום" או לאגודות עזרה ראשונה של 

מתנדבים, המוכרות והמוסמכות לכך על ידי ממשלותיהם. 
עוד קובע החוק, כי למד"א מותר להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר. בנוסף 
לכל אלה, הוגדרו בחוק גם סמכויות העזר של האגודה, שנועדו להסדיר את המימון לפעילות הארגון )גביית תשלומים, תרומות 

ומענקים, מכירת ציוד ומוצרי דם וכדומה(.
עוד נקבע, כי סמל מד"א יהיה מגן דוד אדום על רקע לבן – כסימלם של הצלב האדום והסהר האדום. יתר על כן: השימוש 
בסמל זה או בסמל דומה לו הוא זכות בלעדית של מד"א ואין לשום גוף אחר זכות להשתמש בו לכל מטרה שהיא, אלא 

בהיתר של האגודה.
על פי החוק, פטור מד"א מכל מכס, מס קנייה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים, אמבולנסים, ציוד רפואי ותרופות, 
המשמשים את מטרות הארגון. בנוסף קובע החוק, כי האגודה תגבה תשלום מכל מי שקיבל ממנה שירותים, בשיעור שייקבע 

על ידי שרי הבריאות והאוצר. 

בהמשך הורחבו מטרות אלו ובתקנון מד"א הנוכחי, שאושר סופית ב-1992, נוספו לארגון היעדים הבאים:
- הדרכה בתחום העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם אישפוז.

- קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי ומתקדם ובכלל זה נט"ן. 
- הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות ופצועים, פינוי הרוגים ונפטרים.

- הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים.
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נשיאת מד"א הראשונה
במדינות רבות בעולם מקובל, כי בראש ארגון "הצלב האדום" הארצי יעמוד נשיא המדינה. בארצות הברית, למשל, הנשיא של 
הארגון הוא נשיא ארצות הברית, יועץ הכבוד של הארגון הוא התובע הכללי של המדינה ולשר האוצר שמורה גזברות הכבוד. 
במונרכיות שמור תפקיד זה למלך או לאחד מבני המשפחה המולכת. עם אישור חוק מד"א 1950, מונה  ד"ר אהרון בארט, 
ממייסדי בנק לאומי, כנשיא הראשון של מד"א. אלא שהמינוי לא יצא לפועל, בשל התנגדותם של פקידי בנק לאומי. בעיקבות 
זאת מונתה לתפקיד זה ב-1953 רעייתו של נשיא המדינה הראשון, ד"ר ורה וייצמן, אשר שימשה גם כיו"ר סניף מד"א רחובות. 
על גג ביתה של ד"ר ויצמן התנוסס דגל מד"א והיא פעלה רבות להכרת מד"א כחבר בארגון "הצלב האדום" הבינלאומי. ד"ר 
וגייסה בעזרתם  והדיפלומטים הזרים שהגיעו לישראל  בין השגרירים  ויצמן הייתה פעילה מאוד בהפצת מסר הארגון  ורה 

משאבים וציוד רב לטובת מד"א. הגב' ורה ויצמן שירתה כנשיאה 14 שנים ברציפות, עד 1966.
חוק מד"א שנתקבל בכנסת קבע, כי נשיא הארגון ימונה לתפקידו על ידי נשיא המדינה וכך הגיעו לעמדה זאת במשך השנים 
כמה מבכירי הרופאים בישראל, כגון פרופסור אריה הראל, שהיה שגרירה הראשון של ישראל בברית המועצות ולאחר שחזר, 

נתמנה לנשיא מד"א.
נשיא מד"א כיום )2015( הוא תא"ל )מיל.( אבי זוהר, שהיה קצין חינוך ראשי בצה"ל ואף שימש בעבר כמנכ"ל מגן דוד אדום.

פנקס החבר 
במד"א של נשיאת 
הארגון הראשונה, 

ורה ויצמן.

דגל מד"א מתנוסס 
מעל בית הנשיא 
וייצמן ברחובות, 

בעת כהונתה של 
אשתו כנשיאת 

הארגון
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עם הקמת המדינה, בעיצומם של קרבות מלחמת 
מד"א,  בפעילות  חדש  פרק  נפתח  העצמאות, 
לאחר שהמדינה הצעירה הכירה בו כארגון ההצלה 
הלאומי של ישראל. המשימה הלאומית הראשונה 
הגדולה,  העלייה  קליטת  הייתה  המלחמה  לאחר 
המנדט  סיום  עם  מייד  ארצה  לזרום  שהתחילה 
הקמת  ידי  על  זה  בנטל  השתתף  מד"א  הבריטי. 
 – העולים  מיישובי  ברבים  ראשונה  עזרה  תחנות 
כיצד  המדינה  של  החדשים  האזרחים  ובהדרכת 
לכך  בנוסף  הצורך.  בשעת  ראשונה  עזרה  להגיש 
נערך הארגון כל העת לשעות מיבחן של מלחמות, 
במשך  המדינה  את  שפקדו  טבע,  ופגעי  טרור  ימי 

השנים וכשאלה קרו, עמד במשימותיו בכבוד. 

מבצע קדש

ימים אדומים של טרור

הצלת חיים במספרים

מלחמת יום כיפור

מבצע עמוד ענן

מלחמת המפרץ

מבצע צוק איתן

מלחמת ששת הימים

מלחמת לבנון השניה

מלחמת שלום הגליל

מד"א בימי השלג הגדול

חטיפת מטוס "סאבנה"

מבצע עופרת יצוקה



אמבולנסים שהוזעקו לאיסוף פצועי פיגוע, מרוכזים ברחוב המלך ג'ורג'  בירושלים ב-2002



ימים אפורים וימים של אש

בימי העלייה הגדולה שבאה מייד לאחר הקמת המדינה, שוב היה מד"א נוכח בנמל חיפה, כדי לסייע לבאים. 

אחרי מלחמת העצמאות עברה על מד"א תקופה ארוכה של ימים אפורים, שבהם נאלץ הארגון להסתגל לחיי הצנע הקשים 
שעברו על כל היישוב אז. עם זאת ידע הארגון להתגבר על המחסור ולתת את שירותיו לא רק לציבור הוותיק בארץ, אלא 
גם ליישובי העולים החדשים שהוקמו ברחבי המדינה ואפילו למאהלי הבדואים הפזורים בנגב. מאמץ גדול במיוחד נעשה כדי 

להקים תחנות מד"א ביישובים החדשים ולציידן באמבולנסים ובצוותי עזרה ראשונה. 

אמבולנסים של מד"א ממתינים על הרציף בנמל 
חיפה, לעולים הזקוקים לטיפול רפואי

נציגת מד"א מרגיעה צעירה שאיבדה את אחיה עולה קשיש מובל לאמבולנס בנמל חיפה
בירידתה מהאונייה בחיפה

קשיש שזה אך ירד מאונייה בנמל חיפה, מקבל 
סיוע מאחות של מד"א
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החורף העז של 1950, שהיה מלווה שלג וגשמי זלעפות, 
באותם  שהיו  המעברות,  תושבי  על  במיוחד  הקשה 
ימים רק מחנות אוהלים שהוקמו בחופזה, כדי לקלוט 
את העלייה הגדולה דאז. מעברות רבות נשטפו בזרמי 
מים עזים ואוהלים רבים התמוטטו בסופה ותושביהם 

נותרו חשופים לגשם העז. 
על תלאותיהם  להקל  כדי  יכולתו  כמיטב  מד"א עשה 
סניף  זה  בעניין  לעשות  הגדיל  המעברות.  יושבי  של 
ברוך  ד"ר  הסניף,  יו"ר  מכן  לאחר  שסיפר  כפי  חיפה, 
ניסנבוים: "בעזרתה של הסוכנות היהודית, אירגן סניף 
המעברות  ילדי  את  ופינה  ונועז  מהיר  מבצע  חיפה 

בסביבת חיפה, לבניין מד"א בעיר. 
"אחרי פיזור הילדים לבתיהם של תושבים בחיפה, נותרו 
לנו קרוב לארבעים ילדים שהיינו צריכים לאכסן בבנייננו. 

העליונה  הקומה  את  אירגנו 
ושינה.  אוכל  משחקים,  לחדרי 
בחצר סידרו מקלחות עם מים 
חמים. חברי הגדוד אספו למען 
ומאחר  ונעליים  בגדים  הילדים 
המזון  וקיצוב  הצנע  שמשטר 
ילד  כל  קיבל  בעיצומו,  אז  היה 
כל  למרות  אבל  מזון.  כרטיס 
דבר  לילדים  חסר  לא  הקשיים 
והיה להם שפע של מזון. אפילו 
תה  דבש,  אורז,  קקאו,  סוכר, 
יקרי  מיצרכים  שהיו  וכדומה, 
סופקו  ימים,  באותם  המציאות 

להם. 

בחמסין, בקרה, בעין הסערה: אמבולנס מדגם "קומר", מפלס לעצמו דרך  
בכיכר "גנרלי" בירושלים, בימי השלג הגדול של 1950

ילדי המעברות שנקלטו 
בסניף מד"א בחיפה, "תופסים 

שמש" בחצר הבניין וביחד 
עם אם הבית שלהם, אטה 
כץ, נהנים משירה בצוותא 

ומסיפורים מפי המדריך
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"אם הבית הייתה מתנדבת ותיקה של גדוד מד"א בחיפה, אטה כץ, שטיפלה בהם במסירות נפש. ילדים שחלו נשלחו לטיפול 
במרפאה ובמקרים רציניים יותר, בא רופא מתנדב לבקרם. 

"פעמיים בשבוע היה בא מדריך, סטודנט מהטכניון, כדי לארגן לילדים משחקים, לקרוא להם סיפורים ולהעסיקם בפעילויות 
שונות. 

"אגב, רוב הילדים שפוזרו קודם לכן לבתים פרטיים ברחבי העיר, לא הסתגלו אליהם והיה צורך להעבירם לאט לאט אלינו. 
"באמצע מרץ, לאחר שמזג האוויר השתפר, החזרנו את הילדים להוריהם. אותם ילדים שקיבלנו יחפים, רזים, רעבים ובבריאות 

ירודה, חזרו הביתה בריאים ושלמים, לבושים היטב ובמצב טוב מבחינה נפשית."

הוקמו במקום  יותר. בתחילה  אוהלי המעברות במיבנים קשיחים  כל  הוחלפו בהדרגה   1950 כאחד מלקחי השטפונות של 
האוהלים צריפונים ופחונים, שהוחלפו גם הם במשך הזמן, בבתים של ממש, כך שחורפים גשומים שבאו לאחר מכן כבר לא 

הצריכו מבצעי סיוע בלתי צפויים, כמו זה שסניף מד"א בחיפה עמד בו בהצלחה. 
מעברות רבות, כגון המעברה בבית שמש, הפכו גרעין ליישובים חדשים, שברבים מהם הוקמו במשך השנים תחנות קבע של 
מד"א. יתר על כן: רבים מתושבי היישובים החדשים שולבו בפעולה ההתנדבותית של מד"א והפכו לשותפים פעילים במתן 

שירותי העזרה הראשונה באזורם. 

תושב יישוב חדש בפרוזדור 
ירושלים נושא אלונקה, במהלך 
קורס עזרה ראשונה של מד"א 

בשנותיה הראשונות של קריית 
שמונה, הסתמכה אוכלוסייתה 

על תחנת מד"א בקיבוץ כפר 
גלעדי הסמוך. לקראת סוף 

שנות ה-50 גדל מספר תושבי 
העיירה עד כדי כך, שהיה 

צורך להקים בה סניף משלה. 
הדבר נעשה והמיבנה החדש 

)בתצלום( קלט גם את תחנת 
כפר גלעדי
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כרזות שהונפו לקראת טקס הנחת אבן הפינה לתחנת 
מד"א החדשה בבאר-שבע, ב-1951

תחנת מד"א החדשה בבית שמש, ביום חנוכתה 
ב-1954
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התחנות החדשות של מד"א נזקקו לאמבולנסים ואלה 
נשלחו ארצה בתרומותיהם של ידידי מד"א בחו"ל. 

בתצלום: מיסדר אמבולנסים חדשים בסוף שנות ה-50
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באותה  מד"א  של  ביותר  הפופולריים  השירותים  אחד 
תאונות  לנפגעי  ראשונה  עזרה  להגשת  בנוסף  תקופה, 
הלידה  לחדרי  מבתיהן  יולדות  העברת  היה  ועבודה,  דרכים 
החלה  בתי-החולים,  ריחוק  בגלל  לעיתים,  בבתי-החולים. 
היו  כאלה  במקרים  בדרכו.  נמצא  האמבולנס  בעוד  הלידה 
ומקבלים את הלידה  נהגי האמבולנסים עוצרים לצד הדרך 

בעצמם – תופעה הנמשכת עד ימינו אלה. 

שלישייה שנולדה באמבולנס, בדרך לבית-החולים
גדוד הנוער של סניף מד"א ברמלה, במצעד 

הסיום של "צעדת ארבעת הימים" בירושלים, 
ב-1953. 

מד"א צועד לירושלים
"צעדת  את  צה"ל  אירגן  ה-50  שנות  באמצע 
קוצצה  שנים  כמה  שלאחר  הימים",  ארבעת 
האזרחית,  ירושלים"  ל"צעדת  והפכה  אחד  ליום 
רבבות  בהשתתפות  שנה  מידי  המתקיימת 
ליווה את הצעדות כמעט מימיהן  צועדים. מד"א 
שצוותיהם  אמבולנסים,  ידי  על  אם  הראשונים, 
השתתפות  ידי  על  ואם  הצועדים  ביבלות  טיפלו 

פעילה של מתנדבי מד"א בצעידה. 
בשנת  שהתקיימה  הימים",  ארבעת  ל"צעדת 
שליוו  אמבולנסים   26 מד"א  הציב  למשל,   ,1963
הצועדים  בין  נמצאה  במקביל,  הצועדים.  את 
של  הנוער  מגדוד  ונערות  נערים   30 של  קבוצה 
סניף מד"א ברמלה. האוטובוס-אמבולנס שליווה 
את הקבוצה בהתמדה, שימש במקביל גם כתחנת 
מהצועדים  מאות  טופלו  בה  ראשונה,  עזרה 

שנזקקו לכך.

"מדבקת חסידה" לכל לידה באמבולנס
בשנות ה-80 היה נהוג להדביק על כל אמבולנס 
את  העולם,  לאוויר  תינוק  הגיע  שבו  מד"א  של 

"מדבקת החסידה" הזאת: 

הרעיון נלקח ממנהגם של טייסי הקרב להדביק 
על דופן מטוסם "מדבקת ניצחון" לכל הפלה של 

מטוס אוייב, שנרשמה לזכותם. 
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"נכונים תמיד!" – מתנדבי מד"א בתרגיל של סניף 
ירושלים ב-1956

חובשת מד"א מנשימה בחוף הים נערה 
שטבעה ומחזירה אותה לחיים
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תרגיל סיום של קורס עזרה ראשונה בשנות ה-50

צוות מד"א בירושלים מתרגל הורדה של אלונקה מקומה גבוהה, ב-1949
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מבצע קדש
שיגרת החיים הופרה באוקטובר 1956, כאשר בעיקבות כמה מעשי טרור קשים של ה"פדאיונים", שהסתננו לישראל מרצועת 
עזה, פתח צה"ל במבצע קדש ותקף את הצבא המצרי ברצועה ובסיני. כל סניפי מד"א ואלפי מתנדביו נחלצו מייד לסייע לחיל 

הרפואה של צה"ל, במשימותיו הכבדות בעת הקרבות.
לקראת המבצע, החלו שירותי הדם לאגור מנות-דם  בסודיות גמורה )פרטים על כך ראה בפרק "כי הדם הוא הנפש"(.

במהלך שבוע הקרבות בסיני הצליח מד"א לגייס 3000 מנות דם, בעוד שבימים כתקנם נאספו אז 15 אלף מנות דם בשנה 
צה"ל.  לרשות  והועמדו  הדם,  של  המוחלטת  טריותו  על  שמירה  תוך  מיוחדים,  במיכלים  הוחזקו  הללו  הדם  מנות  שלמה. 

המיכלים הללו נשלחו אל היחידות הלוחמות ובמקרים מסויימים אף הוצנחו לכוחות הקדמיים. 

על בנק הדם של מד"א הוטל לקראת מבצע קדש להכין מלאי גדול במיוחד של מנות דם עבור פצועי צה"ל. בזכות עובדיו המסורים, עמד הבנק 
במשימתו בכבוד. בתצלום: פינה רוחשת פעילות בבניין בנק הדם ביפו, לקראת המבצע

תחנת נפגעים ניידת שהוקמה למען הציבור, לקראת מבצע קדש
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אזרחים מגיעים לתחנת מד"א, כדי 
לתרום דם במהלך מבצע קדש 

רופא מצרי, שטיפל לאחר מבצע 
קדש בשבויים המצריים בישראל, 

נראה במרכז התצלום משוחח 
באוהל המרפאה של מחנה השבויים 

בעתלית, עם נציגי מד"א ו"הצלב 
האדום", כשהוא לובש חלוק של מד"א

בשבוע שקדם לפרוץ הקרבות אירגן מד"א משלוח גדול של תרופות ופלסמה יבשה, שנועדו לתושבי בודפשט אשר מרדו אז 
בשלטון הקומוניסטי. אלא שהשתלטות הצבא האדום על המורדים בבודפשט גרמה לעיכוב המשלוח – וכולו הועבר בסופו 

של דבר לצה"ל בסיני. 

בין שאר המשימות שהוטלו על מד"א בעת מבצע קדש, הייתה הדאגה לטיפול בחיילים המצריים שנפלו בשבי צה"ל. זאת, 
לשבויים   סיפק  הארגון  הבינלאומי.  האדום”  “הצלב  ארגוני  על  המוטלות  המשימות  את  למלא  מד"א  של  מתפקידו  כחלק 
אוכל חם, חבילות מזון, אוהלי חולים ושירותי אמבולנסים ואף חילק להם טפסי מכתבים,  שהועברו למשפחותיהם במצרים 

באמצעות “הצלב האדום” הבינלאומי. 
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אמבולנסים של מד"א חונים ליד מלון "סבוי" בתל-אביב, לקראת הפריצה לתוכו לאחר שמחבלים השתלטו עליו ב-1975

תירגול של טיפול באירוע רב-נפגעים, בקורס של מד"א למגישי עזרה ראשונה 

אמבולנסים חונים בקירבת מלון "סבוי" בתל-אביב, לקראת הפריצה של כוחות הביטחון לתוכו, כדי לחסל מחבלים שהשתלטו עליו ב-1975
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הוועידה השמינית של מד"א, שהתקיימה ב-1970

אמבולנסים מוקפים בקהל סקרנים גדול, לאחר שהוזעקו לתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב בעיקבות פיגוע שאירע שם ב-1968
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במקביל, נערך מד"א לשירות האזרחים ברחבי המדינה. בכל הסניפים הוכנו מאות אלפי תרמילים לעזרה ראשונה, אלונקות 
ושמיכות ועשרות אמבולנסים ניצבו הכן כל שעות היממה, כדי להיענות לכל צורך שהוא.

בימים שלאחר המבצע התפוגג המתח הגדול וכל המדינה ועמה מד"א חזרו להתמודדות האפורה עם חיי היום יום. במד"א 
התבטא הדבר במאמצים בלתי פוסקים להשיג משאבים להפעלת הארגון הסדירה, אם על ידי תרומות, אם על ידי מכירת 
כרטיסי הגרלה ואם בדרכים אחרות. אלא שלמרות כל המאמצים עמד הארגון תמיד בקשיים כספיים חמורים, כמפורט להלן 

בפרק "ממאבקי הישרדות לפריחה מחודשת".
 

למרות כל הבעיות הכספיות המשמעותיות, המשיך מד"א להגיש עזרה לציבור בכל מקום שהדבר נדרש: תאונות דרכים, 
דליקות, טביעת מתרחצים בים וכמובן החשת יולדות לחדרי הלידה. 

 

במהלך מבצע קדש הוצאו ממצרים, בעזרת “הצלב 
האדום”, רוב היהודים שנותרו שם והובאו ארצה. בתצלום: 

אחד הבאים ממצרים שנזקק לטיפול רפואי, מועבר 
לאמבולנס כדי להסיעו לבית-החולים 

מידי פעם השתתף מד"א במבצעים שערך משרד הבריאות לשיפור 
הבריאות במיגזרים שונים של האוכלוסייה בארץ. בתצלום: אמבולנס 

של מד"א מגיע לשבטי הבדואים בנגב, במהלך מבצע חיסון נגד 
מחלת השחפת בקירבם 

תאונת דרכים בלב תל-אביב
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האמבולנסים שהוחשו לחוף הים בתל-אביב, כדי להעביר לבית החולים את הנערות שטבעו

דליקה בתל-אביב

תחנות  של  בהקמתן  הוחל  ה-60  בשנות 
מד"א בחופי הרחצה. פעילות זאת קיבלה 
ששמונה  לאחר  משמעותית,  דחיפה 
בבאר  "בית-יעקב"  סמינר  של  תלמידות 
יעקב טבעו למוות ב-1963, כאשר כיתתן 
בתל-אביב.  "שרתון"  בחוף  בים,  רחצה 
כי  המקרה,  למחרת  דיווח  "דבר"  העיתון 
"אסון הטביעה, שכמוהו לא קרה בישראל, 
כאשר  הצהרים,  אחר  ב-2.30  התרחש 
ירדה  הסמינר  תלמידות   39 של  קבוצה 
לרחוץ בים... במקום שבו הרחצה אסורה 
הכניסה  מפני  הזהירו  גדולים  ושלטים 

למים..."
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הידיעה הראשונה על האסון הגיעה לתחנת מד"א ברחוב מזא"ה 13, בשעה 3 אחר הצהרים – אך לא הזכירה כי מדובר באירוע 
המוני. משום כך, נשלח למקום בתחילה אמבולנס אחד בלבד. כשהגיע האמבולנס למקום האירוע, הבין נהגו מייד את גודל 
האסון, הזעיק עזרה נוספת והסביר מה קורה בשטח. בו במקום נשלחו אל החוף שלושה אמבולנסים נוספים, שעמהם הגיע 
גם הרופא התורן של התחנה, ד"ר ב. ליפסון. כן הוזעקו למקום מבתיהם שני הרופאים הנוספים של התחנה: ד"ר מ. רזניקוביץ 

וד"ר פ. סגל. 
בהמשך הידיעה ב"דבר"  נאמר, כי "בעוד המצילים מוציאים את הנערות מהים, חשו למקום אמבולנסים של מגן דוד אדום, 
רופאים ואחיות ועשרות שוטרים. עד מהרה הושכבו הבנות באלונקות וצוותי העזרה הראשונה החלו בהנשמתן מפה לפה. כל 
נערה שהחלה להראות סימני חיים הוכנסה לאמבולנס והוא יצא מייד לבית-החולים איכילוב... תוך פחות משעה הועברו כל 

הנערות לבית-החולים."

כאמור, נתן המקרה הקשה דחיפה להקמת תחנות מד"א קטנות בחופי הרחצה הציבוריים ורבים חייבים להן את חייהם, לאחר 
שחולצו מטביעה. 

חובש מתנדב של מד"א )במרכז התצלום( אינו 
חדל לרגע מהנשמה מפה לפה של אחת הנערות 

שטבעו, בעודה נישאת על אלונקה לאמבולנס 
שיביא אותה לבית-החולים

נער שטבע וחולץ על ידי המצילים, מובא 
אל תחנת מד"א שהוקמה בחוף יפו

חובשת מד"א מנשימה את הנער שטבע 
ומחזירה אותו לחיים 
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אזרחים נקהלים במלחמת ששת הימים על פיתחה 
של ניידת בנק הדם, שהוצבה לאיסוף תרומות דם 
בכיכר דיזנגוף בתל-אביב

מלחמת ששת הימים 
בימי המתיחות שפקדו את הארץ לפני פרוץ מלחמת ששת 
הבאות.  לקראת  הניסיון  למוד  מד"א  נערך  ב-1967,  הימים 
ככל  רבות  דם  מנות  בהתרמת  הושקעו  רבים  מאמצים 
נקודות  ארבע  נפתחו  בלבד  בתל-אביב  מהציבור.  האפשר 
בבית  "איכילוב",  בבית-החולים  דם:  להתרמת  קבועות 
היולדות בקריה, בתחנת מגן דוד אדום ברחוב מזא"ה ובבית-

להתרמת  ניידת  הוצבה  כן  בלפור.  ברחוב  "הדסה"  החולים 
דם בכיכר דיזנגוף. אלפי תורמי-דם נקהלו על הנקודות הללו 
ועל הדומות להן, שנפתחו בשאר חלקי הארץ, ותוך יום אחד 

נאגרו בהן אלפי מנות דם, שנשמרו בבנק הדם לעת צורך. 
במקביל נערכו למען הציבור עשרות קורסים מזורזים בעזרה 

ראשונה בהם הודרכו בסך הכל 900 איש, מגיל 16 עד 76. 
מתייצבים  שעה  מדי  כי  דיווחו,  הארץ  ברחבי  מד"א  תחנות 
בהן מתנדבים רבים כדי לעזור בעבודתן. בין אלה היו נכים, 

שהעמידו את רכבם לרשות התחנות. 
מד"א גם הכין תרמילים בשני גדלים, המצויידים בכל הדרוש 
להגשת עזרה ראשונה. התרמילים נמכרו לציבור ב-7 או ב-16 
ל"י כל אחד. במקביל נמכרו לוועדי בתים משותפים אלונקות 

לפצועים.

לאחר שפרצו הקרבות, מילא מד"א את תפקידו ההומניטארי 
בסיוע  רבות  והשקיע  האדום”  “הצלב  ארגון  במסגרת 
לאוכלוסייה האזרחית באזורים שנכבשו בידי צה"ל. דו"ח של 
שהיו  הירדניים  הכוחות  "כל  כי  מספר,  ימים  מאותם  מד"א 
הפסיקו  ישראל,  כוחות  בידי  שנכבשה  המערבית,  בגדה 
השאר  בין  הושבתו.  האזרחיים  השירותים  כל  גם  לפעול. 
מחדש:  אותם  הפעיל  ומד"א   – הדואר  שירותי  הושבתו 

אהבה רדומה למד"א
בתקופות הרגיעה שבין מלחמות ישראל חזרו 
האפורה.  השגרתית  לפעילותן  מד"א  תחנות 
על  הזאת  השגרה  נקטעה  פעם  שמידי  אלא 
נוגעים  או  מצחיקים  אנושיים  סיפורים  ידי 
ט.  אסתר  של  סיפורה  היה  מאלה  אחד  ללב. 
תושבת תל-אביב, שבמשך 18 שנה, מתחילת 
שנות ה-40 עד סוף שנות ה-50, הייתה קורסת 
ואפילו  בחנות  ברחוב,  חודשים  כמה  כל 
באוטובוס ושוקעת בתרדמה כבדה. בכל פעם 
היו עוברי אורח מזעיקים אמבולנס שהעביר 
טיפול.  לקבלת  מד"א,  לתחנת  כמובן,  אותה, 
כי  נזכר,  פלוטניק  הוותיק  האמבולנס  נהג 
כמה  לאחר  מתעוררת  האישה  הייתה  תמיד 

שעות וחוזרת לאיתנה. 
בבתי- מקיפות  לבדיקות  נשלחה  האשה 
החולים, כולל חודש שלם של אישפוז בבית-

ושום  פיזי  פגם  כל  אך   – בילינסון  החולים 
התופעה  בה.  נמצאו  לא  נפשיות  הפרעות 
נעלמה, בסופו של דבר, כאשר האמבולנסים 
 – לביתה  אותה  להחזיר  התחילו  מד"א  של 
חדר אחד בו התגוררה לבדה – במקום להביא 
אותה לתחנה. רק אז הבינו במד"א, כי האישה 
בזכות  בתחנה,  כמשמעו,  פשוטו  התאהבה, 
שהובאה  פעם  בכל  שקיבלה  החם  הטיפול 
לבוא  הגילוי,  ממנה  מנע  לא  זאת,  עם  אליה. 
גם לאחר מכן אל התחנה, בכוחות עצמה, אך 
לא לטיפול כי אם לשיחה קלה ולשתיית תה 

עם הצוות...
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מד"א  מתנדבי  ידי  על  שהופעלו  מכוניות  הקצה  הארגון 
ונהגי הארגון והעבירו את כל המכתבים ש'נתקעו' בגדה 
עד  נמשך  זה  מבצע  שלהם.  הנמענים  לידי  המערבית 

שחזר הדואר לפעילות תקינה.
אל-עריש  הערים  )כולל  וסיני  עזה  רצועת  כיבוש  "עם 
נותקו כל בתי-החולים  וכל הגדה המערבית,  וחאן-יוניס( 
מד"א  ובעמאן.  בקהיר  שלהם  האספקה  ממקורות  שם 
שוב נכנס לתמונה והעביר להם אספקה רפואית חיונית 

ממקורותיו שלו ובכך מילא את צרכיהם בתרופות."
הבינלאומי,  האדום”  “הצלב  כנציג  מד"א,  דאג  במקביל, 
לחיילי האוייב שנפלו בשבי צה"ל. בין השאר העבירו נציגי 
מד"א למחנה השבויים המרכזי בעתלית, מאות חבילות 
שי ומשחקים. חבילות השי היו נתונות בשקיקי פלסטיק, 
שעליהם כתובת בולטת של מד"א. כל אחת מהן הכילה 
מגבת, גופיה, בקבוק קטן של מי גילוח וחפיסת סיגריות. 

שי  חבילות  מאות  השבויים  למחנה  מד"א  העביר  כן 
והקצין  האדום”  “הצלב  באמצעות  ממצרים  שנשלחו 
הודה  יאקוט,  סאלח  גנרל  השבויים,  את  שייצג  המצרי 

למד"א על מסירת החבילות ליעדן. 
האדום”,  “הצלב  עם  והקשרים  הפעולה  שיתוף  בזכות 
העביר מד"א חבילות שי גם לשבויים הישראליים המעטים 

שנמצאו אז במצרים. 
מלבד זאת, סייע מד"א להחזיר למצרים במטוס “הצלב 
האדום” כמה עשרות שבויים מצריים פצועים והיה מעורב 
בסופו של דבר גם בארגון החזרתם של כל השבויים – הן 

הערבים והן הישראלים – לארצותיהם. 

חטיפת מטוס "סאבנה"
התגברות הטרור הערבי ברחבי הארץ מצאה את מד"א 
מוכן היטב לטיפול בפצועי הפיגועים שהתרבו והלכו. כך, 
מוכנותו בפרשת החטיפה של  הוכיח מד"א את  למשל, 

מטוס "סאבנה".
ב-8  נחטף  צוות,  אנשי  ו-10  נוסעים   99 היו  בו  המטוס, 
במאי 1972, בדרכו מבריסל לישראל. החוטפים דרשו את 
שחרורם של מאות מחבלים כלואים תמורת שיחרור בני 

הערובה שלהם. 

לפנות ערב באותו יום התקבלה במד"א הודעה, כי "מצב 
עומד  חטוף  מטוס  לוד.  התעופה  בנמל  הוכרז  חירום 
לנחות בנמל". בו במקום הופעלו נהלי החירום הקבועים 
במד"א ו-15 אמבולנסים עם צוותי חובשים ורופאים הגיעו 
לנמל התעופה בתוך עשרים דקות מרגע הקריאה. בשעה 
שלאחר מכן כבר הגיע מספר האמבולנסים בנמל ל-26, 

אמבולנס ממוגן, שבו השתמש מד"א לפני מלחמת ששת הימים לאורך 
הקו הירוק, במקומות מועדים לירי על מכוניות ישראליות

 עשרות האמבולנסים שהוחשו לנתב"ג עם נחיתת מטוס "סאבנה" החטוף, 
מרוכזים ביחד עם כבאיות השדה, במרחק בטוח מהמטוס
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אליהם נוספו שני אוטובוסים שהוכשרו להעביר כל אחד 
ראשונה  עזרה  תחנות  שתי  ועוד  בשכיבה  פצועים   18
ניידות, עם כל הציוד הדרוש להפעלתן. בסך הכל הגיעו 
שרובם  ראשונה,  עזרה  צוותי  כ-80  האמבולנסים  עם 

אויישו על ידי מתנדבים ממקומות שונים בארץ. 
הפרשה  כי  והתברר  מצור  עליו  הושם  המטוס,  כשנחת 
לא תסתיים בהקדם. בעיקבות זאת הוקטן מערך מד"א 
שוחררו  המתנדבים  ורוב  אמבולנסים  לעשרה  בשדה 
יהיה  כי אם  ננקטו צעדים שהבטיחו  זאת  לבתיהם. עם 
בכך צורך, יגוייסו מחדש תוך 15 דקות, כל האמבולנסים 

והמתנדבים ששוחררו.
באותו יום בשעה 3 אחה"צ נשלח מזון למטוס, בליווי נציג 
“הצלב האדום”. שעה קלה לאחר מכן התקרב למטוס 
כוח של סיירת מטכ"ל, בפיקודו של אהוד ברק. הלוחמים 
וכך  במטוס  לטפל  באו  שכביכול  לטכנאים,  התחפשו 
ניגשו אליו מבלי לעורר את חשד החוטפים. שעה לאחר 
וחצי  דקה  תוך  המטוס.  לתוך  החילוץ  כוח  פרץ  מכן, 
במהלך  נלכדו.  חוטפות  ושתי  מהחוטפים  שניים  נהרגו 
לוחמים  ושני  מהנוסעים  שניים  נפצעו  ההשתלטות 

מהכוח הפורץ. 

דקה אחת לאחר הפריצה למטוס הגיעו אליו אמבולנסים 
כללו  שצוותיהם  צבאיים  אמבולנסים  ושני  מד"א  של 
רופאים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה של מד"א שהחלו 
הפצועים  הועברו  הטיפול  לאחר  בפצועים.  לטפל  מייד 
באמבולנסים של מד"א לבית-החולים תל השומר, שם 
נפטרה, למרבה הצער, אחת הנוסעות, שנפצעה אנושות 

במהלך הפעולה.
גם  הארגון  של  החירום  שירותי  הוכיחו  מד"א,  מבחינת 

באירוע זה את יעילותם. 

הימים  ששת  מלחמת  שבין  הרגיעה  בתקופת  ב-1972, 
למלחמת יום הכיפורים, הופעל בירושלים "שירות רפואי 
שח"ל  בשעתו  שכונה  החדש,  השירות  לחולי-לב".  נייד 
)שירות חולי-לב(, רשם לזכותו החייאות מוצלחות רבות 
ובעיקבות זאת הוחל להפעילו גם בתחנות מד"א אחרות. 
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מסוק מסייע בהשלמת העבודות על בנייני האומה בירושלים ב-1963, בעוד אמבולנס ניצב במקום כאמצעי זהירות

אמבולנסים של מד"א מאבטחים לראשונה את טקס חג המולד בבית לחם, ב-1967
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ילדי קיבוץ כפר מנחם נקהלים סביב האמבולנס שהוצב אצלם בתחילת שנות ה-60

נקודת התרמת דם בירושלים, בשנת 58

אמבולנס ניצב ליד הבניין החדש של הכנסת, בעת חנוכתו ב-1966
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מלחמת יום הכיפורים
ההפתעה הגדולה שפקדה ביום הכיפורים, ה-6 באוקטובר 
של  הפלישה  עם  כולה,  המדינה  ואת  צה"ל  את   ,1973
צבאות מצרים וסוריה לסיני ולגולן, פסחה על מד"א, בזכות 
היותו תמיד מוכן לשעת חירום. ברגע שבו הוכרז על מצב 
החירום, בצהרי יום הכיפורים, החל מד"א להפעיל את כל 
אנשיו ושירותיו בכל רחבי הארץ. מתנדבי מד"א התייצבו 
מד"א  של  האמבולנסים  צי  הראשונה;  העזרה  בתחנות 
חיילים   – פצועים  בפינוי  הצורך  לקראת  בכוננות  הועמד 
החל  מד"א  של  הדם  שירות  לבתי-החולים;   – ואזרחים 
במבצע ארצי לאיסוף תרומות דם ולהעברת מנות הדם 
של  מבצע  נערך  בנוסף,  הרפואה.  ולחיל  לבתי-החולים 
הדרכת אזרחים בהגשת עזרה ראשונה במקרה הצורך. 
בהיערכות זאת – ובימים הקשים שבאו לאחריה – סייעו 
למד"א בכל מאודם אזרחי ישראל, שהתנדבו בהמוניהם 
בחו"ל,  מד"א  ידידי  וכן  הארץ,  ברחבי  בארגון  לפעילות 

שתמכו בארגון ככל יכולתם.

לפעילות  גם  מד"א  נכנס  נמשכים,  הקרבות  בעוד 
“הצלב  ארגון  כלפי  לה  מחוייב  שהוא  ההומניטארית 
בשבויי  מד"א  טיפל  זאת  במסגרת  הבינלאומי.  האדום” 
את  להפעיל  דאג  ובמקביל  צה"ל  בידי  שנפלו  האוייב 
ז'נבה  אמנת  חוקי  שמירת  להבטחת  האדום”  “הצלב 
לגבי השבויים הישראליים שנפלו בידי האוייב. שיאה של 
חילופי  במבצע  מד"א  בהשתתפות  היה  זאת  פעילות 
בשבי  שנפלו  הישראלים  את  ארצה  שהחזיר  השבויים, 
הסורי והמצרי והחזיר את השבויים הערבים לארצותיהם. 
מד"א  השתתפות  היה  זאת  בפעילות  האחרון  השלב 

באיתור נעדרים ישראליים. 

קצין  שהיה  ומי  מד"א  מועצת  חבר  עצמון,  אברהם  ד"ר 
כמה  המועצה  בישיבת  סיפר  בצה"ל,  ראשי  רפואה 
והארגון  התיכנון  "בזכות  כי  המלחמה,  לאחר  חודשים 
הכיפורים  יום  מלחמת  אותו  מצאה  מד"א,  של  מראש 
ערוך ומוכן לביצוע תפקידיו, בתיאום מלא עם הג"א וחיל 
במהירות,  נפתרו  שהתעוררו  בעיות  צה"ל.  של  הרפואה 
עם מעט אילתורים. עובדי הארגון והמתנדבים איישו את 
עזרה  כמגישי  לקראתם  הוכשרו  שהם  התפקידים  כל 
ראשונה,  עזרה  כמדריכי  אמבולנסים,  כנהגי  ראשונה, 
אחרים.  שירותים  וכמגישי  כאפסנאים  דם,  כמתרימי 
בעיקר  החזית,  קו  בקירבת  לעיתים  פעלו  האמבולנסים 
בגולן, שם פינו אזרחים לעורף. בכל פעם שהגיעו פצועים 

אזרחים תורמים דם במלחמת יום הכיפורים

של  למטוס  באמבולנס  מובאים  פצועים  מצריים  שבויים 
מלחמת  אחרי  לארצם  החזרתם   לקראת  האדום",  "הצלב 

יום הכיפורים
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חיילים ישראליים פצועים, שהוחזרו מהשבי במצרים, מובלים לבית-החולים באמבולנסים של מד"א

כדי להעביר את הפצועים אל בתי-החולים.  חיל הרפואה,  ידי  נקראו האמבולנסים של מד"א על  לעורף,  מהחזית בהטסה 
במקביל, הועמדו מחסני הציוד של מד"א לרשות צה"ל וכל צרכי הצבא ובתי-החולים האזרחיים סופקו במהירות וביעילות. 

משרד  הרפואה,  חיל  הג"א,  עם  מד"א  של  המצויינים  הגומלין  יחסי  בזכות  התאפשר  הללו  הכבדות  המשימות  כל  "ביצוע 
הבריאות ומרכזי מל"ח ברחבי הארץ." 

ראש הג"א, תא"ל אורי רום, אמר באותה ישיבה, כי "ייחודו של מד"א בכך, שהוא נמצא בכוננות בכל עת, בשלום כבמלחמה, 
ובכך שהוא מבוסס על מתנדבים. כל זאת - בנוסף לכך שהוא מהווה שירות-עזר להג"א בימי מלחמה."

הנט"ן מגיע לישראל
קפיצת מדרגה באיכות הגשת העזרה הראשונה על ידי מד"א התרחשה ב-1977, כאשר הנהלת הארגון החליטה לאמץ את 
שיטות הרפואה הדחופה בשטח, הנהוגה בארה"ב. החלטה זו הביאה למד"א את הנט"ן, הניידת לטיפול נמרץ, שמאז נרשמה 

לזכותו הצלת חייהם של חולי לב ופצועים רבים.  

79
מד״א



ימים אפורים וימים של אש

אמבולנסים מאבטחים את מצעד יום העצמאות ברחובות, בשנות ה-70. האמבולנס השמאלי הוא אחד הנט"נים הרחבים הראשונים, 
שהפעיל מד"א באותם ימים

מעטפת דואר מיוחדת, שהוצאה לרגל חנוכת מרכז מד"א החדש בתל-אביב, ב-1970
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חייל שנפצע בסיני במלחמת יום הכיפורים והוטס לשדה דב בתל-אביב, מועבר לאמבולנס, שיסיע אותו לבית-החולים

מנהל מחוז דרום, שמואל בלייכר )משמאל(, המתנדב משה שניידר ועובדת סניף מד"א 
ברחובות, ברוריה דובניקוב, בתרגיל חירום של מד"א בשנות ה-70

מדליית מד"א שהוטבעה ב-1980, לרגל יובל 
ה-50 לארגון

81
מד״א



ימים אפורים וימים של אש

מלחמת שלום הגליל
תשע שנות הרגיעה היחסית שעברו על ישראל בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת לבנון הראשונה, ראו את מד"א מתאים 
את עצמו ככל האפשר למציאות המשתנה במדינה וגם כאשר שקע במלאכה האפורה של היום-יום, המשיך לפעול לאור 
בכך.  צורך  היה  בכל מקום שבו  הומניטארי  וסיוע  ראשונה  עזרה  ובמיוחד הגשת  קיומו  לעצמו מראשית  הכללים שהתווה 

הציבור הורגל לראות אמבולנסים שועטים במהירות לטיפול בפצועי תאונות דרכים, תאונות עבודה, טביעה בים ועוד ועוד. 
אלא שבינתיים גבר והלך האיום של אירגוני המחבלים בגבול עם לבנון, שהפכו להפגזות מאסיביות של טילי "קטיושה" על 

קריית שמונה, נהריה ועוד. 
אחד הנפגעים הראשונים מהפגזות קריית שמונה לפני מבצע של"ג היה סניף מד"א בקריית שמונה. בועז נורקין, מנהל מחוז 

מד"א בגליל באותם ימים, מספר: 
"בליל שישי, ה-4 ביוני 1982, מעט אחרי שעה 1 אחר חצות, טילפן לביתי מנהל הסניף המקומי, מרדכי מויאל, ונימת בהלה 
נשמעה בקולו. הוא סיפר לי כי העיר מופגזת קשות, כי הסניף עצמו נפגע מטיל ומספר אמבולנסים וניידת הדם יצאו מכלל 

פעולה, בעוד שמספר הנפגעים בעיר עדיין איננו ידוע. 
תוך כדי נסיעה אל הסניף ניתנו הוראות לסניפים בחצור, בצפת ובטבריה, לשלוח לקריית שמונה מיידית שני אמבולנסים מכל 
סניף. מטבריה נשלח גם תער"ן. כל אלה הגיעו לקריית שמונה תוך שעה ורבע. האמבולנסים הביאו איתם גם ערכת תאורה 
חלופית, ערכת קשר וגנראטורים, מאחר שהגנרטור של הסניף נפגע גם הוא וזרם החשמל לעיר כולה היה מנותק. משהגעתי 

לסניף, כבר היה בו חשמל ולאורו מצאנו כי אכן היו נזקים. נפגעים - תודה לאל, לא!"

עזר ויצמן, לימים נשיא המדינה, מלווה באמבולנס פצוע 
ממיתקפת ה"קטיושות" על קריית שמונה
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אחד האמבולנסים של תחנת מד"א בקריית שמונה, נקוב 
כולו ברסיסי ה"קטיושה" שהתפוצצה במקום

לאחר כמה וכמה התקפות טרור והפגזות של "קטיושות" על קריית שמונה ואזורים אחרים לאורך הגבול, פתחה ישראל ב-6 
ביוני 1982 במבצע "שלום הגליל", כדי לעקור את אירגוני הטרור ממחבואיהם בלבנון ולהפסיק את הפגזותיהם. 

כמו בכל המלחמות הקודמות, נכנס מד"א כולו מייד לכוננות, כדי לספק בזריזות את שירותי רפואת החירום לאזרחים באיזור 
הגבול. למרות ההפגזות הבלתי פוסקות, פעלו האמבולנסים של מד"א וצוותי העזרה הראשונה שלו ללא לאות בהגשת סיוע 
לנפגעים. במקביל הופעלו שירותי הדם של מד"א במתכונת חירום, בכל רחבי הארץ. הוכרז על מבצע לאיסוף תרומות דם, 
והדם הטרי ורכיבי הדם הנדרשים לטיפולים ולניתוחי הפצועים הועברו במהירות, הן לבתי-החולים-שדה של צה"ל בלבנון והן 
לבתי-החולים בישראל, שבהם אושפזו ונותחו פצועי הקרבות. יעילות אספקת הדם הייתה חיונית, כי כשהיה מדובר בניתוחי 

חירום, הזמן העובר בין הפציעה לבין העירוי הוא לפעמים ההבדל בין חיים למוות. 

חייל שנפצע בקרב בלבנון והוטס לנתב"ג, מגיע משם 
באמבולנס, לבית-החולים איכילוב בתל-אביב
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אמבולנסים ממתינים במינחת בחיפה, כדי לאסוף פצועים שהגיעו מלבנון במסוקים ולהעבירם לבית-החולים
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חיילים  מאלף  למעלה  הועברו  המבצע  במהלך 
מד"א  של  באמבולנסים  פצועים  ישראליים 
ממינחתי המסוקים ומשדות התעופה לבתי חולים 

בישראל, שם קיבלו כולם טיפול מסור.

צוות תער"ן )תחנת עזרה ראשונה ניידת( של מד"א 
בנהריה, מצוייד בשכפ"צים ובקסדות, ניצב הכן ליציאה אל 

מקום נפילת "קטיושה" בעיר
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בלבנון  האוכלוסייה  תלאות  נוכח 
בימי הקרבות שם, הוחלט במד"א 
בביגוד  סיוע  לתושבים  להעניק 
ברחבי  שנתרמו  ובשמיכות, 
"תן  לשם  זכה  זה  מיבצע  הארץ. 
מבצע  על  בהתבסס  לשלום",  יד 
עת  באותה  שהתקיים  הסברה 
למד"א".  יד  "תן  הסיסמה  תחת 
רחבה  הייתה  הציבור  היענות 
ביותר ושיירה ובה 10 משאיות של 
שגוייסו  מד"א  אנשי  בליווי  צה"ל, 
הציוד  ללבנון.  נכנסה  למילואים, 
נפרק במחנה הפליטים ראשידייה 

ובבית יתומים במרכז צידון. 
רפואי  סיוע  מד"א  שיגר  במקביל, 
בלבנון,   צה"ל  ולחיילי  לאזרחים 
אמבולנסים   20 של  בשיירה 
לנסיעה  המותאמים   ,4x4 ממונעי 
בתנאי שטח קשים. לאמבולנסים, 
שזכו לכינוי "השיירה הלבנה", נילוו 
שנשאה  הדם,  שירותי  של  ניידת 
מאות מנות דם ומשאיות טעונות 

בתרופות ובציוד רפואי. 
של  הזאת  ההומאנית  הפעילות 
ידי  על  בברכה  התקבלה  מד"א 
רבה  להערכה  וזכתה  התושבים 

של אנשי "הצלב האדום" בלבנון.
מושטת  "יד  בפרק  להלן,  )ראה 

בעת צרה"(. 

 "השיירה הלבנה" 
נערכת בתל-אביב 
לקראת יציאתה 
ללבנון
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מלחמת המפרץ 
נכנסה כל מדינת   ,1990 בינואר  ב-2  ידי הצבא האמריקני "מבצע סופה במדבר"(  כשפרצה מלחמת המפרץ )שכונתה על 
ישראל – ומד"א בכלל זה – ל"כוננות ספיגה", שכן השלטון העיראקי הזהיר עוד קודם לכן, כי במקרה שיותקף, יגיב בין השאר 

במיתקפת טילים כימיים על ישראל. 
יממה אחת בלבד לאחר פרוץ הקרבות, שוגרו מעיראק שמונה טילי "סקאד" לעבר ישראל. היו אלה הראשונים מבין כ-40 
טילים ששוגרו אז לעבר ריכוזי האוכלוסין במדינה, אך למרבה המזל התגלו טילים אלה כבלתי מדוייקים. למרות כל החששות 
וההכנות למקרה שהעיראקים ישגרו לעבר ישראל טילים עם ראשי נפץ כימיים, לא נורה אף טיל כזה. יתר על כן – למרות 
שהטילים ששוגרו גרמו לנזק לא מבוטל, בעיקר כשפגעו באזורים צפופי אוכלוסייה, לא גרם אפילו טיל עיראקי אחד, ישירות, 
למות ישראלים. אומנם כמה עשרות אזרחים נפצעו אז ואף אירעו כמה מקרי מוות, בעיקר כתוצאה מחנק בשל שימוש לא 
נכון במסכות האב"כ, או מהתקפי לב בגלל בהלה מחמת נפילת טילים. אולם די היה בכך כדי ליצור אווירת חרדה ורבים נמלטו 
ממרכז הארץ לפריפריה, כדי לצאת מהאיזור שאליו כוונו הטילים. רק עם התבוסה שהונחלה לצבא העיראקי על ידי צבא 

ארה"ב, חדלו שיגורי הטילים לעבר ישראל ותוך זמן מה חזרה השיגרה לחיי המדינה. 

צוות מד"א מחלץ פצוע מפיצוץ טיל "סקאד" עיראקי 
ברמת-גן

צוות מד"א ממתין במהלך מלחמת המפרץ לקריאה 
למקום נפילת טיל עיראקי
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אנשי מד"א מוגנים בחליפת אב"כ ובמסכות-גז, לפני צאתם למקום נפילת טילים במלחמת המפרץ

בימי מתקפת הטילים העיראקיים הוכיח מד"א שוב את יכולתו המבצעית בהצלת נפגעים. האמבולנסים של הארגון הסיעו 
בזריזות וביעילות פצועים לבתי-החולים וניידות שירותי הדם סיפקו דם בכל מקרה שהצריך זאת.
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ימים אדומים של טרור
גל הטרור הערבי, ששטף את הארץ בימי 
האינתיפאדה השנייה )2000-2005(, מצא 
את מד"א שוב ניצב לצד כוחות הביטחון, 
פצועי  להעביר  צורך  שהיה  פעם  בכל 
הפיגועים  רוב  לבתי-החולים.  פיגועים 
מחבלים  ידי  על  נעשו  תקופה  באותה 
מתאבדים, שנכנסו למקומות הומי אדם, 
ירושלים,  במרכז  "סבארו"  מסעדת  כגון 
או מסעדת "מקסים" בחיפה ופוצצו שם 
למותם  גרם  כזה  פיצוץ  כל  עצמם.  את 
ובדרך  אנשים  עשרות  של  ולפציעתם 
לבתי- הללו  הפצועים  כל  הועברו  כלל 

החולים באמבולנסים של מד"א, שחשו 
למקום הפיגוע.

חובשים של מד"א סורקים אוטובוס 
שנפגע מפיצוץ מחבל מתאבד בימי 
האינתיפאדה השנייה

פצועי פיגוע בירושלים ב-2002 מוכנסים לאמבולנס שיסיע אותם לבית-החולים
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זירת הפיגוע במסעדת "סבארו", בלב ירושלים, ב-2001

איש מד"א נושא בזרועותיו צעירה פצועה, מהפיגוע 
בדולפינריום בחוף תל-אביב ב-2001

חובשי מד"א מטפלים בנפגעי פיצוץ 
באוטובוס בגן הפעמון בירושלים, ב-2004
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בין  ההבדל  כל  פעם  מידי  הייתה  מד"א  עובדי  של  מסירותם 
חיים למוות. דוגמה מובהקת לכך הייתה תקרית בגילה, שבה 
נפגע חייל צה"ל מירייה בחזהו. שני פאראמדיקים ורופא שחשו 
ושכמעט  אנושות  נפצע  שהחייל  מצאו  באמבולנס,  למקום 
אפסה התקווה לחייו. אבל הצוות לא היה מוכן לוותר. במשך 
)ראה תצלום משמאל(  הפצוע  בהחייאת  טיפל  הוא  שעתיים 
בבית-החולים  הטראומה  למחלקת  אותו  העביר  כן  ואחרי 
שישה  פרי:  נשא  הצוות  של  המאמץ  בירושלים.  "הדסה" 
שבועות לאחר מכן, יכול היה החייל לשוחח איתם בחופשיות, 

כאשר ביקרו אצלו בבית-החולים. 

גם  לשרת  מד"א  של  אמבולנסים  המשיכו  הטרור,  למרות 
הותקפו  מידי פעם  כי  באזורים של האוכלוסייה הערבית, אף 

האמבולנסים באבנים ואפילו הועלו באש. 

אמבולנס של מד"א עולה באש, לאחר שהושלך לעברו בקבוק תבערה, בדרכו להגשת עזרה ראשונה

כך אירע, למשל, ב-6 בדצמבר 2000, כאשר בעיצומה של 
האינתיפאדה השנייה, הוזעק אמבולנס של מד"א ליישוב 
לבית-החולים  להחיש  כדי  לירושלים,  שמדרום  ביתר 
אל  הגיע  האמבולנס  צירים.  אותה  תקפו  שכבר  יולדת 
היולדת, אסף אותה ויצא במהירות לעבר ירושלים. ממש 
האמבולנס  על  אבנים  הושלכו  המנהרות,  כביש  לפני 
נופצה לחלוטין. נהג האמבולנס  והשמשה הקדמית שלו 
שנשבה  העזה  הרוח  למרות  בדרכו  להמשיך  מוכן  היה 
דרך החלון המנותץ, אלא ש... האישה כרעה ללדת. בעוד  
התינוק  יצא  ליולדת,  מסייעים  שבצוות  הפאראמדיקים 
לאוויר העולם מבלי להתחשב במה שקורה סביבו. לאחר 
הלידה המשיך האמבולנס בדרכו לבית-החולים ותוך זמן 

קצר חזרה היולדת עם בנה הרך לביתם בביתר. 
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שני הפאראמדיקים והרופא מטפלים בחייל הפצוע אנושות בגילה, לפני העברתו לבית-החולים

צוות מד"א מטפל בפצוע מפיגוע, לקראת הטסתו לבית-החולים במסוק
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במקביל למצבי החירום שפקדו את המדינה לסירוגין 
במשך השנים וגם ביניהם, המשיך מד"א לתת מענה 

נאות, על פי עקרונותיו, לכל קריאה לעזרה, במקרים של 
תאונות ומחלות. 

אמבולנסים קולטים נפגעים מהתמוטטות הרצפה של אולם החתונות 
"ורסאי" בירושלים, ב-2001

הכלה שבחתונתה התמוטטה ריצפת אולם "ורסאי", מובאת 
לאמבולנס בדרכה לטיפול בבית-החולים

צוות מד"א מחלץ נפגעי תאונת דרכים ב-2007

צוות מד"א מחלץ נפגע באיצטדיון טדי בירושלים, ב-2007
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אמבולנסים קולטים פצועים מתאונת רכבת ליד קיבוץ רבדים, מדרום לגדרה, ב-2005

ב-2008 אירעה ליד אילת תאונה קטלנית לאוטובוס שבו נסעה קבוצת סוכני נסיעות מרוסיה. 24 מהנוסעים נהרגו ולמעלה מ-30 נפצעו. בתצלום: שיירה של 
24 אמבולנסים, שכל אחד מהם נושא ארון של אחד מחללי התאונה, נוסעת בכביש מס' 1 לנמל התעופה בן-גוריון, לקראת הטסת המתים בחזרה לארצם
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מלחמת לבנון השנייה
בעיקבות שורה של התקפות שביצע החיזבאללה ושבשיאן נחטפו ונרצחו שלושה חיילי צה"ל, הגיבה ישראל ב-12 ביולי 2006 

בתקיפה כוללת על החיזבאללה בדרום לבנון. החיזבאללה השיב בהרעשת טילים כבדה על יישובי הצפון, שנמשכה 33 יום. 
ההרעשה הפכה את העורף בצפון הארץ לחלק מהחזית ומד"א טיפל במהלך המלחמה כולה בקרוב ל-3000 נפגעים. 

מיפגש בין אמבולנס 
לטנק בגבול הצפון, 

בימי הקרבות

צוותי מד"א חשים 
לאסוף נפגעים מטיל, 
שהתפוצץ בלב איזור 

מגורים בצפון

בערב שקדם לתחילת הקרבות, התקיימה הערכת מצב מיוחדת בהנהלת מד"א. בעיקבותיה, הינחה המנכ"ל להעביר את 
בצוותים  בצפון  מד"א  סניפי  כל  את  ולתגבר  המבצעיים  מד"א  רכבי  כל  את  לאייש  התחנות,  למקלטי  האזוריים  המוקדים 
מאזורים אחרים ובכ-70 אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ. כדי לעמוד במשימה זו הוחזרו לכשירות רכבים שעמדו בפני הוצאה 

משירות ונשלחו צפונה. 
כל הצוותים בצפון פעלו במשמרות של 12 שעות והיו בכוננות גם בעת המנוחה שלהם. 
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צוות של מד"א קולט חייל פצוע שהובא במסוק מלבנון,  במינחת של בית-החולים רמב"ם בחיפה, בימי מלחמת לבנון השנייה

במקביל, תוגברו אזורי המרכז, ירושלים והדרום במתנדבים בוגרים, שמילאו את מקומם של צוותי מד"א שיצאו צפונה ושל 
עובדי מד"א שגויסו לפעילות מבצעית בלבנון, ביחידת המילואים של מד"א.

גם מחוץ לאזור הלחימה הועמדו בכוננות מתמדת כל האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ, כדי שיהיו מוכנים סביב השעון 
לקריאה לנסוע צפונה אם יהיה צורך בכך. 

במרכז מד"א נפתח חדר מצב, שפעל 24 שעות ביממה, כשבראשו מנהל בכיר תורן. זאת, כדי לתת מענה מיידי לכל בעיה 
שתתעורר ולנהל את הפעילות במוקד הארצי במקרה של נפילת טילים. 
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אנשי מד"א מחלקים מזון למקלטים בקריית שמונה, בעת המלחמה

ב-33 ימי הלחימה הקשים, הוזנקו צוותי מד"א בצפון ל-1,479 אירועים. הצוותים, שיצאו 1,004 פעם באמבולנסים ו-197 פעם 
בנט"נים, טיפלו ופינו בסך הכל 2,591 חיילים ואזרחים. מספר ההרוגים בין אלה הגיע ל-134, כאשר 42 מהם היו אזרחים שנהרגו 
מפגיעת טילים ו-92 חיילים שנהרגו בקרבות בלבנון ובתחומי ישראל. כן פונו לבתי-החולים בצפון 70 פצועים קשה, 33 מהם 
אזרחים ו-37 חיילים ו-115 פצועים בינוני, 68 מהם אזרחים ו-47 חיילים. 807 פצועים קל טופלו על ידי מד"א. 1,465 איש שנתקפו 

חרדה, טופלו על ידי מד"א והועברו לבתי-חולים ולמרכזי טיפול בנפגעי דחק. 
שירותי הדם של מד"א אספו במהלך הלחימה 32,000 מנות דם שסופקו לבתי-החולים לטיפול בפצועים חיילים ואזרחים.

כ-6000 מתנדבים עלו בסבבים ממרכז הארץ צפונה, כדי לתגבר את עובדי מד"א באזורים שבטווח הטילים וסייעו להם לטפל 
בפצועים הרבים ובנפגעי חרדה. 

בעיצומם של ימי הלחימה עסק מד"א גם בפעילות הומניטארית ענפה בקרב תושבי הצפון, כדי להרגיעם ולהקל על מצוקתם. 
נרתמו לעזור למשפחות שנאלצו לפתע להתמודד עם שהייה ממושכת במקלטים דחוסים, כשכל  ומתנדביו  עובדי מד"א 
נפילה של טיל או צפירת אזעקה גורמים להם מייד תחושות חרדה ומתח. במסגרת זו הופעלו, בין השאר, צוותים שעברו 
הכשרה קצרה כ"ליצנים רפואיים" וביקרו במקלטים על מנת לשעשע את הילדים במופעי ליצנות. יושבי המקלטים גם קיבלו 
מצוותי מד"א אלפי חבילות מזון, צעצועים וכ-500 תיקי עזרה ראשונה ובנוסף לכך תודרכו כיצד להגיש עזרה רפואית ראשונית. 
גם החקלאים באיזור קיבלו סיוע של בני נוער ממתנדבי מד"א, שפשטו על המטעים וסייעו בקטיף האפרסקים, שכבר החלו 

לנשור מהעצים מחוסר קוטפים. 
רבים. אפילו מבקר  זיכתה את הארגון בשבחים  וההפגזות בצפון  והמרשימה של מד"א במהלך הקרבות  היעילה  פעילותו 
המדינה, שבדרך כלל שומעים ממנו דברים קשים על התנהלות לקויה של גופים ציבוריים שונים, יצא מגידרו והעניק למד"א 
"משרד מבקר  כי  נאמר  פעילות מד"א במלחמה,  על  לדו"ח שלו  כבר בפתיח  לבנון השנייה.  על פעילותו במלחמת  צל"ש 
ובדבקות שירותי עזרה  צוותי מד"א בעת המלחמה, בה הגישו במסירות  המדינה מציין לשבח את פעילותם החשובה של 

ראשונה לנפגעים ופינו אותם, לפעמים תוך חירוף נפש ממש."
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איש מד"א משתטח על הקרקע לשמע אזעקת טילים 

מבצע "עופרת יצוקה"
טילי  של  מתמשך  ירי  לאחר   ,2008 בדצמבר  ה-27  בשבת, 
"קסאם" מרצועת עזה לעבר היישובים המקיפים את הרצועה, 
לגרום  הייתה  שמטרתו  נרחב,  צבאי  במבצע  צה"ל  פתח 
למציאות ביטחונית טובה יותר. במסגרת המבצע, חדר צה"ל 
ומיתקניהם.  החמאס   בכוחות  קשות  ופגע  הרצועה  לתוך 
המבצע הסתיים לאחר 22 יום, ביציאת צה"ל מהרצועה, לאחר 
לרגיעה  לדאוג  כלומר  ל"תהדייה",  נכונות  הביע  שהחמאס 

באיזור. 

החלל הראשון של צה"ל במבצע "עופרת 
יצוקה" - מתנדב לשעבר במד"א

"עופרת  בקרבות  צה"ל  של  הראשון  ההרוג 
עמנואלוף  דביר  סמ"ר  היה  בעזה  יצוקה" 
22, שמאז היותו נער ועד לגיוסו, היה  ז"ל, בן 
הקטנה  ההזנקה  לנקודת  בקביעות  מתנדב 
שליד  זאב  גבעת   - מגוריו  במקום  מד"א  של 

ירושלים. 
בכירה  וחובשת  אמבולנס  נהגת  אור,  רבקה 
מיומו  דביר  את  הכירה  ירושלים,  במד"א 
זוכרת  היא  נוער.  כמתנדב  במד"א  הראשון 
גבוה  עבודה  מוסר  בעל  וחייכן,  מקסים  נער 
ונכונות  למבוגרים  רב  כבוד  עם  במיוחד, 
הסתפק  לא  הוא  כן:  על  יתר  לעזור.  תמידית 

בפעילותו במד"א וגם הדריך ב"בני עקיבא".
"משמרת במד"א עם דביר תמיד עברה ברוח 
שתמיד  מפני  "בעיקר  רבקה,  סיפרה  טובה", 

חייך ולקח הכול בקלות". 
במיוחד זכור לרבקה מקרה של תאונת דרכים, 
שאירעה בעת סופת חורף מקפיאה ובה הוכיח 
דביר את יכולותיו. "כשהגענו למקום האירוע, 
ואחד  חיילים  היו מעורבים  מצאנו שבתאונה 
הגשם  למרות  שנפגע.  ברכב  נלכד  מהם 
דביר  היסס  לא  בנו,  שהיכו  המקפיא  והברד 
אותו  לחלץ  שננסה  כך  על  ועמד  לרגע  אף 
בעצמנו, עוד לפני שהגיעו כוחות החילוץ של 
חייבים  'ואנחנו  אמר,  חיילים',  'אלה  הכבאים. 
ידיו  לעזור להם'. הברד ממש חתך את כפות 
אך   – מהרכב  החייל  את  להוציא  כשהתאמץ 
ואמר  אליי  פנה  כשהצליח,  ויתר.  לא  הוא 

בחיוך: 'את רואה רבקה, זה לא היה קשה'."

רחבי  בכל  מוגברים  בכוחות  מד"א  פעל  המבצע  אורך  לכל 
שעות  בכל  בכוננות  שהיו  אמבולנסים,  צוותי   200 הדרום. 
היממה, הוזנקו במשך ימי הלחימה 1,180 פעם לטיפול בנפגעי 
טילים ופצצות מרגמה שנורו מהרצועה. בסך הכל פינה מד"א 
באותם ימים 770 נפגעים, בתוכם 4 הרוגים, 4 פצועים קשה, 11 
פצועים בינוני, 167 פצועים קל וכ-600 נפגעי חרדה. במקביל, 
הועמדו בכוננות מתמדת כ-500 אמבולנסים נוספים, שפעלו 
צוותי  את  הצורך  במקרה  לגבות  ונועדו  הארץ  חלקי  בשאר 

מד"א באזורי נפילת הטילים.
שירותי הדם של מד"א נערכו מייד עם פרוץ הקרבות, להגדלת 
זאת  כמות מנות הדם הזמינות במאגר בנק הדם. במסגרת 

נערכו התרמות דם נרחבות במרכז הארץ ובצפונה, ובמקומות בטוחים בדרום. התרמות אלה איפשרו לשירותי הדם לספק 
את כל מנות הדם שנדרשו לאזרחים ולחיילים פצועים בבתי-החולים.

לכ-150  והעבירו  עזה  עוטף  באיזור  החולים  קופות  של  המרפאות  בכל  מד"א  של  ההדרכה  מחלקת  אנשי  עברו  במקביל, 
הרופאים והאחיות העובדים בהן, סדנאות קצרות לטיפול בטראומה, החייאה וקבלת לידה בחירום. בנוסף, העבירה מחלקת 
ההדרכה במהלך המבצע סדנאות להגשת עזרה ראשונה בהן השתתפו למעלה מ-1200 איש, רובם ככולם עובדי ציבור ואנשי 

מערכת החינוך. סדנאות אלה נערכו במקלטים ובמקומות מוגנים אחרים, ביישובים שנמצאו בטווח הטילים.
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כרגיל במקרי חירום, הקדישו מתנדבי מד"א גם הפעם זמן רב לפעילויות ההצלה ותרמו בסך הכל קרוב ל-40 אלף שעות 
התנדבות. 

פצוע מנפילת טיל באשקלון, בימי "עופרת יצוקה", מובל במהירות לאמבולנס מד"א שיפנה אותו לבית-החולים

פינוי תחת אש פצמ"רים
אם לא די בכך שצוותי מד"א פעלו במהלך "עופרת יצוקה" תחת מטר של טילי "קסאם", הם היו מעורבים גם בתקרית אש 

ישירה בגבול הרצועה. 
המקרה אירע בשעת ערב מאוחרת של ה-5 בינואר 2009. מוקד מד"א בבאר שבע התבקש על ידי צה"ל לשגר אמבולנסים 

לנקודה מסויימת בגדר המערכת, כדי לפנות לבתי-החולים פצועים של יחידת גולני, שספגה טיל בצפון הרצועה. 
תוך זמן קצר הגיעו האמבולנסים הדרושים אל נקודת החבירה עם הפצועים, אבל המחבלים, שהבחינו כנראה במתרחש, 
פתחו על האמבולנסים באש מרגמות עזה. צוותי מד"א נאלצו למצוא מחסה, בעוד צה"ל משיב בירי ארטילרי למקורות האש 

של המחבלים, כדי לשתקם. 
תוך כדי כך, הגיעו למקום הפצועים – שניים קשה, שניים בינוני ושניים קל. האמבולנסים העבירו אותם מייד  למינחת המסוקים 
הקרוב ביותר ומשם הם הוטסו לבתי חולים שונים. שם,  במינחתי המסוקים, כבר המתינו להם אמבולנסים אחרים של מד"א 

והחישו אותם אל חדרי המיון.

אחד המקומות שבהם נדרש מד"א למאמץ מיוחד בימי "עופרת יצוקה" היה העיירה שדרות, שבמהלך המבצע הופגזה בטילי  
22 ימי המבצע לא הצליחו הצוותים בתחנות מד"א לישון בשקט אפילו שעות בודדות. אזעקות "צבע  "קסאם" רבים. בכל 
אדום" שנשמעו בלי הרף, חייבו אותם להיכנס למרחבים מוגנים ומייד לאחר הישמע פיצוצי הטילים – לצאת באמבולנסים 

ובניידות לטיפול נמרץ, להגיע אל מקום הנפילות, לסרוק את האיזור, לטפל בנפגעים ולפנותם. 
וכך, בהפוגות שבין  בנוסף, נענה מד"א לבקשת ראש העיר שדרות, דוד בוסקילה, לסייע בחלוקת מזון ומצרכים לנזקקים. 
ונפילות הטילים, מצאו צוותי מד"א בעיר גם את הזמן לעזור לאנשי מחלקת הרווחה של העיריה בחלוקת מזון  האזעקות 

לנזקקים. 
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אזרח שנפצע במהלך מבצע "עמוד ענן", מפונה על ידי אמבולנס של מד"א לבית-החולים

מבצע "עמוד ענן"
בסוף 2012 שוב התרבו והלכו תקריות האש בין צה"ל לחמאס בגבול רצועת עזה. כדי למנוע התדרדרות נוספת, פתחה ישראל 

ב-14 בנובמבר במבצע "עמוד ענן", שיריית הפתיחה בו הייתה חיסול אחמד ג'עברי, מפקד הזרוע הצבאית של החמאס.
החמאס השיב בהפגזת טילים רחבת היקף, בה שוגרו לעבר ישראל למעלה מ-1500 רקטות. בזכות מערכת "כיפת ברזל" 
להגנה נגד טילים והקפדת הציבור על כניסה למחסה בכל אזעקה, היה מספר הרוגי ההפגזות קטן, יחסית: ארבעה אזרחים 

ושני חיילים.
כונן מד"א שחש למקום  ישירות.  בו  פגע  מגורים בקריית מלאכי, שטיל  בבית  נמצאו  שלושה מארבעת האזרחים שנהרגו 
האירוע, מספר: "כשראיתי שאין מה לעזור לנפגעי הטיל, חזרתי לאמבולנס ונתקלתי בפעוטה כבת שנה וחצי, משוטטת ללא 
מטרה ברחוב. מאחר שבגדיה היו מלוכלכים בכתמי דם, לקחתי אותה מייד לאמבולנס ובדקתי אותה. כשגיליתי שאינה פצועה, 

העברתי אותה בלוויית עובדת סוציאלית, להמשך טיפול בבית-החולים קפלן ברחובות". 

בינתיים הפך כל דרום הארץ ואפילו מרחב ירושלים, לאיזור נגוע טילים. מוקדי מד"א בדרום ובמרכז הארץ עברו לפעול מן 
המרחב המוגן על מנת להעניק מענה מלא גם בעת האזעקות והנפילות. ואכן מאות עובדים, כוננים ומתנדבים של מד"א טיפלו 
במהלך המבצע בכ-420 נפגעים והפעילו במהלך המבצע מאות אמבולנסים, שנענו לאלפי קריאות שהתקבלו ממוקדים שונים 

בארץ.

בעוד כוחות מד"א בדרום הארץ פועלים מסביב לשעון, נדרשו כוחות מד"א בתל-אביב לפעילות מהסוג שלא נראה במרכז 
כבר שנים רבות: בסמוך לשעה 1 בצהריים, נשמע פיצוץ עז במרכז העיר. קריאות ראשוניות שהתקבלו במד"א דיווחו על אירוע 

רב-נפגעים בגלל פיצוץ באוטובוס ברחוב שאול המלך. 
צוותי מד"א שחשו למקום, טיפלו בשטח ב-22 נפגעים, שלושה מהם במצב בינוני-קשה והחישו אותם לבית-החולים איכילוב, 

להמשך טיפול. 
כונן מד"א שעבד בסמוך למקום הפיגוע, זינק למקום מייד עם הישמע הפיצוץ ואלה דבריו: "הגעתי אל האוטובוס, שעדיין עלה 
ממנו עשן. בסמוך לאוטובוס שכבו שלושה נפגעים. שאר הנפגעים היו בהכרה ושוטטו סביב האוטובוס. התחלתי לטפל בהם 

ועם כוחות מד"א שחשו למקום, הם פונו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית-החולים איכילוב". 

בתום המבצע יכול היה מד"א לומר בלב שלם, כי עמד בכל משימותיו באותם ימים קשים. 
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ימים אפורים וימים של אש

טקס הפתיחה של ועידת מד"א ה-16, שהתכנסה ב-1997

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, מבקר במרכז מד"א ב-2009נשיא מד"א, ד"ר משה מלול, נושא דברים בוועידת מד"א ה-17, שהתכנסה ב-2001
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ב-2009 נערך 
בחיפה תירגול 

רב-מערכתי, 
אשר דימה 

מקרה של "מגה 
אירוע", שמספר 
הנפגעים בו רב 
ביותר. התירגול, 
שמד"א נטל בו 
חלק ביחד עם 

צה"ל, המשטרה, 
בתי החולים 

וגופים נוספים, 
היה הגדול מסוגו 

בישראל עד אז. 
בתצלום: אנשי 
מד"א פועלים 

בשטח, במסגרת 
התרגיל

אות מלחמת לבנון השנייה )בראש התצלום( הוענק ב-2009 לאנשי מד"א ולעובדי שירותי הכבאות וההצלה, בזכות פעילותם המאומצת כאשר במהלך 
המלחמה שיגר חיזבאללה אלפי טילים לצפון הארץ. בתצלום: רגע של שביעות רצון, לאחר טקס הענקת האות. מימין לשמאל: סגן שר הבריאות, הרב 

יעקב ליצמן, מנכ"ל מד"א, אלי בין, סגן שר הביטחון מתן וילנאי, נציב שירותי כבאות והצלה, שמעון רומח וסגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי

103
מד״א



ימים אפורים וימים של אש

מד"א בימי השלג הגדול של 2013
אזהרה   ,2013 בדצמבר  המטאורולוגי  השירות  כשהוציא 
מפני סופת שלג גדולה העומדת לעבור על פני המזרח 
והארגון  קשבת  אוזן  על  במד"א  נפלה  היא  כולו,  התיכון 
פתח מייד בהכנות לקראתה. היה זה דבר בעיתו, כי עד 
מהרה התברר, שזוהי סופת השלג הכבדה ביותר באזורנו 

במאה השנים האחרונות. 
הכוננות שהוכרזה מבעוד מועד, הכניסה להילוך גבוה את 

כל אגפי מד"א. 
עובדים  של  המשמרות  תיגבור  היה  הראשון  הצעד 
ומתנדבים בתחנות מד"א ברחבי הארץ ובמיוחד באזורים 
הכן  במצב  הועמדו  במקביל  לשלג.  המועדים  הגבוהים, 
עשרות אמבולנסים בעלי הנעה כפולה )4x4( ושרשראות 
שלג הורכבו על גלגליהם, כדי שלא "ייתקעו" בשלג עמוק. 
לאזורים שבהם ציפו לשלג כבד במיוחד, נשלחו תגבורות 
של  ריענון  עברו  מד"א  נהגי  כל  והצלה.  חילוץ  רכבי  של 
חליפות  לצוותים  סופקו  כן  בשלג.  בטוחה  נהיגה  כללי 
סערה, חרמוניות וכפפות, כדי שיוכלו לפעול ללא הפרעה, 

גם בתנאים של קור מקפיא. 
ריענן בקרב הצוותים את דרכי  אגף הרפואה של מד"א 

הטיפול הרפואי בנפגעי קור. 
מד"א,  של  הדם  לשירותי  גם  הגיעה  המוגברת  הכוננות 
דם  מנות  של  מהרגיל  גדולות  כמויות  לספק  שמיהרו 
בצפת  לבתי-החולים  ובפרט  בארץ  בתי-החולים  לכל 
ובירושלים, כדי שהמלאי שלהם יספיק לכל ימי הסופה. 
הדם  תרומות  איסוף  את  הדם  שירותי  הגבירו  במקביל, 
מהציבור, כדי לשמור על רמת המלאי בבנק הדם, למקרה 

שתתבקש אספקת דם נוספת לבתי-החולים.

המאמץ הגדול שהושקע בהכנות לקראת הסופה הוכיח 
האזורים  בכל  לרדת  החל  כבד  שלג  כאשר  עצמו,  את 
מכובד  שקרסו  עצים  התנועה.  את  והשבית  הגבוהים 
נותקו  אב  בתי  אלפי  ועשרות  חשמל  כבלי  קרעו  השלג 
מאספקת הזרם – תקלה  שהוסיפה סבל רב לאוכלוסייה.

בשעות הקשות הללו גאה והלך הביקוש לשירותי מד"א 
של  השיא  ימי  בארבעת  הזמנים:  כל  של  לשיא  והגיע 
 49,561 הארץ  רחבי  בכל  מד"א  מוקדי  קיבלו  הסופה, 
ובסביבותיה,  בירושלים   17,287 מתוכן  לעזרה,  קריאות 
הארץ  ברחבי  המתקבלות  הקריאות  כ-10,000  לעומת 

בפרק זמן דומה, במזג אוויר רגיל.

אגף  אנשי  גם  חלק  נטלו  מד"א  של  הכללי  במאמץ 
האגף  אנשי  הקימו  היתר,  בין  הארגון.  של  הלוגיסטיקה 
בית מחסה לחסרי בית בתל אביב, דאגו לאספקת מזון 
למי שלא יכלו להשיגו בכוחות עצמם, סייעו לחלץ רכבים 
שנתקעו בשלג, דאגו לתדלק את כל הגנרטורים בתחנות 
מד"א ברחבי הארץ, על מנת שימשיכו לפעול בלא תקלה 

ועוד ועוד. 

להערכה  זכתה  הסופה  במהלך  מד"א  צוותי  פעילות 
ראש  התקשר  הסערה,  כשחלפה  הרחב.  בציבור  רבה 
הממשלה, בנימין נתניהו, אישית, למנכ"ל מד"א, רמ"ג אלי 
בין, והודה לו בשם הממשלה והציבור בישראל על פועלם 

של כוחות מד"א לאורך כל ימי השלג הגדול. 

צוות מד"א מתכונן לפנות פצוע בימי השלג הגדול
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אולם ההרצאות של מרכז מד"א 
בתל-אביב, לאחר שהוסב לשימוש 

כמחסה לחסרי בית בימי השלג

אמבולנסים בלב הסופה
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ימים אפורים וימים של אש

מבצע "צוק איתן"
הארץ  דרום  על  החמאס  של  הגדולה  הטילים  מתקפת 
ומרכזה, שגרמה ביולי 2014 לפתיחת מבצע "צוק איתן" 
על ידי צה"ל, מצאה את "מגן דוד אדום" ערוך ומוכן למלא 
את משימתו העיקרית: הצלת חיי אדם בכל רחבי העורף 

האזרחי. 

מוכנות זאת לא הייתה מובנת מאליה. היא נבנתה בעמל 
רב, במשך שנים. "המוכנות המתמדת לשעת חירום היא 
והבקרה  השליטה  במערכות  אדירה  השקעה  תוצאת 
שלו, בארבע השנים האחרונות", דיווח אז לעיתונות אחד 
ערוכים  להיות  לנו  איפשרה  זו  "השקעה  מד"א.  מבכירי 
למצב חירום כמו 'צוק איתן', מכיוון שהצוותים מתורגלים 
הארץ.  רחבי  על  טילים  ירי  של  לתסריטים  מכבר  זה 
נפגעים,  של  רב  במספר  לטפל  נאלצנו  לא  לשמחתנו, 

בזכות מערכת 'כיפת ברזל'."

כ-300  הארץ  ברחבי  מד"א  מפעיל  שיגרה,  בעיתות 
מצוקה,  קריאת  לכל  מיידי  מענה  הנותנים  אמבולנסים, 
הכוננות,  רמת  את  מד"א  כשהעלה  למוקד.  המגיעה 
אמבולנסים,   1000 הופעלו  איתן",  "צוק  מבצע  לקראת 
שהוזנקו לכל קריאה – ובראש וראשונה לכל מקום שבו 
נפל טיל באיזור מיושב, כדי לאתר נפגעים, להגיש להם 

טיפול מיידי ולהסיעם לבתי-החולים. 
 

בשטח  שסיירו  בין,  אלי  רמ"ג  והמנכ"ל  מד"א  בכירי 
בהתמדה בימי המבצע, הגיעו פעמיים אל פצועי פצצות 
בטיפול  אישית  והשתתפו  שנפגעו  לאחר  מייד  מרגמה, 

בהם. 
חנין, שהגיע  דרור  אירע כאשר האזרח  המקרה הראשון 
עם חבר לאיזור עוטף עזה כדי לחלק מזון וממתקים כשי 
לחיילים, נפגע מפצצת מרגמה. הצוות הבכיר של מד"א, 
שהיה סמוך למקום הפיצוץ, חש אל הפצוע וטיפל בו ככל 
יכולתו, אך מצבו היה אנוש והוא נפטר. היה זה הראשון 

בחללי "צוק איתן". 
מקרה שני אירע בעת סיור באיזור יד מרדכי. עם קבלת 
צה"ל  חייל  לפציעת  גרמה  מרגמה  שפצצת  הידיעה 
חברו  לעברו,  הבכיר  הצוות  אנשי  זינקו  מקום,  בקירבת 
לכוח רפואה של צה"ל והשתתפו בטיפול הראשוני בפצוע. 
מפגיעת  בינוני-קל  באורח  חמו, שנפצע  בן  יעקב  החייל, 
רסיסים במותן וביד, הועבר לאחר הטיפול בשטח לבית-

מד"א  מנכ"ל  הגיעו  ימים  מספר  לאחר  ברזילי.  החולים 
וצוותו, שטיפלו בו, לבקר אצלו בבית-החולים. 
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צוות מד"א מנופף ידיו לצוות של נגמ"ש העומד להיכנס לרצועת עזה, במהלך מבצע "צוק איתן"
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ימים אפורים וימים של אש

חיילים נושאים חבילות שי שקיבלו ממד"א באיזור עוטף עזה 

נערים במקלט בשדרות מקבלים מחובשת מד"א שיעור בהגשת עזרה ראשונה
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המנכ"ל וצוותו מבקרים בתחנת הדלק באשדוד, שספגה פגיעה תופסים מחסה בעת אזעקת טילים בדרום
קשה מטיל בימים הראשונים של מבצע "צוק איתן"
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מד״א

הנשיא ראובן ריבלין מקבל הסבר ממנכ"ל מד"א, רמ"ג אלי בין, בעת ביקורו במשאית החפ"ק בתחנת 
מד"א באשדוד, בימי הקרבות

איש מד"א מגיש עזרה 
ראשונה לפצוע בשטח



ימים אפורים וימים של אש

עובדי מד"א ומתנדבים במרכז הארץ אורזים חבילות שי, שיישלחו לעמיתיהם ולחיילים בדרום 

קבוצת חיילים בעוטף עזה, עם חבילת שי שקיבלו ממד"א
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סיוע הומניטארי
החירום  לכוחות  רב  הומניטארי  סיוע  הארגון  העניק  חיים,  הצלת  למען  הארץ  בכל  מד"א  כוחות  של  הרבה  הפעילות  לצד 

וההצלה, לחיילים שנפצעו, לאזרחים שנפגעו  ולעובדים והמתנדבים במד"א שגויסו למילואים.

בין הראשונים שזכו לסיוע ההומניטארי של מד"א היו תושבי שכונת נחל עשן בבאר-שבע, שנפגעה מטיל שחמק ממערכת 
"כיפת ברזל". בבתי השכונה הישנים אין ממ"דים ויושביהם נאלצו לרוץ בכל אזעקה למקלט חיצוני מרוחק למדיי. אלא שרבים 
מתושבי השכונה הם נכים, שלא היו מסוגלים להגיע למקלט בזמן שעובר בין האזעקה לנפילה ומשום כך לא היה להם כל 

מחסה מפגיעות טילים. כשהתברר הדבר, החליט מד"א להציב בשכונה שתי מיגוניות, לשמחתם של התושבים.
גם  מד"א  ידי  על  הותקנו  דומות  מיגוניות 
בדימונה ובקריית אונו.  סיוע הומניטארי נוסף 
ראשונה,  עזרה  ערכות  כ-125  תרומת  היה 
שחולקו על ידי צוותי מד"א למקלטים אזרחיים 

בירוחם ובדימונה. 
הכינוס  בשטחי  מד"א  הקים  הלוחמים,  למען 
של חיילי צה"ל סביב רצועת עזה תחנת ריענון 
ניידות.  מקלחות  ארבע  שהכילה  מיוחדת, 
תחנת  אל  שהגיעו  ועייפים  מאובקים  חיילים 
פינוק: מקלחת,  בה משפע של  נהנו  הריענון, 
מים  ובקבוקי  שלגונים  סבון,  נקיות,  מגבות 
בחום  הלוחמים  על  רבות  שהקלו  מינרליים, 

הקיץ הכבד. 

גל החיבה האדיר ללוחמי "צוק איתן", ששטף 

הצבת מיגונית של מד"א

חיילים מרועננים יוצאים מהמקלחת הניידת שהוצבה על ידי מד"א למען הלוחמים בעוטף עזה

העובדים  על  פסח  לא  כולה,  הארץ  את 
עצמית  יוזמה  שגילו  מד"א,  של  והמתנדבים 
ברוכה וכבר מיומו הראשון של המבצע אירגנו 
שי  חבילות  הענקת  של  נרחבים  מיבצעים 
אספו  והמתנדבים  העובדים  בדרום.  לחיילים 
לבנים  והיגיינה,  מזון  מוצרי  בסופרמרקטים 
בדרכים  אותם  ושיגרו  אותם  ארזו  וגרביים, 
שונות אל הלוחמים והתומכים בהם. כן אירגנו 
לפצועים  שי  חבילות  הענקת  מד"א  אנשי 

בבתי-החולים השונים. 
גל ההתנדבות  חוו את  ידידי מד"א בחו"ל  גם 
תרומות  גייסו  הם  צה"ל.  ללוחמי  והאהבה 
כדי  בעצמם,  להגיע ארצה  נכונות  הביעו  ואף 
השאר  בין  בשטח.  מד"א  לפעילות  להתנדב 
הגיעו ארצה חמישה רופאים יהודיים מצרפת, 
חברי "היחידה הבינלאומית של מד"א" והוצבו 

בתחנות מד"א באיזור. 
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במשך השנים איבד מד"א לא פעם עובדים ומתנדבים שפעלו בשורותיו. הכאב על כל אובדן כזה היה גדול – אך הארגון ידע 
להתגבר על כך ולכוון את הצער לאפיקים חיוביים. 

במהלך מבצע "צוק איתן" איבד מד"א שניים מאנשיו המסורים ביותר: ברקאי ישי שור מירושלים וזאב עציון מקיבוץ נירים. יהי 
זכרם ברוך. 

במהלך 50 ימי המבצע טיפלו צוותי מד"א ב-842 אזרחים שנפגעו מרסיסי טילים ופצצות מרגמה, שנורו מרצועת עזה. חמישה 
מהנפגעים הללו נהרגו ו-37 נפצעו  בדרגות חומרה שונות: אחד במצב אנוש, עשרה במצב קשה, שישה באורח בינוני ועשרים 
באורח קל. השאר - למעלה מ-750 בני אדם - נפצעו קל משברי זכוכית ומהריסות, מנפילות ומחבלות שנגרמו בעת שחשו 
למרחב מוגן ועוד. לכל אלה נוספו 18 פצועי תאונות דרכים, שהתרחשו בעת האזעקות ותשעה פצועים מפיגועי טרור, שאירעו 

בירושלים ובמעלה אדומים במהלך המבצע. 
מלבד כל אלה, הוזעקו האמבולנסים של מד"א יותר מ-900 פעם להעברת נשים שכרעו ללדת, אל בתי-החולים. 32 מנשים 

אלה ילדו באמבולנסים על אם הדרך ובמקרה אחד, ברחובות, היה זה בעיצומה של נפילת טילים.
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הוריו של מתנדב מד"א ברקאי שור ז"ל, שנפל במבצע "צוק איתן", 
מסירים את הלוט מעל האמבולנס שהוקדש לזכרו. הטקס נערך 

בסיומו של קורס חובשים 60, שכל משתתפיו היו חניכיו של ברקאי 
בתנועת "בני עקיבא". על פי החלטתם הוקדש גם כל הקורס לזיכרו

420 מנות דם לפצוע אחד
שירותי הדם של מד"א, שמרו אף הם על כוננות גבוהה 
לקראת המבצע ופתחו בהתרמת דם נרחבת, כדי להגדיל 
את המלאי הזמין של מנות דם שיידרשו לפצועים הצפויים 
ובזכותם  לקריאה  נענו  חיילים  והן  אזרחים  הן  בקרבות. 
נאספו ברחבי הארץ כ-21 אלף מנות דם. תרומות אלה 
כ-58  ולספק  בעומס  לעמוד  הדם  לשירותי  איפשרו 
עבור  להן  שנזקקו  לבתי-החולים  ורכיביו  דם  מנות  אלף 
דם  מנות   420 סופקו  אחד,  במקרה  בקרבות.  הפצועים 
סורוקה  בבית-החולים  שנותח  אנוש,  לפצוע  דם  ורכיבי 
מידיי  הפציעה קשה  הייתה  הצער,  למרבה  בבאר שבע. 

והפצוע נפטר למרות כל המאמצים.
פעלו  המבצע,  במהלך  ישראל  לעבר  הטילים  ירי  בגלל 
שירותי הדם מתוך המרחבים המוגנים בבניין שירותי הדם, 

במתחם תל-השומר.

כאשר נדמו קולות הקרב, בתום מבצע "צוק איתן", חזר 
מד"א עד מהרה לשיגרת העבודה של ימים כתיקנם. אלא 
שכעבור כשנה בלבד, בקיץ 2015, שוב נשברה הרגיעה, 
עם  התגברות התופעה של דריסת הולכי רגל ישראליים 
על ידי מכוניות נהוגות בידי פלשתינים. יתר על כן: הייתה זו 
רק פתיחה להתגברות  תופעת הסכינאים הפלשתיניים, 
התופעה  ישראליים.  ושוטרים  חיילים  אזרחים,  שדקרו 
התמקדה בתחילה בעיקר בקו התפר עם שטחי הרשות 
אחרים  למקומות  מהרה  עד  גלשה  אבל   – הפלשתינית 
ברחבי הארץ. בכל מקרה כזה הוזעקו למקום אמבולנסים 
של מד"א ועל פי רוב הצליח טיפולם המסור של צוותיהם 

להציל את חיי הנפגעים.

מבצע  בימי  משימותיו  בכל  מד"א  של  האיתנה  עמידתו 
"צוק איתן" ובמיתקפת הסכינאים שבאה לאחריה, הייתה 
גם  כי   – כזאת  הוכחה  צריך  עדיין  אם   – נוספת  הוכחה 
בימים של אש וגם בימים של שיגרה אפורה, מד"א ערוך 

ומוכן לכל משימותיו.
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אמבולנס ניצב באבטחה למתפללים בכותל, ביום הכיפורים תשע"ו

דקר   ,)2015 )אפריל  תשע"ה  בפסח 
סכינאי פלשתיני חייל מצוות הרפואה של 
גדוד תבור, בעת שישב באמבולנס צבאי 
בצווארו,  קשה  נפצע  החייל  שילה.  ליד 
אך הטיפול המהיר והמסור של צוות נט"ן 
למקום,  שחש  במד"א,  ירושלים  ממרחב 
הציל את חייו. החייל, יהונתן שמו, שהוא 
עצמו פאראמדיק בחיל הרפואה, אושפז 
חיל  העניק  זאת  בעיקבות  והתאושש. 
הנט"ן,  לצוות  מרכז,  בפיקוד  הרפואה 

תעודת הוקרה על פעולתו המבורכת. 

צוות הנט"ן עם החייל שניצל, לאחר טקס הענקת 
תעודת ההוקרה. מימין לשמאל: חגי ברטוב, אילן 

קליין, מפקד חיל רפואה בפיקוד מרכז, אל"מ 
ד"ר חגי פרנקל, החייל יהונתן )שצווארו עודנו 

חבוש(, בצלאל בן חמו

סכינאי פלשתיני שניסה לדקור ישראלים בעיר העתיקה בירושלים ונהרג 
בעצמו, נאסף על ידי אמבולנס של מד"א, שהוזעק למקום

אדם שנפצע מדקירות סכינאי פלשתיני מוכנס לאמבולנס, 
בדרכו לבית-החולים

זירת פיגוע דקירה בלב רעננה
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בכל רחבי הארץ פזורות 126 תחנות של מד"א, המפעילות 218 ניידות לטיפול נמרץ ו-700 אמבולנסים, 

כולל 56 בעלי הנעה של 4x4, המותאמים לנסיעה בדרכים משובשות ו-8 טרקטורונים. כן מפעיל 

מד"א באזורי מתיחות 50 רכבי הצלה ממוגני ירי, הכוללים אמבולנסים, ניידות דם וכלי רכב להסעת 

צוותים |  מד"א מפעיל 5 רכבי פאראמדיק-מפקח, שציודם מאפשר להשתמש בהם גם כנט"ן | 

152 אופנועי חירום והצלה מופעלים ע"י כוננים מתנדבים של מד"א | ביישובים ובמועצות אזוריות 

ומקומיות מוצבים 174 אמבולנסים | צוותי מד"א מבצעים כ-500 פעולות החייאה בחודש | במהלך 

2014 פינה מד"א לבתי-חולים 63,194 נפגעי תאונות דרכים ו-4,080 נפגעי תאונות עבודה | בסך הכל 

פונו לבתי-חולים ב-2014 679,082 חולים ונפגעים | 15,086 נשים בהריון הוחשו לבתי-חולים | 197 נשים 

ילדו בעזרת צוותי מד"א, בביתן או בדרך לבית-חולים | בכל יום ב-2014 נעשו בממוצע 1,745 נסיעות 

אמבולנס מבצעיות | זמן ההגעה הממוצע של נט"ן או אמבולנס, למקום שאליו הוזעק, הוא 8 דקות 

ומפעיל  1,850 עובדים  | מד"א מעסיק   96% זכה מד"א בציון  רצון, שערך צה"ל,  | בסקר שביעות 

13,500 מתנדבים, ש-6,000 מתוכם הם בני נוער | יחידת הכוננים של מד"א מונה 3,000 מתנדבים, 

המוזנקים בממוצע 8,488 פעם בחודש | מתנדבי מד"א משקיעים למעלה ממיליון שעות התנדבות 

בשנה | המתנדב המבוגר ביותר הוא בן 90 שנה והצעיר הוא בן 15 | מד"א מפעיל 350 פאראמדיקים 

| ניידת לטיפול נמרץ מופעלת על ידי 3 אנשי צוות | אמבולנס רגיל מופעל על ידי 2 אנשי צוות | 

70,000 ישראלים עברו עד כה קורסים להחייאה ועזרה ראשונה, שהיקפם 60 שעות | למעלה מ-400 

מתנדבים מחו"ל, שהגיעו מ-22 מדינות, הוכשרו בתחנות מד"א להגשת עזרה ראשונה | 3,000 הורים 

צעירים עברו קורסים של מד"א להחייאת תינוקות וילדים | 1,750 בני נוער עוברים במד"א מידי שנה 

קורסים מתקדמים להחייאת מבוגרים, ילדים ותינוקות | 750 בני נוער הוכשרו לסייע באירועים רבי 

נפגעים | בשנת 2014 נתרמו 263,798 מנות דם, באמצעות שירותי הדם של מד"א | שירותי הדם של 

מד"א מפעילים 43 ניידות דם | 101 הוא מספר טלפון החירום של מד"א.

*לפי נתוני 2014-2015

הצלת חיים במספרים*
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מתחבושת אישית 
להחייאה מתקדמת

והאמצעים  מד"א  של  הראשונה  העזרה  שירותי 
לטיפול בחולים ופצועים עברו כברת דרך ארוכה, מאז 
האחת  כשמטרתם   אלה,  לימינו  ועד  הארגון  הקמת 

הייתה תמיד להציל חיי אדם. 
ידי מד"א  מאמצים רבים הושקעו במשך השנים על 
צוותי  של  המקצועית  והיכולת  הידע  בהרחבת 
האמבולנסים ומגישי העזרה הראשונה, תוך התאמה 
בעולם  ולחידושים  בשטח  שנרכש  לניסיון  מתמדת 
הכשרת  כללו  אשר  אלה,  מאמצים  בזכות  הרפואה. 
הטרום-אישפוזי  הטיפול  העמקת  פאראמדיקים, 
ותקשורת  קשר  ומערכות  חדשני  ציוד  והפעלת 
לקריאות  התגובה  זמן  מאוד  התקצר  משוכללות, 
מצוקה של חולים ונפגעים. בעקבות זאת נותן מד"א 
כיום את שירותיו ברמה גבוהה ביותר, המשתווה לזו 

של המדינות הכי מפותחות ברחבי תבל.  

חומרי חבישה בסיסיים

רפואת חירום טרום אישפוזית 

העזרה הראשונה "עולה כיתה"

מקצוע חדש – פאראמדיק

הדרכה ותרגול

יישומים מצילי חיים

משירותי עזרה ראשונה - לטיפול נמרץ

עזרה ראשונה בכל שפה ולכל גיל

מד"א מרביץ תורה וספרות מקצועית



איש מד"א בקורס החייאה, "מטפל" בבובת תרגול ממוחשבת – אחת מאמצעי ההדרכה המתקדמים של הארגון



מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

כשהוקם מד"א, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוכתבה תורת העזרה הראשונה המיטבית של אותה תקופה, מניסיונם 
של רופאים צבאיים במלחמת העולם הראשונה וידע שנשאב מ"הצלב האדום" הבינלאומי. האמצעים ששימשו אז לטיפול 
בפצועים בשטח היו בסיסיים: תחבושת גלילית )או מגולגלת( לחבישת פצעים ועצירת שטפי דם, משולש מבד ערבי וסד עץ, 

לקיבוע שברים. חלק מחומרי החבישה נרכשו או נתרמו אז מעודפי מלחמת העולם הראשונה. 
זה. ביחד עם סדי העץ  ידי המתנדבות, במתפרה שהוקמה בבית מד"א בתל-אביב לצורך  התחבושות הגליליות הוכנו על 
ומשולשי הבד, היו התחבושות הללו הרכיבים העיקריים של תיק העזרה הראשונה, שקיבלו אז החובשים לקראת צאתם 

לשטח.

תחבושת גלילית 

לאחר מלחמת העולם השנייה, שוכלל תיק העזרה הראשונה בזכות ידידי מד"א בארה"ב, שתרמו לארגון כמויות של תחבושות 
יוד לחיטוי פצעים וסדי "תומס" לקיבוע שברים בגפיים  אישיות בגדלים שונים )קטנה, בינונית וגדולה לבטן(, אמפולות של 

התחתונות. תיקים מוגדלים אלה סייעו לטפל בפצועים הרבים, שנפגעו במלחמת העצמאות.

משולש בד לחבישה, שהוראות 
השימוש בו מודפסות עליו 

118



מיתקן הנשמה על ידי הזרמת חמצן, שאיפשר כבר בשנות ה-50 החייאה בשטח, על ידי צוותי אמבולנסים של מד"א

תיקי העזרה הראשונה שהיו בשימוש מד"א בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20.
משמאל –  תרמיל חובש, שהכיל אגדים, תחבושת אישית, משולשי בד, פדים עטופים, סיכות ביטחון, חבילת צמר גפן, בקבוק של טיפות ולריאן, כוסית, טבליות 

פלגין, אמפולת יוד, עפרון ופנקס. 
במרכז – תרמיל לרופא, שהכיל מזרקים, מחטי מזרק, סטטוסקופ, מנתב אוויר, פינצטה להוצאת קוצים, חסם גומי, מספריים, כוסית, מלקחיים ומחזיק לשון. 

מימין – ארגז עזרה ראשונה לאמבולנס, המכיל מספריים לבגדים, בקבוקון בנזין 100 גרם, אמפולות יוד, מגבת סטרילית, פדים, אגדים שונים, טבליות פלגין, צמר 
גפן, לשוניות עץ, סליל אספלנית, מכונת גילוח, פנס כיס, בקבוקון קוניאק 100 גרם, פנקס ועפרון, סיכות ביטחון, משולשי בד, תחבושות אישיות ומנתב אוויר. 
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

שער חוברת ההדרכה הראשונה של ד"ר אלוטין 

שער הספר להדרכת עזרה ראשונה בחרוזים, 
שהוציאו ד"ר אריה אלוטין וחנניה רייכמן, עם אחד 

העמודים לדוגמה

העזרה  בנושאי  מד"א  מתנדבי  של  והכשרתם  הדרכתם 
הראשונה, היו אתגר בפני עצמו. ד"ר אריה אלוטין, ששימש 
כמנהל המחלקה הכירורגית בבית-החולים "הדסה" בתל-

לביצוע  היחיד  גם  ואולי  המתאים  המועמד  היה  אביב, 
משימה זו, שכן כבר קודם לכן הדריך קבוצות נוער בהגשת 
עזרה ראשונה והיה בעל ניסיון רב בהדרכת רופאים. ד"ר 
שללא  הבין  ההדרכה,  למשימת  ברצון  שנרתם  אלוטין, 
הנלמד  בהבנת  רב  קושי  יהיה  איורים  עם  עזר  חוברות 

והחל לכתוב בעצמו חוברות אלו ולטפל בהדפסתן.

ראשונה,  עזרה  להוראת  בעברית,  הראשונה  החוברת 
נכתבה ע"י ד"ר  אלוטין ביולי 1931. היא נשאה את הכותרת 
למשתתפים  וחולקה  אסון"  במקרי  ראשונה  "עזרה 
ספרי  נכתבו  לאחריה  לחובשים.  הראשונים  בקורסים 
במניעת  ראשונה,  עזרה  בנושאי  נוספים  עבריים  הדרכה 
התגוננות  ובתעשייה,  בתחבורה  בבית,  חשמל  תאונות 
בפני גזים והתקפות אוויר ועוד. בשלב מסויים הצטרף אל 
והשניים  רייכמן  חנניה  הידוע  והחרזן  הסופר  אלוטין  ד"ר 

כתבו יחדיו ספרונים של "עזרה ראשונה בחרוזים". 
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שער אחת החוברות בנושאי 
מניעת תאונות, שהוציאה 

מחלקת ההדרכה של מד"א

ספר ההדרכה הבסיסי שכתב ד"ר 
אלוטין הפך לרב-מכר ויצא לאור 
במהדורות רבות. בתצלום: שער 

המהדורה ה-11 של הספר

זו הייתה ראשיתה של מחלקת ההדרכה במד"א, שברבות 
ניסל  וד"ר  מרכוס  ד"ר  כמדריכים  אליה  הצטרפו  הימים 

בירושלים, ד"ר פרידמן בת"א וד"ר ניסנבאום בחיפה.
מחלקת ההדרכה של שנות ה-30 התמקמה בבית מד"א, 
העזרה  תורת  יצאה  ומשם  בתל-אביב  מזא"ה  ברחוב 
אז  שהתמנה  אלוטין,  ד"ר  מד"א.  סניפי  לכל  הראשונה 
על  האחראי  להיות  המשיך  הארגון,  של  הרפואי  למנהל 

ההדרכה במד"א.
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

משמאל ובראש העמוד השמאלי: 
נוטרים מתרגלים נשיאת אלונקות בקורס 
עזרה ראשונה של מד"א, בשנות ה-30

ראשוני החניכים בקורסים לעזרה ראשונה היו המתנדבים 
נוטרים  עבריים,  שוטרים  במד"א,  שנקלטו  החדשים 
ואפילו  העבריים  היישובים  משטרת  אנשי  )"גפירים"(, 
הראשונה  העזרה  תורת  את  שלמדו  המחתרות,  חברי 

במסווה של תוכנית להדרכת הציבור בנושא.

כבר בשנות ה-30 החל מד"א להשתמש במכשירי הנשמה ניידים, שהופעלו 
בשטח כשהיה בכך צורך. בתצלום: רופא מד"א מנשים גבר שנזקק לכך, על 

משאית ברחוב, בשנת 1938

122



חברי ה"הגנה" מתרגלים הגשת עזרה ראשונה, בקורס חובשים שנערך למענם בשנות ה-40
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

עזרה ראשונה בכל השפות
וביישובים חדשים, שהוקמו אז ברחבי הארץ.  העלייה ההמונית, שהחלה עם קום מדינת ישראל, נקלטה ברובה במעברות 
כדי להקל  ומסובכת.  איטית  הייתה  טיפול  וחולים לקבלת  והעברת פצועים  היו מרוחקים מבתי-חולים  הללו  היישובים  רוב 
על האוכלוסייה החדשה, תרמו ידידי מד"א ברחבי תבל להקמת תחנות עזרה ראשונה ביישובים מרוחקים ואף רכשו למענן 
אמבולנסים וציוד רפואי. במקביל לפתיחת התחנות החדשות, הוחל בהדרכת העולים החדשים עצמם בהגשת עזרה ראשונה, 
אלא שאז נתקלו אנשי מחלקת ההדרכה בבעיה: העולים דיברו בשלל שפות זרות ולפני שניתן להדריכם, היה צורך לאתר 

דוברי שפות אלה ולהכשיר אותם למדריכים יעילים, שיפיצו את תורת העזרה הראשונה במעברות. 
במקביל נמשכה הנחלת תורת העזרה הראשונה לציבור בכללו. קריאת מד"א בכלי התקשורת ללמוד הגשת עזרה ראשונה, 
נשאה פרי ומספר הנרשמים לקורסי העזרה הראשונה גדל והלך בהתמדה. עומס המשימה הוטל אז על כתפיהם של קומץ 
מדריכים, חלקם עובדי מד"א בשכר וחלקם מתנדבים, שנזקקו לאמצעי הדרכה נאותים. ד"ר אלוטין והמדריך הראשי באותם 
ימים, צבי שני, פנו אז להנהלת מד"א בבקשה לרכוש ציוד הדרכה, החל מתחבושות ומשולשי בד, עבור למפות אנטומיות וכלה 

בשלדים ובובות ללימוד הנשמה.

שיעור החייאה בקורס של מד"א בובה לאימון החייאת תינוקות, המשמשת את מחלקת ההדרכה במד"א 

ציוד מודרני מתקדם לתרגול החייאה בקורסים של מד"א

בובות סימולציה מתקדמות, המאפשרות לחניך בקורס החייאה  זה עשרות שנים  במחלקת ההדרכה של מד"א מפעילים 
לחוות ככל האפשר את השפעת הטיפול הנמרץ שהוא נותן בתירגול.
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"עושים פטנטים"
ימי המצוקה של מד"א בשנות ה-60 
"ממאבקי  בפרק  להלן,  )ראה  וה-70 
הישרדות – לפריחה מחודשת"( אילצו 
המצב  עם  להתמודד  רבים  סניפים 
הקשה על ידי רעיונות יצירתיים. להלן 
מד"א  בסניף  ש"נולדו"  מהם,  שניים 

בירושלים:

מיתקן המאפשר הולכת שתי אלונקות 
על ידי שני אנשים, לעומת ארבעה שהיו 

דרושים להעברת שתי אלונקות רגילות

התאמת טנדר רגיל לנשיאת ארבעה 
פצועים/חולים, במקום רכישת 

אמבולנס ייעודי, שמחירו גבוה בהרבה
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

רופאים בקורס השתלמות של מד"א מתרגלים על בובות, הכנסת נתיב נשימה. המדריך 
בתצלום זה הוא אלי נדלר, שהיה סגן מנהל מחלקת ההדרכה

נער  לומד 
הנשמה מפה 

לפה, תחת עינו 
הפקוחה של 
מדריך עזרה 

ראשונה
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נער מתרגל הנשמה מלאכותית בעזרת מנתב אוויר דו-כיווני, 
בקורס החייאה בסיסי, שנערך על ידי מד"א 

בניין מחלקת ההדרכה הארצית של מד"א ביפו

"מנתב  החובשים  לילקוט  נוסף  ה-50  בשנות 
אוויר דו כיווני להנשמה", שהקל על צוותי העזרה 
הראשונה להנשים מפה לפה, ללא מגע ישיר בין 
המנשים למונשם. מכשיר פשוט זה היה בשימוש 
באמצעים  הוחלף  כאשר  ה-60,  שנות  סוף  עד 

מתוחכמים יותר. 

ההדרכה  גדלה מחלקת  הקורסים,  ככל שהתרבו 
הארצית ומקום מושבה בבניין מד"א ברחוב מזא"ה 
נעשה צר מלהכיל אותה. המחלקה יצאה למרחב 
ב-1972, כאשר עברה לבניין מודרני, ששימש בזמנו 

כבית-ספר, ליד בנק הדם ביפו. 
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

גימלאים מתנדבים מייצרים תיקי עזרה ראשונה במרתף סניף מד"א ברמת-גן, 
ב-1970. בשיא פעילותו של "מפעל התיקים" הזה הגיעה תפוקתו ל-50 אלף תיקים 

בשנה

זיווד תיקי עזרה ראשונה חדשים, שיוצרו על ידי אגף האפסנאות של מד"א

יותר תושבים - יותר נפגעים   
גידול האוכלוסייה המתמיד והמהיר בשנותיה הראשונות 
בכבישים  התנועה  עומסי  לגידול  גרם  המדינה,  של 
זאת  התפתחות  הדרכים.  תאונות  לריבוי  לכך  ובמקביל 
חייבה התייחסות חדשה ונרחבת של השלטונות לשירותי 
העזרה הראשונה. כצעד ראשון בתחום זה יזם מד"א את 
הגדלת מספרם של האנשים בעלי ידע בעזרה ראשונה, 
שצוותי  לפני  עוד  תאונות  בפצועי  לטפל  המסוגלים 
בכנסת,  אז  נתקבל  זאת  ברוח  אליהם.  מגיעים  מד"א 
ביוזמת מד"א, החוק המחייב נהגי רכב ציבורי, כגון מוניות 
ואוטובוסים, או נהגי משאיות המובילים חומרים מסוכנים, 
לעבור קורס עזרה ראשונה, כתנאי להוצאת רישיון נהיגה. 
החוק החדש גם חייב כל רכב כזה להצטייד בתיק עזרה 
תיק  החזקת  והיום  החוק  הורחב  הזמן  במשך  ראשונה. 
ילדים  גן  בית ספר,  כל  לרישוי  תנאי  היא  עזרה ראשונה 
ומוסד ציבורי. יתר על כן: ב-2008 קיבלה הכנסת, לבקשת 
מד"א, חוק המחייב החזקת מכשירי החייאה )דפיברילטור 
אם  שגם  כדי  ציבוריים,  במקומות  למחצה(  אוטומטי 
מתרחש דום-לב מחוץ לבית-חולים, ניתן יהיה להציל את 

חיי הנפגע.
בנוסף, חייבו משרדי העבודה והפנים, ביוזמת מד"א, את 
לעבור  השחייה,  ובבריכות  הרחצה  בחופי  המצילים  כל 

קורס עזרה ראשונה. 
בעיקבות התחיקה המחייבת כלי רכב ציבוריים ומשאיות 
להצטייד בתיקי עזרה ראשונה, הגביר מד"א בשנות ה-70 
יוצרו  שבהם  המקומות  אחד  הללו.  התיקים  ייצור  את 
זה  לצורך  הפעיל   – ברמת-גן  מד"א  תחנת   - התיקים 
מהם  ואחד  ל-90   70 בין  נע  שגילם  גימלאים,  מתנדבים 

היה אפילו בן 94! 

הגימלאים, ששמחו להקדיש את זמנם לעבודה מועילה 
זאת, היו מופיעים בתחנה מדי בוקר ועוסקים שעות רבות 
יוד, גזירת משולשי בד  בגלילת תחבושות, מילוי בקבוקי 
ואריזת כל אלה בתיקים. הם עשו את מלאכתם באהבה 
הגיעה  תפוקתם  כי  העבודה",  פריון  ל"פרס  ראויים  והיו 

לעשרות אלפי תיקים בשנה.
בתחילה מנתה הקבוצה רק חמישה גימלאים, אבל תוך 
זמן לא רב נוספו עוד ועוד מתנדבים ששמעו על הפעילות 
על  זמן  ביטול  פני  על  אותה  והעדיפו  רמת-גן  בתחנת 
הביאו  בפעילות  השתתפו  שכבר  אלה  בשדרה.  ספסל 

איתם את חבריהם והקבוצה גדלה והלכה. 

הרוח החיה בקבוצה הייתה סבתא הרמינה גרין, שעברה 
בזמנו קורס לעזרה ראשונה ועבדה בתחנה במשך שנים, 
או  גבר  כל  בפני  פתוחה  "הדלת  בשבוע.  פעמים  כמה 

אשה שירצו להתנדב כמונו", אמרה בזמנו.  
כמה שנים לאחר מכן התפרק "מועדון התיקים" ברמת-

גן. שכן הייצור, שקודם לכן היה מפוזר בכמה סניפים ולא 
הפיק דגמים אחידים, רוכז באגף האפסנאות של הארגון 

והדגמים השונים אוחדו. 
התיקים החדשים  נמכרו לציבור בכמויות גדלות והולכות, 
עד כי הפכו מקור הכנסה נכבד לארגון. אלא שאז התברר 
לפתע, כי הכנסה זו חייבת במס ומד"א נאלץ לוותר על 
בייצור  מד"א  המשיך  זאת  עם  לציבור.  התיקים  שיווק 
התיקים השונים לצרכיו שלו בלבד וכיום מיוצרים על ידי 
אגף האפסנאות של הארגון כ-30 סוגים שונים של תיקים. 
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הדרכה בצל הקטיושות
כשהחלו פיגועי הטרור הערבי לאחר מלחמת ששת הימים, התאימה מחלקת ההדרכה של מד"א את עצמה לתנאים החדשים. 
נתן קודינסקי, איש מחלקת ההדרכה דאז, מספר, כי בספטמבר 1968 נורה מטח ראשון של קטיושות על העיר בית שאן. 
מאחר שהירי גרם לנפגעים, חשו אנשי מחלקת ההדרכה לעיר והחלו בהדרכת הציבור בעיר בהגשת עזרה ראשונה. הקורסים 
נערכו במקלטים ועשרות רבות של תושבים שסיימו את הקורסים, קיבלו ממד"א תיק עזרה ראשונה כשי. באותם קורסים 

הוסברה למשתתפים החשיבות של תרומות הדם – וכולם תרמו מדמם. 

מיגוון תוכניות ההדרכה של מד"א כלל אפילו קורס עזרה ראשונה לסיירי סקי באתר החרמון. בתצלום: הסיירים מתרגלים פינוי פצוע על מזחלת, תחת 
עיניו של מדריך מד"א, ב-1972

היכרותם של תושבי בית שאן עם הליכי העזרה הראשונה שיפרה את תחושת הביטחון שלהם וחיזקה את רוחם – תופעה 
שחזרה על עצמה לאחר מכן בקריית שמונה, שגם היא נעשתה מטרה להתקפות קטיושות.

תלמידי בית ספר מתרגלים פינוי 
נפגע ב-1974

129



מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

חייל בחופשה ונערה ממושב נהורה, מתרגלים 
קיבוע רגל שבורה, תחת עינו הפקוחה של 

המדריך 

מתנדבי מד"א מתרגלים חילוץ פצוע 
תאונת דרכים, אחרי קיבוע גבו 

תרגיל טיפול באירוע רב-נפגעים, ב-1977

צוות מד"א ממוגן מפני התקפת גאזים, בתרגיל שנערך בשנת 2016

130



מתנדבי מד"א בגליל מתרגלים 
בשנות ה-40 הכנת פצוע, לקראת 

הובלתו באמבולנס

מתתיהו אלוני, מי שהיה נהג האמבולנס הראשון של 
מד"א, הפך לאחר מכן למדריך עזרה ראשונה. בתצלום: 

אלוני מחלק הוראות במהלך תרגיל של אירוע רב-
נפגעים, שנערך ביער ירושלים ב 1975

נוער מד"א מתרגל אירוע רב-נפגעים 
בתל-אביב

פאראמדיק מטפל בפעוט הסובל מפגיעה רב-מערכתית
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בכל אימת שמתעורר בנמל התעופה בן-גוריון חשש לאירוע רב-נפגעים, כגון נחיתת אונס של 
מטוס נוסעים עמוס, מזניק מד"א לשם עשרות אמבולנסים על צוותיהם. כל הזנקה כזאת היא 

מיבצע מסובך בפני עצמו ולכן מתכונן מד"א בהתמדה למקרי חירום, על ידי עריכת תרגילי הזנקה 
כאלה בקנה מידה מלא.

תרגול נחיתת חירום בנתב"ג בשנות ה-60

מפקדי מד״א בתרגיל נתב״ג
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עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לנחיתת 
חירום ב-1988

אנשי מד"א משתתפים בתרגיל בין-זרועי גדול מאוד שנערך בנתב"ג ב-2014

מנכ"ל מד"א, אלי בין, מתדרך מפקדי תרגיל בנתב"ג
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העזרה הראשונה "עולה כיתה"
בעשורים האחרונים עשה מד"א קפיצת דרך 
והרפואה  בתחום הדרכת העזרה הראשונה 
בתחומים  החידושים  כל  הטרום-אישפוזית. 
אלה באו לביטוי הן בחוברות וספרי הדרכה 
רבי  אירועים  לקראת  נאותה  בהיערכות  והן 
נפגעים כמו רעידות אדמה, סערות עזות, או 

פיגועים מצד גורמים עויינים. 
במשך השנים הללו יצאו מתחת ידיהם של 
רבות  הדרכה  תוכניות  המחלקה  מומחי 
ומגוונות, שפנו למיגזרים השונים של שירותי 
לטכנאי  ואחיות,  לרופאים  בארץ:  הבריאות 
רנטגן, לפיזיותרפיסטים ועוד. תוכניות הדרכה 
החייאה  של  קורסים  עבור  הוכנו  מיוחדות 
  ,)PHTLS( לטראומה  קורסים  בסיסית, 
קורסי החייאה מתקדמים )ACLS(, קורסים 

לקריאת א.ק.ג. ועוד.
צוות מד"א בעיצומו של טיפול החייאה דחוף בפינת רחוב, לפני העברת הנפגע להמשך 

הטיפול בבית-חולים

צוותים רפואיים עוברים הדרכה בקורס החייאה מתקדמת )ACLS( של מד"א
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עולים חדשים מאתיופיה עושים הכרה עם מד"א ושירותיו, במרכז הקליטה בנתניה, ב-1991
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אילן  מהרש"ק,  יאיר  ביניהם  ההדרכה,  ממחלקת  ותיקים  מדריכים  והפיקו  כתבו  במקביל, 
עזרה  כגון  שונים,  בנושאים  הדרכה  ספרי  של  שפע  יפה,  אלי  וד"ר  קודינסקי  נתן  ישועה, 
ראשונה בסיסית ומתקדמת, רפואת חירום לחובש ורעידות אדמה בישראל. כן נכתבו והופקו 
חוברות עזר ועלוני הדרכה, עם הדגשים בנושאים נקודתיים. חלקם נועדו לשמש כחומר עזר 
לחובשים ופאראמדיקים, או לקורסים בבית-הספר להדרכה של מד"א. השאר הופצו בציבור, 
כדי שבמקרה של פציעה יהיו תמיד בסביבה אנשים שיידעו להגיש עזרה ראשונה, עוד לפני 
הגעתם של צוותי מד"א אל הנפגע. מלבד זאת הופצו על ידי מחלקת ההדרכה גם פירסומים 
חינוך  לעובדי  המיועד  בילדים,  חירום  טיפולי  להדרכת  עלון  כגון  שונים,  בנושאים מקצועיים 

בגנים ובתי ספר, עלון הדגשים לטיפולי חירום בחולי לב ועוד.
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ספרים וחוברות בנושאי עזרה ראשונה שהופצו 
על ידי מחלקת ההדרכה של מד"א

137
מד״א



מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

הללו,  בפירסומים  הניתנות  ולטיפול,  לאיבחון  ההנחיות 
מבוססות על ההנחיות של אגודת הלב האמריקאית ושל 
"מגן דוד אדום" בישראל ומשקפות דרכי פעולה מקובלות 

בקהילה הרפואית. 
ההדרכה  מחלקת  של  והיסודית  המאומצת  עבודתה 
ובחו"ל  בארץ  הרפואית  הקהילה  להכרת  זכתה  במד"א 
 ,AHA אפילו  מד"א.  מדריכי  של  המקצועית  ביכולתם 
מרכז  מהווה  שמד"א  בכך  הכירה  בארה"ב,  הלב  אגודת 

הדרכה אזורי ובינלאומי  והסמיכה אותו לייצגה בארץ. 
ואכן, שמעה של מחלקת ההדרכה במד"א יצא למרחקים 
אחיות,  רופאים,  להדריך  פעם  מידי  מוזמנים  ואנשיה 
וייטנאם,  אוגנדה,  בקפריסין,  אמבולנס  ונהגי  חובשים 

צ'ילה, פנמה ועוד. קורס  במד"א  עוברים  הפלשתינאי  האדום"  "הסהר  אנשי 
למדריכי עזרה ראשונה 

אינקובטור נייד, ששימש את מד"א להעברת פגים מבית-
אורה  ח"כ  בפני  ב-1986  מוצג  למישנהו,  אחד  חולים 
ידי  על  והרווחה,  העבודה  ועדת  יו"ר  אז  שהייתה  נמיר, 
הוועד  חבר  חמי,  ויחיאל  )מימין(  וייס  ברוך  הפאראמדיק 

הפועל של מד"א

במשך הזמן, השתכללו שירותי מד"א 
מקומית  מפעילות  ועברו  לציבור 
לפעילות אזורית או מרחבית. במקביל, 
השירותים  להעמקת  יוזמות  הופיעו 
הטרום-רפואי  בתחום  לציבור 
מד"א  תחנת  בכל  והטרום-אישפוזי. 
הוקם חדר עזרה ראשונה, שבו שירתו 
מוסמכים,  ואחים  אחיות  הציבור  את 
פעילות  ומתנדבים.  חובשים  עם  יחד 
זו הוסיפה למתנדבים עניין ומעורבות, 
שמעבר ליציאה באמבולנסים לעזרת 

נפגעים. 
אז  שניתנו  החדשים  השירותים  אחד 
בכל  לילה  רופאי  הצבת  היה  לציבור 
אלה  רופאים  בארץ.  מד"א  תחנות 
ובשעות  בימים  מענה  לציבור  נתנו 
סגורות  קופות-החולים  שמרפאות 
הכל.  זאת  ידעו  רבות  שנים  ובמשך 
עצמו,  בכוחות  למרפאה  להגיע  יכול  היה  לא  החולה  כאשר  כן:  על  יתר 
יצאו הרופאים באמבולנס אל ביתו. אולם במקביל, היה הרופא מקבל את 
כך בחובשי התחנה, שטיפלו  לצורך  נעזר  החולים בתחנת מד"א, כשהוא 

ברישום, חבישה והשגחה על החולה.
בסופו של דבר הטיל חוק ביטוח הבריאות הממלכתי על קופות החולים לטפל בחולים גם בשעות הלילה ואז בוטל שירות 

רופאי הלילה שניתן על ידי מד"א. 
מעת לעת יזמה מחלקת הרפואה של מרכז מד"א מתן שירותים רפואיים נוספים, כמענה לדרישה מהשטח, בעיקר מאזורים 
וערים מרוחקים מבית-חולים. לדוגמא: הפעלת אינקובטור נייד, להעברת פגים מבית-חולים אחד למשנהו, או הפעלת מכשירי 

דיאליזה. שירותים אלה הופסקו במסגרת הקיצוצים שמד"א נדרש בזמנו לבצע בתקציבו. 
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משירותי עזרה ראשונה - לטיפול נמרץ
גורם התמותה השני בתפוצתו במדינות המפותחות, כולל ישראל, הוא מחלת לב ובעיקר אוטם שריר הלב. הניסיון הרב שנצבר 
יותר הסיכויים לחלצו  לנפגע מהתקף-לב, רבים  יותר  כך, שככל שהעזרה הרפואית מגיעה מהר  במשך השנים הצביע על 
בשלום. בעיקבות זאת יזם חיים ויגוליק, המנהל הנמרץ של מד"א בירושלים, ב-1972 – תקופת הרגיעה שבין מלחמת ששת 

הימים למלחמת יום הכיפורים – את הפעלתו של "שירות רפואי נייד לחולי-לב".

החייאה לטובע בחוף הים

139
מד״א



מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

באחת הכתבות בעיתונות על השירות החדש נאמר, כי "הותקן אמבולנס מיוחד, המצוייד במכשירים אלקטרוניים מתוחכמים 
ציוד אלחוט, המסוגל לשדר מידע, כולל העברת הנתונים של האלקטרו-קרדיוגרם, אל מסכי  וטיפול. בידי הרופא  לאיבחון 
יחידת הלב בבית החולים. שיטה זו תאפשר התייעצות עם רופא היחידה ואיבחון הטיפול הדרוש, עד אשר מצב החולה מאפשר 

להעבירו הישר ליחידת הלב. כל זאת – מבלי להפסיד זמן יקר בחדרי המיון ותוך הכנות לקבלת החולה ביחידת הלב"...
השירות פעל בשיתוף עם רופאי יחידת הלב במרכז הרפואי "הדסה" בעין כרם והציוד של האמבולנס המיוחד נתרם ע"י מועדון 

"רוטרי", חברת התרופות "טבע" ועוד. 
אומנם היה זה שירות יקר: שכר הרופא הצמוד, עלות המיכשור המשוכלל של האמבולנס ומחיר התרופות שניתנו לנפגע, 
הצטרפו לסכום נכבד וחייבו גביית תשלום גבוה, יחסית, מהחולה או משפחתו – ואפילו תשלום זה לא כיסה את מלוא עלות 

השירות. 
השירות החדש, שכונה בשעתו שח"ל )שירות חולי-לב(, רשם לזכותו החייאות מוצלחות רבות ובעיקבות זאת הוחלט להפעילו 

גם בתחנות מד"א אחרות. 

אמבולנס נט"ן על ציודו. תצלום משנות ה-80
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במערך  נוספת  מדרגה  קפיצת 
שירותי העזרה הראשונה של מד"א 
הנהלת  כאשר  ב-1977,  אירעה 
הארגון החליטה לאמץ את שיטות 
הנהוגה  בשטח,  הדחופה  הרפואה 
אל"מ  דאז,  מד"א  מנכ"ל  בארה"ב. 
לייעד  החליט  דר,  אשר  )מיל.( 
שנזקק  מי  לכל  שח"ל  שירות  את 
לטיפול רפואי נמרץ. האמבולנסים 
)ניידת  נט"ן  כונו  זה  שירות  של 
להבדילם  וכדי  נמרץ(  טיפול 
נצבעו  הלבנים,  מהאמבולנסים 
בצוותי  ששולבו  הרופאים  בכתום. 
של  הכשרה  לעבור  נדרשו  הנט"ן 
לטפל  שיידעו  כדי  קרבי,  רופא 
לא רק בחולי לב, אלא גם במקרי 
תאונות,  כגון  אחרים,  טראומה 
זו  דרישה  וכוויות.  התאבדויות 
שבאו  הרופאים  את  קוממה 
ממחלקות הלב בבתי-החולים ורק 
הצליחה  נמרצים  פישור  במאמצי 
השבתת  את  למנוע  ההנהלה 

השירות בכל רחבי הארץ. 
הנט"ן  לצוות  צורף  הרופאים  לצד 
בתואר  זכה  שלימים  בכיר,  חובש 
חובש  שמשמעו  "פאראמדיק", 

מוסמך לטיפול טרום-רפואי. 

ערכת החייאה המשמשת כיום במד"א. הערכה כוללת ציוד להנשמה ולפתיחת נתיב אוויר
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מי שתרמה רבות להעמקת אופי שירותי ההצלה הייתה ד"ר ננסי קרוליין מארה"ב,  שמונתה למנהלת הרפואית של מד"א. לפני 
שעלתה ארצה, ביוזמתו של המנכ"ל אשר דר, רכשה ד"ר קרוליין ניסיון רב בהקמת מערך פאראמדיקים בפיטסבורג. בעיקבות 
זאת היא הוזמנה על ידי ממשלת ארה"ב לכתוב את תוכנית הלימודים הלאומית לפאראמדיקים ואף כתבה ספר יסוד בנושא, 

בשם "רפואה דחופה ברחובות".  בזכות ניסיונה הרב, הקימה ד"ר קרוליין את מערך ההכשרה של הפאראמדיקים במד"א.

ד"ר ננסי קרוליין מדריכה בקורס הפאראמדיקים הראשון של מד"א
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הפאראמדיקים  קורס  בוגרי 
ספונטני  בצילום  הראשון 
בת"א.  מד"א  מרכז  בחזית 
משמאל  העליונה  בשורה 
דר,  אשר  מד"א  מנכ"ל  לימין: 
יהודית  הרפואה  אגף  מזכירת 
יו"ר  ד"ר אריה מרחב,  אביאור, 
והיועץ  רוזין  רון  פרופ'  מד"א  

הרפואי פרופ' אברהם עצמון.

מקצוע חדש - פאראמדיק
מקצוע הפאראמדיק שייך לתחום רפואת החירום והוא עוסק במתן הסיוע הרפואי הראשוני לפצוע, עוד לפני הגעתו לבית-

החולים. כיום נמצא פאראמדיק  כמעט בכל צוות של אמבולנס וניידת לטיפול נמרץ והוא מהווה הסמכות העליונה בצוות, 
כשאין בו רופא.

החייאה  הכוללת  ראשונה  עזרה  לתת  רשאי  החובש  פשוט:  הוא  לחובש  פאראמדיק  בין  ובסמכויות  הידע  ברמת  ההבדל 
בסיסית, טיפול לנפגעי תאונות דרכים, חבישות, יילוד, עירויים וטיפולי מרפאה בסיסיים. הפאראמדיק, לעומתו, רשאי לבצע 
החייאה מתקדמת, כולל מתן תרופות החייאה, ניתוחי שטח, פתיחת נתיב אוויר על ידי הכנסת צינור תוך קני למניעת חנק ועוד. 

במילים אחרות: פאראמדיק בשטח הוא כמעט כמו רופא.
הקורס הראשון לפאראמדיקים בארץ נפתח ב-1979. השתתפו בו טובי המדריכים של מד"א, ביחד עם עובדי שטח מצטיינים 
של הארגון ואנשי חיל הרפואה. הקורס נוהל על ידי ד"ר קרוליין, בעזרת יו"ר מד"א דאז, פרופ' רונלד )רוני( רוזין, ד"ר אריה מרחב 

וד"ר סטפן לנדס. 

המחזור הראשון של קורס הפאראמדיקים הוסמך לתפקידו ב-1981 ומאז ועד היום נוספו לו מחזורים רבים. גם חיל הרפואה 
אימץ את שיטת הפאראמדיקים והוא מקיים קורסים דומים בבית הספר לרפואה צבאית, בסיוע מדריכי מד"א.

למעשה, חולל הקורס הראשון תפנית גדולה במד"א, מאחר שהוא איפשר לארגון לעבור מהגשת עזרה ראשונה בסיסית, 
לרפואה דחופה ומתקדמת בשטח. מה גם שבמקביל לקורס, הכניסה ד"ר ננסי קרוליין לשירות את הניידות לטיפול נמרץ, 

המצויידות כיום במיטב ציוד ההחייאה.
במשך שנים פעלו הפאראמדיקים בניידות לטיפול נמרץ תחת השגחתו של רופא, שהיה חלק בלתי נפרד מצוות הניידת. רק 
בסוף שנות ה-90 אישר משרד הבריאות לפאראמדיקים להפעיל בעצמם את הניידת, כשבאירועים חריגים קיבלו מרופא גיבוי 
בטלפון. ניידות לטיפול נמרץ שהופעלו ללא רופא כונו  "אמבולנס טיפול נמרץ" ואילו ניידות עם רופא המשיכו להיקרא "ניידת 

לטיפול נמרץ". 
הקושי בגיוס רופאים להפעלת הניידות גרם לכך שיותר ויותר ניידות הופעלו על ידי פאראמדיקים בלבד, עד שמספר הניידות 

שפעל בהן רופא נעשה זניח והופסק לחלוטין עם הפעלתו של המוקד הרפואי. 
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רופא ופאראמדיק על משמרתם במוקד הרפואי. בצג מימין נראים נתוני הא.ק.ג. של המטופל ובצג משמאל - ניטור מצבו של המטופל בזמן אמת 

זאת הלכו  לנפגעים בשטח. בעיקבות  סיוע  אין ספור של הגשת  הוכיחו הפאראמדיקים את עצמם במקרים  הזמן  במשך 
והוגדלו סמכויותיהם עד שכיום הם מורשים לזהות הפרעות קצב בפעולת הלב, לתת שוק חשמלי מסונכרן ורגיל  ולהכניס 
נקז בין צלעי. רק סמכות אחת – קביעת מותו של מטופל – נמנעה מהפאראמדיקים במשך שנים, שכן החוק הישראלי העניק 
לרופא בלבד את הסמכות הזאת. התוצאה הייתה, שכאשר אחד מעשרות טיפולי ההחייאה שמגישים צוותי האמבולנסים ביום 
הסתיים במותו של הנפגע, היה הצוות צריך להזעיק רופא, שיגיע למקום כדי לקבוע את המוות. כשלא היה רופא זמין לכך 
באותו מקום, היה הצוות חייב להזעיק מעיר אחרת ניידת לטיפול נמרץ עם רופא – ועד שהגיע וקבע את מותו של הנפגע, היו 

שני הצוותים בלתי זמינים לטיפול במקרי חירום אחרים.

רק ב-2013 החליט משרד הבריאות להסמיך גם את הפאראמדיקים לקבוע את מותו של נפגע – בגיבוי טלפוני של רופא – 
ולהפסיק את מאמצי החייאתו.

ההכשרה האקדמית של פאראמדיקים התרחבה למגמות רפואה ברמה של 10 יחידות, ונערכת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
במיכללה להנדסאים באוניברסיטת אריאל, במיכללת צפת ובבית הספר לאחיות בבית החולים "אסף הרופא".

העמקת סמכויותיהם של הפאראמדיקים נשענת על המוקד הרפואי המתקדם של מד"א, התומך מאז 2008 בפאראמדיקים 
בטכנולוגיות  המצויידים  בכיר,  ופאראמדיק  רופא  ידי  על  בהתמדה  מאוייש  זה  מוקד  נמרץ.  לטיפול  באמבולנסים  הפועלים 

מתקדמות להעברת מידע ונתונים, לאבחון ולמתן הנחיות ביצוע בקשר ישיר עם הפאראמדיקים בשטח.
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מסוק מד"א

רפואת חירום טרום אישפוזית 
בעבר הלא רחוק, היה צוות האמבולנס אמור להגיש 
וטיפול  ראשונה  עזרה  מטראומה,  הסובל  לפצוע 
הנפגע  של  מצבו  לייצוב  עד  מתקדם,  החייאה 
כתוצאה  החולים.  לבית  להעבירו  מכן  לאחר  ורק 
הנפגע.  אל  ארוכה  שעה  מרותק  הצוות  היה  מכך 
תפיסה עקרונית זאת השתנתה באחרונה והוחלפה 
עליונה  חשיבות  הרואה  הזהב",  "שעת  במתכונת 
לבית-החולים  ובהעברתו  בנפגע  הטיפול  בזירוז 
במהירות המירבית, מייד לאחר טיפול חירום ראשוני.

מתכונת "שעת הזהב" קובעת כמה שלבים לטיפול 
לטיפול  דקות  הראשון מקצה עשר  בפצוע. השלב 
ראשוני מציל חיים, כגון פתיחת נתיב אוויר והנשמה, 
עצירת שטפי דם, הרכבת חוסם עורקים, מתן נוזלים 
וקיבוע ללוח גב. השלב הבא הוא פינוי מיידי לבית 
חולים, בעוד הטיפול בנפגע נמשך על פי הצורך וסוג 
הפגיעה )ראש, גפיים, בטן, חזה, כוויות, עמוד שדרה 
וכולי(. הפינוי מתבצע באמצעים המתקדמים ביותר, 
ובכלל זה הפעלת מסוק לפינוי הנפגע לבית חולים 
הקרוב או לבית חולים ייעודי בהתאם לסוג הפגיעה.

בעיקבות אימוץ מתכונת "שעת הזהב", פועל מד"א 
כיום לאור הכללים המתקדמים ביותר של רפואת 
עזרה  בהענקת  המתמצה  אישפוזית,  טרום  חירום 
תאונה,  של  במקרה  ליחיד,  אם  דחופה,  רפואית 
במקרה  לרבים,  ואם  חמורה,  מחלה  או  התקף-לב 
בהרבה  מדובר  למעשה  רב-נפגעים.  אירוע  של 
זאת  חולים.   לבתי  מהיר  חירום  פינוי  מאשר  יותר 
היא מערכת שלמה, המתאמת בין גופים שונים, גם 

בשיגרה וגם במצבי חירום. 
כל  המקבל  המרחבי,  המוקד  הוא  המערכת  לב 
בצוותים  מאוייש  המוקד  מהציבור.  לעזרה  קריאה 
מיומנים, שהוכשרו לקלוט ולהעריך מידע שמתקבל 
אורח  מעובר  באה  היא  אם  אפילו  הקריאה,  עם 
מבוהל. בזכות המיכשור החדיש של המוקד, המצוייד 
במיטב טכנולוגיות התקשורת והעברת נתונים בזמן 
אמת, מסוגל המוקד לשגר מיידית למקום האירוע 
כונן, המיומן בהגשת עזרה ראשונה ומצוייד בהתאם. 
במקביל משוגר אמבולנס או נט"ן, בהתאם לחומרת 

המקרה שנקבעת על ידי צוות המוקד.
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פרוייקט "חבר טלפוני"
החדשנות של מד"א מתבטאת גם בהפעלת יישומים )אפליקציות( 
ידי טלפונים חכמים. אחד הראשונים בהם הופעל כבר  בשטח, על 
שלך".  החירום  "מספר  הכינוי  את  שקיבל  מיזם  במסגרת  ב-2007, 
ומספר  שם  שלו  הנייד  לטלפון  להזין  אדם  לכל  מאפשר  היישום 
טלפון של איש קשר, המכיר אותו ואת מצבו הרפואי, כולל רגישות 
לתרופות ומחלות שמהן הוא סובל. חשיבותו של היישום נובעת מכך, 
שבמקרים של תאונה או פיגוע, שבהם מאבד אדם את הכרתו, יכול 
צוות האמבולנס שהוזעק למקום לאתר בטלפון של הנפגע את איש 
הקשר שלו ולקבל בו במקום פרטים חיוניים, העשויים להציל את חיי 

הפצוע.
ועדת הרפואה  יו"ר  ביוזמתו של ד"ר פנחס הלפרין,  היישום הופעל 
הרפואי  במרכז  דחופה  לרפואה  המחלקה  ומנהל  במד"א  והחירום 
של  בעיקבותיו  זה  בנושא  הלך  הלפרין  ד"ר  בתל-אביב.  איכילוב 
לונדון, שהגה את הרעיון מנסיונו  פאראמדיק בשירותי החירום של 

בשטח, בעיקבות גל פיגועי הטרור בלונדון ב-2005. 
משרד  איכילוב,  בית-החולים  גם  מד"א,  מלבד  במיזם,  משתתפים 
החברות  ופורום  בישראל  דחופה  לרפואה  האיגוד  הבריאות, 

הסלולריות.

שר הבריאות, יעקב בן יזרי, נואם בטקס השקת המיזם 
"מספר החירום שלך" ב 2007

מיתקנים חדישים להצלת חיים, המופעלים בשירות מד"א, מוצגים בפינת הדגמה  לפני משתתפי טקס השקת היישום החדש
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ייעול קריאת אמבולנס
מיזם חשוב נוסף של מד"א הוא יישום חינמי מציל חיים, המייעל קריאת אמבולנס בטלפונים ניידים. היישום פותח במקורו על 
ידי הצלב האדום האמריקאי ובזכות שיתוף הפעולה ההדוק בין ארגון זה למד"א, הוא אישר ב-2011 לתרגם לעברית ולהתאים 
לתנאי הארץ את כל החומר המקצועי הפארא-רפואי, הכלול ביישום האמריקאי. הצלב האדום האמריקאי גם סייע בהעלאת 
הגירסה הישראלית של היישום לאינטרנט והוא ממשיך לסייע בתחזוקו ובעדכונו. בעקבות התאמת החומר לשימוש מלא 

בישראל, הוא הוכר כיישום רשמי של מד"א.
בהשקתו הרשמית של היישום בישראל ב-2013, השתתפה משלחת רשמית של הצלב האדום האמריקאי ובראשה נשיאת 
הארגון, גייל מקגוורן, שאמרה בטקס, כי "אני נרגשת לקחת חלק במעמד זה. אין לי ספק, כי האפליקציה שמצילה חיים רבים 

ברחבי העולם, תסייע להציל חיים גם בישראל".

לצל"א  מד"א  לקבלת  שפעל  האמריקאי  בצל"א  בכיר  מלצר,  דוד  בנוכחות  מד"א,  אנשי  בפני  מרצה  מקגוורן,  גייל  האמריקאי,  האדום  הצלב  נשיאת 
הבינלאומי,  בטקס השקת היישום החדש ב-2013
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מיידי  טלפוני  קשר  ליצור  למשתמש  מאפשר  היישום 
עם מוקד מד"א )טלפון חירום 101(, להזעיק את כוחות 
מד"א ואם יש בכך צורך - לקבל הדרכה טלפונית לטיפול 
בנפגע. כן נותן היישום נגישות מיידית למידע רפואי כללי 
על מצבי חירום ומציע הנחיות בטיחות ועצות למשתמש, 
וברורים  פשוטים  הסברים  עם  הדרכה  סרטוני  כולל 
בעברית, המוקרנים על צג הטלפון. אחד מיתרונות היישום 
הוא זמינותו גם במקומות שבהם אין חיבור לאינטרנט – 
באזורים  טיול  בעת  מתרחשת  כשהפציעה  חשוב,  גורם 

מרוחקים בארץ ואפילו בחו"ל.
להקיש  יש  לסמארטפון  היישום  את  להוריד  מנת  על 
דוד  מגן  ראשונה,  עזרה  הבאות:  החיפוש  ממילות  אחת 
אדום, מד"א, מדריך עזרה ראשונה, הצלת חיים, החייאה, 
צלב אדום, תינוקות וילדים ב-App Store של "אפל",  או 
ב-Play Store עבור מכשירי אנדרואיד. כן אפשר לסרוק 

לצורך זה את קוד ה-QR במכשיר הסמארטפון. 
יישום חשוב נוסף, המיועד לקצר למינימום את פרק הזמן 
בנפגע,  הטיפול  התחלת  לבין  לעזרה  קריאה  בין  העובר 
הכוננים  את  מאתר  זה  יישום  כוננים.  אפליקציית  הוא 
הקרובים ביותר למקום האירוע ובאמצעות הטלפון החכם 
נעזרת  ההזנקה  הנפגע.  אל  אותם  מזניק  שברשותם, 
ביישומי עזר נוספים, הנפוצים זה מכבר, כגון אפליקציית 

"ווייז". 
ארבע  כולל  ב-2014,  לראשונה  שהופעל  הכוננים,  יישום 

מערכות שונות:
הזנקת כוננים וצוות מד"א למקום אירוע.	 
הזרמת מידע לאנשי צוות מד"א במשמרת רגילה.	 
מערכת הודעות כללית.	 
דיווח למנהלים. 	 

בנוסף לכך מאפשר היישום חילופי הודעות בין הצוותים 
שבשטח לבין המוקד. 

אל  היישום  להורדת  המשמש   QR-ה קוד 
טלפון חכם

דף מידע מתוך היישום, כפי שהוא מופיע בצילום מסך של טלפון חכם
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מחלקת  ידי  על  שהופצו  ראשונה  עזרה  בנושאי  ספרים 
ההדרכה של מד"א

מד"א מרביץ תורה וספרות מקצועית
ההדרכה  מחלקת  נשענה  רבות  שנים  במשך 
מדריכים  של  מגובש  צוות  על  מד"א  של 
אלה  מדריכים  היטב.  ומאומנים  מקצוענים 
עבודה  ובמקומות  מד"א  בתחנות  עברו 
כללי  את  והפיצו  הארץ  רחבי  בכל  מאורגנים 
העזרה הראשונה הן בין העובדים והמתנדבים 
לשלב  הוחל   2007 בשנת  הרחב.  בציבור  והן 
בפעילות זאת פאראמדיקים וחובשים מצוותי 
מיוחדת  הכשרה  שעברו  בתחנות,  השטח 
של  הרב  האישי  ניסיונם  כמדריכים.  לשמש 
וברפואה  ראשונה  בעזרה  אלה  מקצוענים 
שחל  המשמעותי  בשיפור  מתבטא  דחופה 
המקצועית  ההדרכה  באיכות  הזמן  במשך 

במד"א. 
ההדרכה  מחלקת  הפיקה  האחרון  בעשור 
ספרי הדרכה בנושאי טרום רפואה והתנהלות 
שהופקו  הספרים  בין  שונים.  חירום  במצבי 
כותרים של  ניתן למצוא  ידי מד"א  על  והופצו 
ספרות מקצועית, כמו: "רפואת חירום לחובש" 
הנחיות בסיסיות לעזרה ראשונה בכלל ולטיפול 
בילדים, דגשים בטיפול חירום לבבי ואפילו ספר 
הדרכה בשם "מנהיגות לאחר אסון", המצביע 
על התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה קשה – 

אם תקרה כזאת בישראל. 
ההדרכה  מחלקת  ידי  על  פותחו  במקביל, 
אמצעי הוראה חדשים, כגון הדרכה באמצעות 
מחשב ואמצעי עזר אחרים ללימוד מרחוק. כל 
ההדרכה  בתוכניות  נכללים  הללו  האמצעים 
לצוותי  עד  כיום  המגיעות  מד"א,  של  השונות 
הרפואה המתקדמים בקופות החולים ובבתי-

החולים ועוד.
"מאז הקמת מחלקת ההדרכה במד"א האמנו 
תמיד, שהצלחת הטיפול בנפגע ברמת השטח, 
ע"י המזדמן הראשון  לו  שניתן  בטיפול  נעוצה 
מאות  ראשונה.  בעזרה  ידע  לו  שיש  למקום, 
עזרה  קורסי  השנים  במשך  עברו  אלפים 
מוכיחות,  והעובדות  אדום'  דוד  ב'מגן  ראשונה 
שבזכותם ניצלו חיים רבים" מסכם  את הישגי 
מנהל   - יפה  אלי  ד"ר  מגן  ההדרכה  מחלקת 

אגף הד"ס במד"א. 

ספר זה נועד למגישי עזרה ראשונה וחובשים, למתנדבי מגן דוד אדום ולכל אלו 
הרוצים ללמוד להציל חיים. רפואת חירום טרום אישפוזית הולכת ותופסת מקום 
נכבד יותר ויותר בשרשרת ההישרדות של חולים ופצועים. מהעזרה הראשונה 
הבסיסית והפינוי המהיר לבית החולים שהייתה הטיפול העיקרי בשנים עברו 
התפתח הטיפול הטרום אישפוזי לענף שלם ברפואה וטיפול נמרץ. החובש מהווה 
את עמוד השדרה של המערכת והכשרתו והשמירה על רמתו המקצועית היא 

מפתח להצלחת הטיפול כולו.

במצב חירום רפואי זמן התגובה הוא מרכיב חיוני להצלת חיים. זיהוי מיידי של 
מצב מסכן חיים, הפעלת מערכת רפואת החירום ומתן טיפול ראשוני מיידי הם 
המתכון היחידי שיוכל לאפשר הצלחה בהמשך הטיפול. לצורך קיצור זמן התגובה 
מכשיר מגן דוד אדום עשרות אלפי תושבים מידי שנה בקורסים מקצועיים להגשת 
טיפול מציל חיים מיידי. בין לומדים אלה נמצאים מועמדים רבים להתנדבות 
במסגרת מגן דוד אדום ובכללם אלפי מתנדבי נוער מד"א שישמשו כחלק בלתי 

נפרד מצוותי האמבולנסים.

אלפי חובשי רפואת החירום של מגן דוד אדום פרוסים בכל רחבי הארץ במסגרת 
יחידת הכוננים המתנדבים ומגיעים אל הנפגעים במקרים רבים עוד בטרם 
הגעת האמבולנס. חובשים מיומנים אלה בעלי ניסיון רב בהתנדבות ועבודה על 
האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ של מגן דוד אדום, מוזנקים על ידי מוקדי 
מגן דוד אדום לכל אירוע חירום רפואי. החובשים מעניקים את הטיפול הראשוני 
עד להגעת האמבולנס או הניידת לטיפול נמרץ. מתנדבים אלה נדרשים לרמה 
מקצועית גבוהה, יכולת אבחון מהיר של המצב הרפואי והענקת טיפול מיידי תוך 
דיווח מהיר לצוות האמבולנס שבדרכו לאירוע. בכך מתקצר גם משך הזמן של 
שהות הצוות במקום האירוע ומאפשר את הגעת הנפגע מהר יותר אל בית החולים.

ספר זה מוקדש כהוקרה לכל עשרות אלפי המתנדבים להציל חיים במסגרת 
מגן דוד אדום בישראל.

רפואת חירום לחובש
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מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת

אמנת מד"א על ערך הצלת החיים בראי שלוש הדתות
בידיעה ובהבנה שהעקרונות המקודשים של שמירה על חיי אדם מקובלים על כל הדתות, יזם מד"א כנס, שעסק בערך הצלת 
החיים בראי שלוש הדתות - יהדות, איסלם ונצרות. דיוני הכנס התמקדו בין השאר ביחס הדתות להגשת עזרה רפואית לכל 

אדם באשר הוא, תוך דגש על תרומות דם ואיברים. 

הכנס התקיים באודיטוריום חיפה שבמרכז הכרמל, במסגרת אירועי "חג החגים" של דצמבר 2007. 

השתתפו בכנס הרב שאר ישוב כהן, הרב הראשי דאז של חיפה,  ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, השייח' עבדאללה נימר דרוויש, 
הארכיבישוף אליאס שקור, מהכנסייה היוונית-קתולית בגליל, הכומר ד"ר פאוזי חורי מהכנסייה היוונית-קתולית, ד"ר חאלד 

כרכום מאקדמיית אל-קאסמי ונציג מד"א, מגן אלי יפה.
הכנס הסתיים בכתיבת אמנת  "מגן דוד אדום" בישראל, הקובעת שהצלת חיים היא ערך עליון בשלוש הדתות המונותיאיסטיות 

– יהדות, נצרות ואיסלם. 
הרב שאר ישוב כהן ציין, כי האמנה היא מיסמך היסטורי והרחיב דברים על המימרה התלמודית "כל המקיים נפש אחת כאילו 
קיים עולם מלא". בין השאר סיפר, כי התלמוד שואל מדוע ברא האל בששת ימי בראשית אדם יחיד ולא אנושות שלמה בבת 
אחת. תשובת התלמוד לכך היא, שכל אדם מהווה עולם ומלואו. לכן, כל המאבד נפש אחת, כאילו איבד את האנושות כולה. 

ולהיפך, מהצד החיובי: כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא".
בכנס השתתפו גם שלושה מתנדבי נוער מד"א: יוסף בדרנה - מוסלמי מסכנין, מור קדוסי - יהודיה מנשר ואברהים דומט - 

נוצרי מחיפה, השתתפות המשקפת הלכה למעשה, את ערך הצלת חיים בשלוש הדתות.
הרב מלכיאור ציין, כי הכנס נועד "לנסח אמנה משותפת, שתיחתם על ידי נציגי שלוש הדתות ותופץ בקרב הציבור בישראל 

ואגודות הצלב האדום בעולם כולו, כדי להעמיק את ההכרה הכללית בערך המקודש של הצלת החיים".

שלושה מהחותמים על האמנה. מימין לשמאל: הרב מיכאל מלכיור, הרב שאר ישוב כהן והשייח' עבדאללה נימר דרוויש עם מנכ״ל מד״א אלי בין, לאחר 
החתימה 
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נוסח האמנה, הכתובה בשלוש שפות
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נוער בעל חוסן נפשי

הכנה לצה"ל

המתנדבים במיטבם 
קשה לתאר את מד"א מקיים את פעילותו הנרחבת, 
בהתמדה  המתגייסים  הרבים,  המתנדבים  ללא 
לעזרת הצוותים השכירים בארגון. שכן, מידי שנה 
מיליון  מחמישה  למעלה  המתנדבים  משקיעים 
שעות עבודה – שהם כשליש מכלל פעילות מד"א. 
אולם ערכה של ההתנדבות אינו נמדד רק בצימצום 
עלויות התפעול, אלא בראש ובראשונה בתרומתה 

לערכיו המהותיים של הארגון. 

14 אלף מתנדבים,  רוח ההתנדבות מפעמת בקרב 
שנה,  מ-40  למעלה  כבר  בארגון  פועלים  שחלקם 
התנדבות  רוח   .15-18 בגילאי  נוער  בני  כשלצידם  
זו באה לידי ביטוי בכל מגע בין הארגון לבין הציבור 
חמלה,  איכפתיות,  ומשדרת  לשירותיו  הנזקק 
זה  לוותר כהוא  – מבלי  והרגשה טובה  תשומת לב 
לומר  איפוא,  ניתן,  הגבוהה.  המקצועית  הרמה  על 
כי ההתנדבות והמתנדבים הם המייחדים את מד"א 
בקרב ארגוני החירום האחרים בארץ ובקרב ארגוני 

רפואת החירום בעולם.

דמוקרטיה במיטבה

שותפות קהילתית

הדור הבא של נוער מד״א

דרגות גבוהות של מקצוענות

נוער מד"א - החברה שעושים חיים!

נאמני החייאה וגדוד כוננים

חוויות לכל החיים



מתנדבי נוער מד"א בקורס תאר"ן שהתקיים ב-2012



המתנדבים במיטבם

מתנדב מס' 1 במד"א: ראובן 
שלמי, לימים – מפקד המתנדבים 

בתל-אביב

מתנדבים,  על  בעיקר  הראשונה  העזרה  שירותי  התבססו  מד"א  להקמת  הראשונות  בשנים 
שהקפידו להתייצב במועדים שנקבעו להם ולהיענות לכל קריאת חירום.

עם הגידול בהיקף פעילות הארגון, שחייב שעות עבודה רבות יותר ויותר, ללא הפוגה, נוצר צורך 
לעבות את צוותי ההצלה והעזרה הראשונה באמצעות עובדים שכירים, שגויסו והוכשרו כנדרש 
ממי שעבודתו כרוכה בהצלת חיי אדם. הכלל הנקוט באותם ימים היה, שכל איש מד"א, עובד 

ומתנדב, כולל פקידי המשרדים ועובדי מחסני החירום, חייב לעבור קורס עזרה-ראשונה.

בחלוף השנים, חל שינוי בהגדרת תפקידם של המתנדבים והם עברו לשמש ככוח משלים לגרעין העובדים הקבוע, שהיה 
מצומצם בהיקפו בגלל שיקולי תקציב. המתנדבים מעלים את רמת השירות של מד"א תוך שהם מפיחים את רוח הצלת 
החיים בכל פעילות הארגון. כיום ממלאים גדודי המתנדבים תפקיד חשוב ביותר גם במערך שעת החירום שהקים מד"א, 
בתוקף תפקידו כארגון הצלה וחירום ארצי ולאומי. המתנדבים המשרתים במערך זה נמצאים תמיד בכוננות מלאה, ככוח אדם 

מיומן, שניתן להפעילו מיידית באירועים בלתי צפויים.
תפקידם החשוב ביותר של המתנדבים הוא להגיש עזרה ראשונה לפצועים או לחולים, אם כחלק מצוותי האמבולנסים ואם 
כחלק מן הצוותים הפועלים בתחנות מד"א ובמיתקניו. בנוסף, פעילים המתנדבים בהדרכת הציבור הרחב בנושאי החייאה 

ועזרה ראשונה, במערך התרמות הדם ובפעילות קהילתית. 
חשיבותם הרבה של המתנדבים בולטת במיוחד באירועים רבי נפגעים. בכל מקרה כזה מגיעים למקום האירוע תוך מספר 
דקות עשרות מתנדבים, המסייעים לצוותים בטיפול בפצועים ובפינויים. זהו כוח עתודה רב עוצמה ויעיל, שהוכיח את עצמו 

בכל הפיגועים הרצחניים ואסונות אחרים שאירעו במהלך השנים בישראל.
לצד גדודי המתנדבים הבוגרים הוקמו גדודי נוער מד"א, בהם חברים תלמידי תיכון ובתי-ספר מקצועיים, המקדישים שעות 

רבות מזמנם החופשי, לטובת פעילות בתחנות מד"א ובאמבולנסים המופעלים על ידי עובד מן המניין, או מתנדב בוגר.

דיווח שפורסם בעיתונות, על שנת 
הפעילות הראשונה של תחנת 
מד"א בתל-אביב, כולל מספר 

המתנדבים המשרתים בו
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תצלום גמר של קורס חובשים ד', שהחל בנובמבר 1931 והסתיים במאי 1932. בקורס  זה השתתפו עשרים ממאה המתנדבים הראשונים של 
מד"א בתל-אביב

מיפגש בין מייסדי מד"א למתנדבים הראשונים, בתחילת שנות ה-30. יושבים )מימין לשמאל(: ד"ר אריה אלוטין, משה פרנקל, ד"ר משולם ליבונטין, ד"ר 
יעקב מיכלין וחיים לייבוביץ. עומדים: א. פלינט, מיכאל לוריא, מרדכי פן, ראובן שלמי, נחתומי, בצלאל בליי וצבי שני
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המתנדבים במיטבם

מתנדבי מד"א בקורס חובשים, שנערך בתחילת שנות ה-30 בתל-אביב

מתנדב במדי מד"א, בתחילת מלחמת העולם השנייה, נושא תיק חובש ומסיכת גז
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מיסדר של מתנדבי מד"א בתל-אביב, בסוף שנות ה-40

גדוד המתנדבים ברחובות

מתנדבות מד"א בקורס עזרה ראשונה בכפר אתא בשנות ה-30
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המתנדבים במיטבם

דמוקרטיה במיטבה
על פי תקנון מד"א מתקיימת אחת לארבע שנים ועידת מד"א, המבטיחה התחדשות ורענון מתמידים של מוסדות הארגון – 
מרמת הסניף ועד למועצת מד"א, שהיא הרשות המחוקקת של הארגון ולוועד הפועל של מד"א, שהוא הדירקטוריון, האחראי 

לניהול הארגון ולהפעלתו. 
בכל ארבע שנים עורכים המתנדבים בכל סניף בחירות לוועדי הסניפים ובוחרים צירים לוועידה. לפי תקנון הארגון, נקבע מספר 

הצירים על פי מספרם של חברי הסניף.
נציגיהם  את  ובוחרים  הארגון  ולמדיניות  להתנדבות  הנוגעים  בנושאים  הצירים  דנים  הוועידה,  של  והמיוחד  החגיגי  במעמד 

למועצת מד"א – גוף המורכב ברובו ממתנדבי הארגון.
מועצת מד"א בוחרת את נציגיה לוועד הפועל של הארגון ובכך נעשים המתנדבים שותפים גם לקבלת ההחלטות האסטרטגיות 

של הארגון.

הוועידה הארצית השנייה של מד"א, שהתקיימה ב-1953
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נאמני החייאה וגדוד כוננים
בשנים האחרונות התרחבה פעילותם של מתנדבי מד"א, בזכות שני מיזמים לשיפור שירותי הארגון: נאמני החייאה וגדוד כוננים. 
שני המיזמים הם תוצאה של הניסיון הרב שהצטבר במד"א במשך השנים ושאחד מלקחיו הוא הצורך לקצר ככל האפשר את 
הזמן העובר בין פציעה קשה או התמוטטות חולה, לבין הטיפול הראשוני שהוא מקבל. שכן הדקות הראשונות לאחר הפגיעה 
הן קריטיות ביותר ואם אפשר לתת לנזקק טיפול החייאה מיידי, עוד לפני שצוות מד"א מגיע למקום, מה טוב. הדבר אפשרי, 
אם בין הסובבים את הנפגע נמצא מישהו שהוכשר לבצע החייאה – וזוהי מטרתו של פרוייקט נאמני ההחייאה. במסגרת המיזם, 
מודרכים אנשים מכל שכבות הציבור לזהות מצב חירום רפואי, להזעיק את מד"א ולתת טיפול ראשוני. הרעיון הבסיסי של 
המיזם הוא, שאם תינתן הדרכה זאת למספר גדול ככל האפשר של אזרחים מן השורה, עשוי בעת הצורך, להימצא לפחות 
אחד מהם במקום האירוע. הנאמנים הללו מגוייסים בכל רחבי הארץ – בבתי ספר, במתנ"סים, במקומות עבודה, בקניונים, 

בישיבות, באוניברסיטאות ועוד. 
נאמני ההחייאה מקרב הציבור עוברים קורס מיוחד, המחולק לשני שלבים: לימוד עיוני בהדרכת מאמן החייאה, הנעזר במצגת 

מכן  ולאחר  הדגמה  ובובות 
משתתפים בתירגול מעשי, 
הנאמנים  משתמשים  בו 
עד  בידע שרכשו בהרצאה. 
במסגרת  הוכשרו  כבר  כה 
זאת מאות אלפי איש ואשה 
ואף  להכפיל  היא  והכוונה 

לשלש את מספרם. 
גם מיזם גדוד הכוננים נועד 
לייעל את הטיפול הראשוני 
המיזם  בבסיס  בנפגעים. 
מתנדב  שכל  הרעיון,  עומד 
הכוננים,  לגדוד  המשתייך 
רפואי  ציוד  ברכבו  יחזיק 
זמין  ויהיה  תקשורת  וציוד 
בכל שעות היממה להזנקה 
הקשר  מכשירי  באמצעות 

והאיתור של מד"א. 

המתנדב קובי בוארון מגן יבנה, 
צלם במקצועו, שהוא גם חובש 
וכונן, רוכב על אופנוע הכונן 
שלו. הוא ושאר כונני מד"א בגן 
יבנה רשמו לזכותם לא מעט 
מקרים של הצלת חיים והגשת 
סיוע רפואי לתושבי המקום 
שנזקקו לכך
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חובש מתנדב של מד"א )מימין( חבוש קסדה, ניצב ליד בית בתל-אביב שנפגע 
בהפצצה האיטלקית על העיר במלחמת העולם השנייה

מתנדבים מתרגלים העברת אלונקה מעל גדר תיל והכנסת 
פצוע לאמבולנס, במהלך תרגיל של סניף מד"א בירושלים, 

במלחמת העולם השנייה
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מתנדבי מד"א נושאים אלונקות בתרגיל רב-משתתפים שהתקיים בירושלים ב-1942

תרגיל מתנדבי מד״א ירושלים 1942
מתנדבי סניף מד"א בירושלים ניצבים במיסדר, במסגרת תרגיל שנערך 

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה
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המתנדבים במיטבם

מתנדבי מד"א מעלים "פצוע" 
לאמבולנס, במהלך תרגיל 

בירושלים ב-1956

ראש עיריית ירושלים, 
גרשון אגרון )במרכז 

מאחור( מתבונן בתירגול 
של חילוץ פצוע, מהלך 

התרגיל הגדול של מד"א 
ב-1956
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חובשת מתנדבת בתרגיל מד"א שנערך בירושלים ביולי 1956 – ארבעה חודשים לפני מבצע קדש
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המתנדבים במיטבם

מתנדבים אורזים תחבושות אישיות למען צה"ל, ב-1969

מתנדבי מד"א צועדים כמשמר כבוד סביב ארונו של ראש הממשלה 
לשעבר, משה שרת, במסע הלווייתו ברחובות תל-אביב ב-1965
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הגיל אינו מחסום להתנדבות: שתי מתנדבות קשישות מגישות שי של מד"א למשמר הגבול, בטקס שנערך בשנות ה -60
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המתנדבים במיטבם

שולחת  דחוף,  כמקרה  שהוגדרה  קריאה  קבלת  עם 
הכוננים  לחמשת  הודעה  אוטומטית  המוקד  מערכת 

הקרובים ביותר גיאוגרפית למקום האירוע.  
לשמע קריאת חירום מסביבתם הקרובה, או עם הזנקתם 
אלה  מסורים  מתנדבים  לוקחים  המוקד,  ידי  על  ישירות 
את ציוד העזרה הראשונה האישי שהוקצה להם וחשים 
אל האדם הזקוק לעזרתם. מייד עם הגיעם הם מטפלים 
בו ומדווחים למוקד המבצעי על מצבו. בכך ניתן לחסוך 
במקום  לאמבולנס  ההמתנה  זמן  את  לקצר  יקר,  זמן 
במהירות  החולים  לבית  המטופל  את  ולהביא  האירוע 
הכוננים  בגדוד  הפועלים  המתנדבים  בין  ביותר.  הרבה 
נמצאים גם רופאים ופאראמדיקים, שהופעתם המהירה 
במקום האירוע מאפשרת להעניק לנפגע מיידית טיפולים 

מתקדמים ולהגדיל משמעותית את סיכויי הצלתו. 
בשונה מכלל המתנדבים, המקדישים מספר שעות בכל 
המתנדבים  עומדים  מד"א,  בתחנת  למשמרת  שבוע 
הכוננים הכן להקפצה בכל שיגרת יומם. הם ייצאו לקריאה 
ובאמצע  הרגילות  העבודה  בשעות  חג,  ארוחת  במהלך 
בנוחותם  או  האוויר  במזג  התחשבות  כל  ללא  הלילה, 

האישית.

הבא,  המקרה  מהווה  הכוננים  הפעלת  ליעילות  דוגמה 
שאירע בירושלים בינואר 2014: 

מחוסר   70 בן  אדם  על  דיווחה  למוקד  טלפונית  קריאה 
הכרה, בדירתו ברחוב סורוצקין בעיר.

מד"א  מוקד  הזניק  המתנדבים,  יחידת  מוקד  בעזרת 
ביותר  הקרובים  הכוננים  חמשת  את  מייד  בירושלים 
לכתובת שנמסרה ותוך פחות מדקה הגיע למקום האירוע 
הכונן הראשון. הכונן בדק הכרה ודופק והחל מייד בעיסויי 
נוספים. אחד  כוננים  הגיעו למקום שני  חזה. בתוך דקה 

מהם הגיע מצויד במכשיר החייאה )דפיברילטור(, שנתרם 
בבריטניה.  מד"א  ידידי  ארגון  ידי  על  לכן  קודם  שבועיים 
הכונן השני, שהגיע רכוב על אופנוע אשר נתרם למד"א 
האירוע  את  ניהל  בבאזל שבשווייץ,  הארגון  ידידי  ידי  על 
כפאראמדיק וסייע בטיפול. תוך כדי כך הגיעו שני כוננים 

נוספים והצטרפו לטיפול.
לאחר שקיבל ממכשיר ההחייאה שוק חשמלי אחד, חזר 
המטופל להכרה מלאה.  ניידת טיפול נמרץ העבירה אותו 
לבית-החולים הדסה עין כרם, שם אושפז עד להחלמתו.

שיטת  ליעילות  מעשית  דוגמה  זה  במקרה  רואה  מד"א 
העומדים  האמצעים  כל  שילוב  על  המבוססת  הכוננים, 
לרשותם של אלו – החל בטכנולוגיה המאפשרת איתור 
בציוד  שימוש  תוך  מקצועית,  בהחייאה  וכלה  מהיר 

מתקדם להצלת חיים.
עד כה )2015( נמנים עם גדוד הכוננים למעלה משלושת 

אלפים וחמש מאות מתנדבים. 
מקצועיים  בסטנדרטים  לעמוד  נדרשים  המתנדבים  כל 
ואיכותיים גבוהים ולכן עוברים כבר בשלב ראשון, הכשרה 
כזה,  קורס  ראשונה.  עזרה  להגשת  בקורס  בסיסית 
המיועד לבני נוער מתנדבים, נמשך 60 שעות ואילו קורס 
למתנדבים בוגרים נמשך 120 שעות. במסגרת הקורסים 
לב- בהחייאת  מיומנות  המתנדבים  רוכשים  הבסיסיים 

ריאות, גישה וטיפול בחולים, טיפול בנפגעי תאונות דרכים 
הגשת  ובהתחשמלות,  בטביעה  טיפול  עבודה,  ותאונות 

עזרה ראשונה לילדים ותינוקות ועוד.
כל מתנדב השתלמות  עובר  בנוסף להכשרה הבסיסית 
מקצועית שנתית, המיועדת לשימור מקצוענותו והבטחת 

איכות הטיפול שהוא מעניק לנפגעים.

מתנדבים מסייעים בהגשת עזרה ראשונה 
לנפגעי דליקה במלון "סיני" בתל-אביב, ב-1993
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צבעי האופנועים של הכוננים מותאמים 
לתפקידיהם: אופנוע צהוב לכונן פאראמדיק 

ואופנוע אדום לכונן חובש 
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המתנדבים במיטבם

כחלק מהדרישה לאיכות ולמקצוענות, עוברים המתנדבים 
לבני  כל תקופת התנדבותם.  לאורך  קורסים מתקדמים 
אותם  המכשירים  קורסי-המשך,  שבעה  מוצעים  הנוער 
לטיפול באירועים רבי נפגעים, לשמש כמנהיגים ומפעילי 
וכמאמני  ראשונה  עזרה  כמדריכי  לשמש  מתנדבים, 
לצוותי  להצטרף  ואף  דם  בהתרמות  לסייע  החייאה, 

האמבולנסים לטיפול נמרץ. 
המשך  קורסי  שבעת  מוצעים  הבוגרים  למתנדבים  גם 
קורסים  לשישה  מוזמנים  הם  לכך  ובנוסף  זהים 
קורס  אמבולנס,  צוות  לראש  הכשרה  קורס  מתקדמים: 
תורני מוקד, קורס מדריכים, קורס חובשים בכירים, קורס 
מתרימי דם, קורס נהגי אט"ן וקורס פיקוד ושליטה. יתר 
על כן, למתנדבים הבוגרים פתוחה האפשרות להתקדם 
ולעבור קורס פאראמדיק, שהוא למעשה הקורס הבכיר 
ביותר בתחום הרפואה הדחופה הטרום-אישפוזית. קורס 
הפאראמדיק המיועד למתנדבים מתקיים בשעות הערב 

ובימי שישי ונמשך כשלוש שנים.  
מתנדב בוגר במד"א משתתף במהלך פעילותו בקורסים 
לימוד  שעות  מ-700  למעלה  של  בהיקף  ובהשתלמויות 
נוער משתתף בלמעלה מ-250 שעות  בממוצע ומתנדב 

לימוד.

בני נוער בקורס מפעילי תחנות אירועים רבי נפגעים

רוצה להתנדב רק לא לראות דם
לתחנת מד"א ברמת גן הגיע מתנדב, שבמהלך 
מסוגל  שאינו  הבין  הראשונה  העזרה  קורס 
לראות דם. "אני נגר ומוכן לעשות הכל, רק לא 
אדם  התחנה,  מנהל  אמר.   בפצועים",  לטפל 
למקצועו"  "לחזור  למתנדב  הציע  קובלסקי, 
נגרות  בפינת  אלונקות,  בהתנדבות  ולתקן 
האלונקות  התחנה.  במרתף  למענו  שתוקם 
עשויות  היו  ימים  באותם  מד"א  את  ששימשו 
ביניהם.  מתוח  ברזנט  שבד  עץ,  מוטות  משני 
המוטות והבד היו נשחקים במהירות והיה הכרח 
במקומם.  חדשות  אלונקות  ולרכוש  להשליכם 
התחנה  בתקציב  לחסכון  הביאו  הנגר  תיקוני 
מד"א  תחנות  כל  בקרב  התפשטה  וכאשר 
רמת  בתחנת  האלונקות"  "שיפוץ  על  הידיעה 
לתיקון,  אלונקות  לשם  לשלוח  הן  גם  החלו  גן, 
כשהן חוסכות בכך חלק מההוצאה על רכישת 

אלונקה חדשה.
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בחזרה לחיים בזכות שתי מתנדבות
במוות  לפתע  לקה  ב-1986,  בלבנון  ששירת  מסקוטלנד,  יוניפי"ל  קצין 
אותו לבית-החולים המקומי, בעוד ששתי  נט"ן מנהריה החיש  צוות  קליני. 
מתנדבות מד"א נותנות לו טיפול החייאה. בזכות הטיפול המהיר והמסור, 
ניצל הקצין והוא שב לחיים. חודשים ספורים לאחר מכן הוזמן הקצין להופיע 
בפני הוועידה ה-13 של מד"א כדי לספר על החוויה שעבר. באותה הזדמנות 
המתנדבות  שתי  כולל  מנהריה,  הנט"ן  צוות   – מציליו  עם  הקצין  הופגש 
שבזכותן שב לחיים. בתצלום: הקצין הנרגש מודה בנשיקה לעיני חברי צוות 

הנט"ן המקיפים אותם.,

חוויות לכל החיים
ההתנדבות למד"א היא תופעה מחממת-לב, המבטאת יותר מכל את משמעות "הישראלי היפה" וגורמת למתנדבים סיפוק 
זה נמצא בדבריה של מתנדבת אחת מני רבים, ברוריה דובניקוב  רב, הנובע מתוצאות פעילותם המבורכת. ביטוי לסיפוק 
מרחובות, אודות מקרה שבו הצילה חיי אדם. כשרואיינה על ידי עיתונאי לאחר המקרה שאירע בשנות ה-80, היא סיפרה לו, 

בין השאר, על מה שההצלה הזאת עשתה לה. ואלה הם דבריה מאותם ימים:
"הייתי בסידורים בסניף בנק לאומי ברחובות, כאשר הבחנתי בהתקהלות סביב אדם מבוגר, השוכב על ריצפת הבנק. מייד 
ניגשתי ואמרתי 'סליחה, אני ממד"א'. בדקתי דופק, נשימה, עשיתי את כל הפעולות החיוניות כדי לוודא את מצבו של האיש 
ומצאתי שאין לו דופק ושאינו נושם. הוצאתי לו מייד את השיניים התותבות ונשפתי מספר נשיפות לפיו. התחלתי בעיסוי 
והנשמה לסירוגין ותוך כדי כך אמרתי לאנשים שהקיפו אותנו: 'הזמינו ניידת טיפול נמרץ!' מישהו הרגיע אותי שהניידת כבר 

הוזמנה ואני המשכתי בעיסוי ובהנשמה...
"כעבור זמן מה, אינני יודעת כמה כי קשה לאמוד זמנים במצב כזה, החל האיש לחרחר ולנשום אוויר באופן עצמאי. זה היה 
סימן טוב שהוא חוזר 'משם'... אבל לפתע הוא חדל מכך ואני חזרתי כמובן להנשים אותו ולעסות את חזהו בעודי ממתינה 
לצפירה המיוחלת של הנט"ן. עבדתי על האיש והתפללתי שיגיעו כבר... שיגיעו כבר! פחדתי שאתעייף עד שלא אוכל להמשיך 

בהחייאה. 
"סוף סוף הגיעה הניידת. אחרי כן הוברר לי שהיא הגיעה ארבע דקות מקבלת הקריאה – אבל בשבילי היו אלה דקות של נצח.
"הטיפול באיש הועבר לידי צוות הנט"ן ולאחר שניתן לו שוק חשמלי, הוא חזר לחיים, הועלה לניידת והוחש לבית החולים. 

כעבור כמה ימים נודע לי, כי חייו ניצלו. 
"כשנסעה הניידת, הייתי אפופה כמה ימים בתחושה נהדרת שיש אדם החי בזכותי. הסיפוק מכך שאני היא שנתתי לו חיים 

אינה ניתנת לתיאור. זו הרגשה עילאית ונפלאה!"
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דרגות גבוהות של מקצוענות
מאז הקמתו הפך מד"א לארגון ההתנדבותי הגדול ביותר בישראל. בעיקבות זאת נצברו בו במשך השנים ניסיון רב ותובנה 
עמוקה בניהול פעילויות המתנדבים הענפות. על מנת שמידע זה יהיה זמין לכל מי שעוסק בנושא, למתנדבים עצמם ולציבור 
בכלל, הוציאה מחלקת ההדרכה של מד"א ספר, המהווה כלי עבודה חשוב לכל רכזי המתנדבים בארגון. הספר נכתב על ידי 
ד"ר אלי יפה ומוטי נוה והוא מאפשר לרכזים למלא ביתר יעילות את משימתם החשובה: ניהול משאב ההתנדבות המופקד 

בידם, על הצד הטוב ביותר. 

לשיפור העברת הידע למתנדבים בקורסים לעזרה ראשונה, נרכשו בשנים האחרונות מאות 
ערכות הדרכה, הכוללות ציוד לאימון ולתרגול, חוברות למידה עצמית, ספרי עזרה ראשונה 

ותיק-אב ייעודי להדרכה, שהופק במיוחד למען המתנדבים.
בזכות המאמץ המתמיד, המושקע בהדרכת המתנדבים, מגיעים אלו לדרגות גבוהות של 
מקצוענות, החורגות מהמקובל לגבי כוח עזר. הם מנשימים, מבצעים עיסויי לב, מעשירים 

בחמצן, מכינים עירויי דם – והרשימה עוד ארוכה. 
במטרה לשפר עוד יותר את איכותם המקצועית של המתנדבים הבוגרים ומתנדבי הנוער, 
ייחודי של  מקיים מד"א בשיתוף עם משרד החינוך ועם בתי החולים ברחבי הארץ, קורס 
הוראת מקצועות הרפואה למתנדבים. הפרוייקט נועד לחשוף את המתנדבים לצד המקצועי 
של פעילותם המבורכת ולעדכנם בחידושים בתחום הטיפול הדחוף שהם מעניקים לנפגעים 
בשטח. במהלך הקורס מועברות למתנדבים כ-40 שעות לימוד, הכוללות הרצאות על ידי 
ביחידות  סיורים  ייחודיים,  טיפולים  הנותנים  רופאים  בביקורי  מומחים, השתתפות  רופאים 
שונות של בתי החולים, כגון חדרי ניתוח, פגיה, דיאליזה, רנטגן, מעבדות דם, צינתורים ועוד.

ולסייע  בכלל  הזולת  למען  לתרום  המתנדבים  של  ונכונותם  במד"א  שנצבר  הרב  הידע 
בפעולות הצלה ועזרה ראשונה בפרט, באים לידי ביטוי בכל מערכות ישראל. תרומתם מתבטאת בכל פרקי ספר זה. לדוגמא: 
במבצע "צוק איתן" לבדו )יולי 2014( תרמו המתנדבים הבוגרים מעל מאה אלף שעות התנדבות בסך הכל, ואיישו למעלה 
מ-50 משמרות. אל צוותי מד"א בדרום הצטרפו 84 מתנדבים מחו"ל ובהם חמישה רופאים צרפתיים, המהווים חלק מהיחידה 

הבינלאומית של מד״א.

נוער מד"א -
החברה שעושים חיים!

הראשונים,  מד"א  בימי  כבר 
לשורות  נוער  בני  הצטרפו 
מתוך  הבוגרים,  המתנדבים 
בהצלת  ולסייע  לעזור  רצון 
השתתפו  בתחילה,  חיים. 
מד"א  בפעילות  הנערים 

ככוח-עזר, ללא מעורבות ישירה בהגשת עזרה ראשונה. 
כלפי  הגישה  השתנתה  השישים  שנות  בתחילת  רק 
שהתקיים  ארצי,  מתנדבים  בכנס  הצעירים.  המתנדבים 
ב-1961, לרגל חנוכת הבניין החדש של תחנת מד"א בכפר 
סבא, דובר רבות בעד ונגד שילוב בני נוער בהגשת עזרה 
ראשונה בפועל. אומנם היו שטענו אז, כי אי אפשר לתת 
לנערים צעירים לטפל בפצועים, אך לעומתם טענו רבים, 

שער הספר "ניהול מתנדבים", 
שהוציאה מחלקת ההדרכה של מד"א

בקיץ של 2015 הצטרפו לתחנת מד"א ביישוב הבדואי כסייפה שבנגב, 16 
מתנדבים ומתנדבות נוער, שסיימו קורס מגישי עזרה ראשונה. התחנה בכסייפה 

משרתת חלק ניכר מהפזורה הבדואית בנגב והצטרפותם של מתנדבי הנוער 
מאפשרת לה להרחיב את פעילותה. בתצלום: המתנדבים הצעירים במסיבה 
שציינה את גמר הקורס שעברו ואת הצטרפותם לצוות נקודת ההזנקה של 

כסייפה 
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כי על אף גילם של הנערים, אפשר להכין אותם לטיפול מעשי 
הנערים בשטח  ברור, שתפקידי  היה  לכל  אומנם  בנפגעים. 
יפעלו תחת פיקוח של  יהיו מוגבלים בהתאם לגילם ושהם 
מבוגרים. בהגשת עזרה ראשונה יוכלו להיות לעזר למבוגרים 
ולעבוד בפיקוחם. במקביל, ננקטו צעדים להדרכה מסודרת 

של הנוער בנושאי עזרה ראשונה. 

אז:  כתבה  הרצליה,  במד"א  פעילה  מתנדבת  נויברגר,  רות 
ראשונה  עזרה  הגשת  של  רציניים  כה  מקרים  לי  "ידועים 
ע"י בני נוער לנוער, בטיולים וכדומה, שזה בלבד מצדיק את 
הדרכתם. יש לשים את הדגש על חינוך הנוער ברוח העזרה 
לזולת ולהכינם לפעילות בשורות מד"א, כאשר יתבגרו... מי 
קרוב לנו, איפוא, יותר מאשר ילדינו? הנוער שלנו מוכן ומזומן 

ללמוד, על מנת לעשות לפי כוחותיו".

נפתחו  מהרה  ועד  קשובות  אוזניים  על  נפלו  אלה  דברים 
במד"א קורסים להגשת עזרה ראשונה, המיועדים למתנדבים הצעירים – תחום שהתפתח ושוכלל במשך השנים שעברו מאז. 
כמעט מייד נתן השינוי אותות חיוביים בשטח. דוגמה לכך מהווה סיפורו של יעקב מטס, תלמיד תיכון בן 17 מדימונה, שצורף 
בן שנתיים לבית-החולים, לאחר שאיבד את  לצוות אמבולנס בתחנת מד"א המקומית: האמבולנס הוזעק להעברת פעוט 
הכרתו. בעוד האמבולנס ממהר לדרכו, הנשים יעקב את הפעוט ללא הרף, עד מסירתו לצוות הרפואי של בית-החולים. לאחר 

מכן קבעו הרופאים, כי בזכות הנשמת הפעוט על ידי יעקב, ניצלו חייו.
נוער מגן דוד אדום". הארגון משמש  על מנת לעודד את פעילות מתנדבי הנוער ולסייע לה, נוסדה ב-1995 עמותת "ארגון 

למעשה כתנועת הנוער של המתנדבים במד"א ובהנהלתו חברים אנשי אקדמיה, רפואה וחינוך.
ארגון הנוער, שזכה לתואר הנלווה "החבר'ה שעושים חיים",  מונה כיום אלפי נערים ונערות תוססים מגיל 15, מכל גוני הקשת 
החברתית בישראל, בכל רחבי הארץ. המאחד ביניהם הוא הרצון לפעול למען שלוש מטרות: הצלת חיי אדם, מניעת תאונות 

ומחלות וסיוע הומניטארי למען חולים ונזקקים.

לאחר שהם עוברים קורס של 60 שעות למגישי עזרה ראשונה, מוצבים בני הנוער המתנדבים באמבולנסים וכחלק בלתי נפרד 
דם  שטפי  בעצירת  עוזרים  לתאונות,  מגיעים  הם  מהצוות, 
והחייאות ומשתתפים בפינוי מטופלים ויולדות לבתי-חולים, 
בשיגרת  מעורבים  הם  בנוסף,  בהם.  וטיפול  הרגעתם  תוך 
העבודה בתחנות מד"א ומשתתפים גם בפעילויות התורמות 

למעורבותם בקהילה.
בממוצע, מקדיש כל מתנדב נוער כשמונה שעות שבועיות, 

לפעילות במסגרת מד"א.

הכנה לצה"ל
מד"א,  קיים  ה-90,  שנות  של  הקשים  הפיגועים  בתקופת 
בשיתוף פיקוד העורף ובמסגרת הגדנ"ע, קורסים מתקדמים 
לבני נוער מתנדבים מצטיינים, בוגרי כיתות י"א. קורסי "גדנ"ע 
מד"א חר"פ" נערכו בחופשות הקיץ ונמשכו שבועיים מלאים. 

מיסדר סיום לקורס גדנ"ע מד"א חר"פ, בשנות ה-90

בני נוער מתנדבים מקבלים הדרכה בשיטות החייאה
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במהלכם, נמצאו החניכים במסגרת צבאית מלאה, כשהם לובשים מדים ובתום הקורס, שנערך ב"קודש הקודשים" של חיל 
הרפואה של צה"ל – בה"ד 10 בצריפין – נערך טקס מרשים, שכלל תצוגת תכלית, לעיני ההורים הגאים.

עם הגעתם של מתנדבי הנוער לגיל גיוס, הם יכולים להמשיך את פעילותם כמצילי חיים על ידי הקמת גרעין נח"ל מד"א, 
במסגרת חיל הרפואה של צה"ל. 

גרעין נח"ל מד"א משלב את פעילות הצלת החיים במסגרת מד"א, עם מסגרת חיל הרפואה של צה"ל. הצעירים המבקשים 
לשרת בגרעין נפגשים במהלך כיתה י"ב ומתגבשים לקבוצה המקדישה עצמה להצלת חיי אדם. מסלול השירות הצבאי שלהם 
מקביל לשירות הנח"ל ונמשך ארבע שנים. תקופה זו כוללת פרק משימתי, שעיקרו התנדבות פעילה בצוותי האמבולנסים 
של מד"א ופרק צבאי, שבמהלכו משרת חבר הגרעין כחובש קרבי או כחובש במרפאה צבאית. בכך תורם המתנדב את נסיונו 

הרב בפעילות המבצעית של מד"א, לטובת טיפול בחיילי צה"ל.

מתנדבי נוער מתרגלים טיפול בפצוע
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גם חברי נוער מד"א הלומדים במסגרת ישיבות ההסדר יכולים להמשיך 
ההסדר  ישיבות  בישיבה.  לימודיהם  במהלך  הארגון  באמצעות  ולתרום 
ממרכז  רבים  תלמידים  מגיעים  ואליהם  פריפריה  בישובי  לרוב  מצויות 
במהלך  עם תחילת המסלול,  מד"א.  נוער  היו מתנדבי  הארץ, שחלקם 
חופשת הסוכות, נערך עבור התלמידים קורס חובשים, המכשיר אותם 
ניסיון  שצברו  המתנדבים,  הלילה.  במשמרות  שני  צוות  כאיש  לפעול 
לפעילות בתחנות הפריפריה  גדולות, מצטרפים  בפעילות בתחנות  רב 

ביישובים שבהם הם לומדים – ומחזקים אותן בכך.
מתנדבי נוער מד"א הרוצים לשלב לימוד תורה ושירות צבאי וגם להמשיך 
ייחודי  במסלול  קרביים,  כפאראמדיקים  לשרת  יכולים  התנדבותם,  את 
בצה"ל.  אדם  כח  ואגף  הסדר  ישיבות  ראשי  מד"א,  ידי  על  שאושר 
המסלול כולל את לימודי הישיבה  ואת קורס הפאראמדיק הקדם-צבאי, 
לפחות  חודשיות  התנדבותי של שש משמרות  לשירות  עם התחייבות 
לימודיהם בישיבה. פאראמדיקים אלה משמשים  במד"א, בכל תקופת 
כוח תגובה מקצועי מהמעלה הראשונה באירועים רבי נפגעים או במקרי 

אסון. 

במד"א,  פעילות  שנות  שלוש  של  ניסיון  שמאחוריהם  הנוער,  מתנדבי 
יכולים לעבור לפני גיוסם קורס פאראמדיקים קדם-צבאי. הפאראמדיק 

בצה"ל נחשב כיום כמטפל בכיר בדרג הראשון, במקביל לרופאי היחידות. 
יכולים  כפאראמדיקים,  בצה"ל  לשרת  המבקשים  מד"א  נוער  מתנדבי 
לבחור אחת ממיגוון אפשרויות ההכשרה לכך: במחלקה לרפואת חירום 
לימודי  במסגרת  או  בצה"ל,  קדם-צבאי  בקורס  בן-גוריון,  באוניברסיטת 

הנדסאות באוניברסיטת אריאל. 

מתנדבי נוער בסיומו 
של תרגיל מד"א ב-2009

נוער מד"א בקורס תער"ן  )תחנת עזרה ראשונה - הנפרסת באירוע רב נפגעים(
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 נוער בעל חוסן נפשי
בני הנוער המתנדבים במד"א עלולים לעיתים קרובות להיחשף למראות קשים בפיגועים או 
בתאונות, אך מחקר של מד"א העלה, כי הנערים מתמודדים בהצלחה עם החשיפה הכאובה. 
 Post Traumatic Stress Disorder( תסמונת פוסט-טראומה, או הפרעת דחק בתר-חבלתית
PTSD(, מופיעה בדרך כלל אחרי חשיפה לאירוע מסכן חיים. מדובר בעיקר בסימני חרדה, 

חלומות בעתה או תמונות חוזרות )פלאשבק( של האירוע הטראומתי, בעת שהאדם ער. 
בגילאי  נבדקו מתנדבים  נערך במשך ארבע שנים. במהלכו  ידי מד"א,  על  המחקר, שהוזמן 
כחובשים  שנה  של  ניסיון  להם  ושיש  ומתקדם  בסיסי  ראשונה  עזרה  קורס  שעברו   ,15-18

באמבולנסים. 
ומצבים שקשה  מראות קשים  שימנעו השפעות של  דרכים  למצוא  הייתה  מטרת המחקר 

להתמודד איתם, על הנוער הנחשף להם. 
הפסיכיאטר אל"מ )מיל'( פרופ' חיים קנובלר, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המשמש 
כיועץ בהתנדבות ל"מגן דוד אדום", דיווח, כי המחקר, שחזר ובדק אצל המתנדבים הצעירים 
היתכנות של תסמינים פוסט-טראומתיים, לא מצא כלל בני נוער אשר סבלו מתמונה קלינית 
והצלחה  יעילות  על  מעידות  המחקר  תוצאות  פוסט-טראומטית.  תסמונת  של  משמעותית 

מרשימה של הטיפול במניעת טראומטיזציה מישנית בקרב המתנדבים.
עם פירסום תוצאות המחקר ב-2010, סיפר מנכ"ל מד"א, אלי בין, כי "מרבית מתנדבי הנוער 
של מד"א שנחשפים לאירועים קשים ממשיכים להתנדב בארגון עד גיוסם. זהו נוער איכותי, 
השנייה,  לבנון  ומלחמת  יצוקה'  'עופרת  מבצע  בימי  גבוה.  עבודה  מוסר  ובעל  אחראי  רציני, 
ביקשו בני הנוער המתנדבים מכל רחבי הארץ להגיע לאזורים שהיו תחת איום, מבלי לחשוש 
מהמראות הקשים, או מהסכנה. אני גאה לספר שגם בבגרותם, משתלבים מתנדבי הנוער של 
מד"א בכל השדרות המובילות במדינה ובמיוחד בעולמות התוכן הרפואיים, באחוזים גבוהים 
קשים  במראות  כשמדובר  קיים חשש מתמיד  הדברים  מטבע  האוכלוסייה.  בהרבה משאר 
נוקט בכל אמצעי על מנת  נפגעים, אבל מד"א  בזירות מרובות  ובהתמודדויות לא פשוטות 

להבטיח את חוסנם הנפשי של הצוותים בשטח, כולל בני הנוער שבהם."
 

ארגון הנוער של מד"א מעניק למתנדבים הצעירים חיי חברה עשירים גם מחוץ לפעילותם 
ארצית  במתכונת  מאירועים  ונהנים  מסיבות  מקיימים  לטיולים,  יוצאים  הם  מד"א.  בתחנות 
ובמתכונת אזורית. בכל שנה, בחנוכה, נערך למענם ערב הצדעה והכנה לצה"ל, הכולל חשיפה 
הופעת  גיוסו,  עם  להשתלב  יוכל  הנוער  הרבות שבהם  וההזדמנויות  הרפואה  חיל  לפעילות 

אמנים מהשורה הראשונה, כיבוד כיד המלך ועוד. 

חברי נוער מד"א במסיבת פורים
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מתנדבי נוער במיפגש רב-משתתפים, שהתקיים ב-2012

רגע של עליצות: מתנדבי נוער שאופרו להראות כפצועים, במהלך תרגול באירוע רב נפגעים
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המתנדבים במיטבם

עובדים ומתנדבים מצטיינים, שקיבלו ב-2001 את אות נשיא המדינה למתנדב 

מסירותם של כל המתנדבים דוחפת אותם לרמה גבוהה של יעילות בכל משימותיהם. כתוצאה מכך, זכו רבים מהם במשך 
השנים לתעודות הצטיינות והוקרה. מטבע הדברים, אי אפשר לציין בעמודים אלה את כולם והם מיוצגים כאן רק במספר 

תצלומים שנבחרו באקראי. 
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המגן הנודד למתנדב המצטיין הארצי הוענק ב-2014 לעזרא רוט ממרחב איילון.
בתצלום: המנכ"ל אלי בין מוסר את המגן לשני בניו של עזרא, שגם הם מתנדבים במד"א, 

לאחר שנבצר מאביהם להגיע לאירוע

מתנדבים ועובדים מצטיינים שקיבלו אותות הוקרה ב-2013 

המתנדב מאיר שושן )שני משמאל( ועובד מד"א קובי בן חיים )שני מימין(, 
ממרחב כרמל, לאחר שקיבלו תעודות הצטיינות במיבצע "העובד המצטיין 

בישראל" ע"ש נח מוזס. משתתפים בשמחתם מנהל המרחב, שמעון ביטון )ראשון 
משמאל( ואחראי המתנדבים המרחבי רוסלן זינגרמן )ראשון מימין(, שזכו גם 

בתואר העובד המצטיין, בשנים קודמות

המתנדבת מלכה מנואל, ממרחב ירדן, מקבלת מנשיא מד"א, 
אבי זהר, תעודת מתנדבת מצטיינת לשנת 2014
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המתנדבים במיטבם

בתוכם,  מלוכדת  חברתית  אווירה  וליצירת  הנוער  מתנדבי  לגיבוש  האמצעים  אחד 
מהווה להקת נוער מד"א. זוהי קבוצה קטנה אך איכותית של עובדים ומתנדבים, בעלי 
כישרון מוסיקלי, שהופעותיהם לא היו מביישות גם הרכבים מקצועיים שזהו עיסוקם 
היחיד. לרשות הלהקה הועמדו ציוד הגברה משוכלל וחדר חזרות מקצועי, המסייעים 
לחבריה להגיע לרמה גבוהה. הלהקה מופיעה באירועים ארציים של הארגון, במסיבות 
ימי  של  בטקסים  קורסים,  של  סיום  בחגיגות  ותרבות,  הווי  בערבי  הארגון,  חברי  של 
הזיכרון וימי העצמאות, באירועים בתחנות ועוד. הלהקה זוכה לתגובות נלהבות ביותר 

והולכת מחיל אל חיל.
החינוך,   משרד  בחסות  מד"א,  של  הנוער  ארגון  חברי  משתתפים   2000 שנת  מאז 

ב"מצעד החיים", המתקיים מדי שנה בסמוך ליום השואה, במחנות ההשמדה בפולין.

משלחת נוער מד"א ל"מצעד החיים", מבקרת במחנה ההשמדה אושוויץ

משתתפי "מצעד החיים" בביקורם במחנה 
ההשמדה מיידנק
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מד"א מייחס להשתתפות מתנדבי הנוער במצעד, בחסות 
וייצוגית רבה. משום כך  משרד החינוך, חשיבות חינוכית 
ובשל רגישות הנושא, נבחרים חברי המשלחת לאחר מיון 
קפדני במיוחד. יתר על כן, כדי להבטיח שיתאימו לחלוטין 
לשליחות זאת, הדורשת ידע רב בנושא השואה, עוברים 
ומרוכזת,  מקיפה  הכנה  נסיעתם  לפני  המשלחת  חברי 
הכוללת צפייה בסרטים דוקומנטריים על השואה, קריאת 
ובמכון  ושם"  ב"יד  וביקורים  התקופה  אודות  טקסטים 
"משואה". וכך, כאשר מגיעים בני הנוער למעמד המצעד 
והבנה  ידע  בידם  יש  בפולין,  ההשמדה  במחנות  והסיור 

להכיל את האירוע.
 

גלבוע  ממרחב  מנחם  עתליה  הנוער  מתנדבת 
מספרת על חוויותיה מהמסע לפולין: 

מקסים,  איש-עדות  התלוו  שלנו  "למשלחת 
את  הפכו  אשר  אורה,  ואשתו  רוזנבלט,  ראובן 
ראובן  יותר.  הרבה  למשמעותי  שלנו  המסע 
סיפר לנו את סיפורו האישי כילד בשואה ודאג 
לעולם  חיינו:  להמשך  חשוב  מסר  לנו  להעביר 

לא לוותר".

עתליה בחיבוק מרגש עם ראובן רוזנבלט
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המתנדבים במיטבם

שותפות קהילתית
מתנדבי מד"א, בעיקר מתנדבי הנוער, שותפים לפעילויות קהילתיות רבות, בנוסף על משימותיהם המיועדות 

להצלת חיים. הדוגמאות לכך רבות מספור: 
זה שנים, בט"ו בשבט, מלווים מתנדבי נוער מד"א בשמחה ילדים נכים היוצאים לנטיעות ומשתתפים איתם 
בחוויה. מתנדבי מד"א דואגים גם לליווי פארא-רפואי, הדרוש לפעילויות הרבות הנערכות לרווחתם של נכים 

וחולים לאורך כל השנה ובעיקר בחודשי הקיץ.
לקראת חג הפסח ובמהלכו, אוספים מתנדבי מד"א הבוגרים ובני הנוער עשרות אלפי מנות מזון, הנתרמות 

על ידי הציבור, המרכולים וגופים עסקיים ומוסדיים שונים, ומחולקות לפני החג למשפחות נזקקות. 

מתנדבי נוער מד"א מחלקים תרומות מזון לנזקקים לקראת פסח

נוער מד"א מרכז תרומות מזון, כדי לחלקן למקלטים בצפון, במלחמת לבנון השנייה
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מתנדבי מד"א מודדים לחץ דם לעוברים ושבים בקניון ברחובות, במיבצע שנערך 
בשיתוף "רוטרי" המקומי, לאיתור אנשים הסובלים ללא ידיעתם מלחץ דם גבוה

מתנדבות נוער מסיעות ילד נכה בכסא גלגלים, לנטיעת עץ בט"ו בשבט

מתנדבות נוער מגישות בחנוכה סופגניות לילדה בבית חולים

מתנדבי נוער מד"א מגיעים כ"ליצנים רפואיים" למחלקת הילדים באחד מבתי החולים, כדי לעודד את 
הילדים המאושפזים בהם, להצחיקם ולשפר את מצב רוחם 

מתנדבת נוער מחלקת בחנוכה סופגניות ליושבי בית אבות בתל-אביב

מתנדב מחלק ממתקים לילדים בבית חולים
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המתנדבים במיטבם

גם  האחרונות  ובשנים  הקשישים  למען  גם  פועלים  המתנדבים 
משרד  ביוזמת  שנה  מידי  הנערך  הקשיש",  "שבוע  בפעילויות 

העבודה והרווחה. 
במבצעים  גם  ביטוי  לידי  באה  נזקקים  למען  ההתנדבות 
"הצלב  בארגון  כחבר  מד"א  משתתף  שבהם  ההומניטאריים 
האדום" הבינלאומי. בכל עת שיש התארגנות לסיוע הומניטארי 
כזה, הדורש גיוס משאבים ואיסוף ציוד ומזון לנזקקים בכל רחבי 

העולם. המתנדבים נרתמים ונוטלים משימה חשובה זו על גבם.

מתנדבי  זכו  בישראל,  הציבור  למען  הברוכה  פעילותם  בזכות 
מד"א במספר רב של אותות כבוד והערכה. ביניהם: אות נשיא 
 2001  ,1998  ,1976 בשנים   פעמים:  )ארבע  למתנדב  המדינה 
ו-2009(; אות יו"ר הכנסת )בשנת 1989(, אות שר העבודה והרווחה 

)בשנת 1988( ואות שר הבריאות )בשנת 1999(. 
בשנת 1998 קיבל גם ארגון הנוער את אות הנשיא למתנדב ובשנת 
2001 קיבל ארגון הנוער את  אות שר הבריאות למתנדב, כהוקרה 
מיוחדת על פעילות הנוער. בנוסף הוענק בשנת 2001 אות הנשיא 

למתנדבת נוער מד"א עתליה מנחם, על פעילותה בארגון.
בשנת 2008 קיבל ארגון הנוער את אות שר הבריאות על פעילותם 
הברוכה של מתנדבי השכבה הצעירה "פרחי מד"א" ובשנת 2009 
על  הבריאות,  שר  מסגן  הוקרה  מגן  מד"א  נוער  מתנדב  קיבל 

פעילותו ההתנדבותית במהלך מבצע "עופרת יצוקה".

בעיריות ומועצות מקומיות רבות מכירות היטב 
בתרומתם הגדולה של מתנדבי מד"א לקהילה 
פעם  מדי  להם  ומעניקות  יושבים  הם  שבה 
דוגמאות  כמה  להלן  הוקרה.  ותעודות  אותות 

לכך:

ורוני  וולדינגר  עמית  עלטאלף,  אריאלה  הנוער  מתנדבי 
שאול, עם תעודות ההוקרה שקיבלו מעיריית קריית אונו

מתנדבי מד"א מג'לג'וליה, כפר ברא וכפר קאסם, שקיבלו 
בטקס  ביישוביהם,  המקומי  מהשלטון  הוקרה  תעודות 

שנערך בג'לג'וליה ב-2015

מתנדבת הנוער פנינה 
קוזלוב, עם תעודת 
ההוקרה שקיבלה מעיריית 
רמת-גן

מתנדבים ועובדי מד"א, שזכו ב-2001 במגן שר הבריאות על 
פעילותם למען הציבור
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ארגון עם תו תקן אירופי
ב-2004 קיבל ארגון מתנדבי נוער מד"א את תו התקן ISO 9001:2000 למערכות ניהול איכות, על פי מודל המצויינות האירופי 
EFQM. הייתה זו הפעם הראשונה בה קיבל ארגון מתנדבים ישראלי את התקן הזה, המחייב לפעול בהתמדה לשיפור תהליכי 
העבודה ולדאוג לצרכיהם של מתנדבי הנוער הפועלים במסגרתו. בעיקבות זאת נערך טקס חגיגי במרכז מד"א, בהשתתפות 

שרת החינוך התרבות והספורט דאז, לימור לבנת.

השרה לימור לבנת מציגה את תעודת תו התקן ISO, כשהיא מוקפת במתנדבי נוער מד"א. מאחור, במרכז התצלום, נראים )משמאל לימין( יו"ר הוועד 
הפועל, יוחנן גור, יו"ר ארגון נוער מד"א, הרב אלעזר גלבשטיין, ראש אגף הד"ס, אלי יפה ואבי זוהר, המנכ"ל דאז
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המתנדבים במיטבם

 .4x4 בימי השלג הכבד של תחילת 2015, שגרם ללחץ גדול על האמבולנסים של מד"א, נעזר הארגון רבות במתנדבים בעלי רכב פרטי עם הנעה של
המתנדבים איפשרו אז למד"א להגיש סיוע הומניטארי לאנשים שלא יכלו לצאת מבתיהם בגלל השלג: הם החליפו סוללות למכשירים רפואיים של 

קשישים, החליפו בקבוקי חמצן לחולים כרוניים בדרכי הנשימה, העבירו קשישים מבתים ללא הסקה למיבנים מחוממים וכדומה.
נוכח יעילות המתנדבים הללו, הוחלט להמשיך את פעילותם כיחידת ג'יפים מסודרת. לקראת סוף 2015 כבר כללה היחידה כ-120 מתנדבים, המופעלים 
מידי פעם במשימות שונות, החל מהעברת צוותים וציוד בדרכים משובשות וכלה בסיוע לפעילות הומניטארית במקומות שרכב רגיל אינו מסוגל להגיע 

אליהם. לצורך זה מצויידים מתנדבי היחידה במכשירי קשר ומכוניתם נושאת סימון מיוחד של מד"א. 
בתצלום: מכוניתו של אחד ממתנדבי היחידה, עם הסימון של מד"א המודבק על דלתה 

יו״ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי ומתנדבי מד״א חול ע״ש יוחאי פוראת בטקס ציון 25 שנה לפרוייקט
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ומחמם-לב. אחד המתנדבים הבוגרים, מארק  2015 למיפגש מרגש  ובהווה, התכנסו בקיץ  דורות של מתנדבים בתחנת מד"א בנתניה, בעבר  שלושה 
סלושני, ביטא את תחושת המתכנסים, באומרו כי "אנחנו רוצים להכיר תודה למי שהביא אותנו עד הלום – ארגון מד"א, שהוא כור היתוך חברתי, צדפה 

שבתוכה נוצרה פנינה, בית גידול מגן ומגונן, מנחיל דעת וערכים; מקום המאפשר לכל מתנדב לגלות את הטוב שבתוכו ולתרום לחברה". 
בתצלום: משתתפי מיפגש "שלשלת הדורות" במד"א נתניה

נוער  לפעילות  הארצית  האחראית  גלזמן,  יפעת 
נוער  מתנדבת  גרמש,  נטלי  עם  )משמאל(,  מד"א 
הוזמנו  השתיים  בכנסת.  ביקור  בעת  מלוד,  מד"א 
על ידי שדולת הח"כים מכל הסיעות למען תנועות 
הנוער  בפעילויות  בהכרה  דיון  לקראת  הנוער, 

ובקשות תמיכה בהן.

מתנדבי מרחב ירקון בקמחא דפסחא
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המתנדבים במיטבם

דימוי אירוע רב נפגעים בסיום קורס התאר"ן בכפר סבא

בוגרי קורס התאר"ן בכפר סבא, 
בתרגיל הסיום

נוער מד"א – הדור הבא
כבכל שנה, בחופשת הקיץ, השתתפו גם ב-2015 בני נוער רבים בקורסים של מד"א, המכשירים אותם להגיש עזרה ראשונה, 

להפעיל תאר"ן )תחנת אירוע רב נפגעים( ולסייע לפאראמדיקים של מד"א בניידות לטיפול נמרץ.
מספר המשתתפים הגדול ביותר – כ-700 – היה בקורס המתקדם למפעילי תאר"ן, שהתקיים בשני מחזורים בכפר סבא. עם 
סיומו, השתתפו בוגריו בתרגיל גדול, שדימה טיפול בפצועי תאונת דרכים מורכבת. במהלך התרגיל נעשה שימוש בכל רכבי 

החירום המתקדמים של מד"א, כגון אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, אופנועי כוננים, טרקטורונים, רכבי סופרווייזר ועוד. 
קורס נוסף נועד להכשיר למעלה מ-200 מתנדבי נוער מד"א כמדריכי עזרה ראשונה. בוגרי הקורס ידריכו בעתיד נערים 

שיצטרפו לארגון. הם גם יופעלו במסגרת הפרוייקט להדרכת הציבור בשיטות החייאה מתקדמות.

משתתפי קורס תאר"ן, שנערך בכפר סבא, בתצלום משותף

186



מפקדי קורס תאר״ן בטקס הסיום

בוגרי קורס עזרה ראשונה ברמת-גן, בקיץ 2015

תירגול 
ב"קייטנה 

להצלת 
חיים" 

שהתקיימה 
בתחנת 

מד"א 
בפתח-תקוה

במהלך הקיץ של 2015 נערכו מטעם מד"א גם "קייטנות להצלת חיים", שנועדו לנערים בני 12 עד 14. בקייטנות אלה 
השתתפו עשרות נערים, שלמדו בהן  לזהות מצבים מסכני חיים, פעולות החייאה בסיסיות, חבישות וקיבועים. הביקוש הגדול 

ביותר לקורס הזה נרשם בתחנת מד"א ברמת-גן, בו השתתפו 30 בני נוער. 
מלבד זאת הגיעו כאלף נערים בני 15 לקורסים של עזרה ראשונה שנערכו למענם בתחנות מד"א ברחבי הארץ. לאחר 60 

שעות לימוד בקורסים אלה מצטרפים הנערים רשמית לשורות נוער מד"א ומהווים את דור ההמשך לאלפי מתנדבי הנוער 
הפועלים בארגון משנים קודמות. 
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לבבות חמים מעבר לים
התפוצות  יהודי  באהדת  מד"א  נעזר  קיומו  ראשית  מאז 
ידידי  של  אירגונים  באמצעות  לפעילותו,  הנדיב  ובסיועם 
מד"א, שהוקמו בכל רחבי תבל. האגודה הראשונה של ידידי 
הוקמו  מאז,  ב-1940.  הברית  בארצות  הוקמה  בחו"ל  מד"א 
ובכללם  מד"א  ידידי  של  נוספות  אגודות  העולם  ברחבי 
למד"א  תרמו  הללו  האגודות  יהודיים.  שאינם  אירגונים 
ארצה  ולהעביר  לרכוש  שאיפשרו  ביותר,  נכבדים  סכומים 
איפשרו  זאת  מלבד  משוכלל.  רפואי  וציוד  אמבולנסים 
התרומות הנדיבות הללו לממן באופן חלקי או מלא הקמת 
של  חיוניות  פעילויות  ומימון  הארץ  ברחבי  מד"א  תחנות 
מד"א ובכך סייעו להעלאת רמת הטיפול בפצועים ובחולים 

בישראל.

יהודי העולם מצטרפים

תרומה לתורמים

המפעל האדיר: תחנות מד"א

כתף איתנה

רופאים מחו"ל באים לעזור

אמבולנסים לנצח



פסל "אחוות אחים", הניצב בחזית מרכז שירותי הדם של "מגן דוד אדום", במיתחם  בית-החולים בתל-השומר. הפסל נתן רפפורט 
מתאר ביצירתו זאת את האגדה מימי קדם על שני אחים שנידבו מתבואת שדותיהם זה לזה בלילות,  מבלי שהאחד יידע על תרומת 
אחיו. באחד הלילות נפגשו השניים כשהם נושאים את אלומותיהם זה לחלקתו של זה וכשהבינו את המתרחש נפלו איש על צוואר רעהו 
ברגשות אחווה עמוקים. האגדה מספרת עוד, כי במקום שבו נפגשו השניים הוקם ברבות הימים בית המקדש. הפסל מסמל את עומק 
המחויייבות של אגודות ידידי מד"א ברחבי תבל לתמיכה בלתי פוסקת בפעילויות הארגון בארץ. לאור סמליות זאת, הוצב הפסל בחזית 
מרכז שירותי הדם, שהקמתו התאפשרה רק בזכות תרומותיהם הנדיבות של אגודות הידידים בארה"ב, בריטניה, דרום-אפריקה וקנדה 



לבבות חמים מעבר לים

שישה   ציון",  "בני  אגודת  בעזרת  בארה"ב,  מד"א  ידידי  אגודת  תרמה  השנייה,  העולם  מלחמת  תום  לקראת  ב-1944,  כבר 
אמבולנסים שנשלחו ארצה. מאז ועד היום לא פסקה תרומתה העצומה של יהדות העולם בתחום זה והרבה מאוד מהישגי 

מד"א יש לזקוף לתמיכתן המתמדת של אגודות הידידים הפזורות ברחבי תבל. 

סעודה חגיגית של חברי אגודת הידידים במלון וולדורף אסטוריה בניו-יורק ב-1944. האירוע נועד לגיוס תרומות עבור מגן דוד אדום

המשלוח הראשון של אמבולנסים מארה"ב למד"א, ב-1944, כלל
שישה אמבולנסים מפוארים מתוצרת "קדילק". בתצלום: 

האמבולנסים מוצגים בניו-יורק, לפני שיגורם ארצה

בתקופה הסוערת של מלחמת העצמאות, שיגרה אגודת הידידים בארה"ב ארצה עשרות רבות של אמבולנסים, שאיפשרו 
למד"א להתאים את פעילותו למספרם הגדול של הנפגעים בעת שהמדינה הצעירה נלחמה על נפשה בימיה הראשונים. חלק 

מהאמבולנסים האלה הועברו על ידי מד"א לחיל הרפואה של צה"ל, שזה אך הוקם.

21 אמבולמ -כותרת בעיתון "המשקיף" על קבלת הפנים בתל-אביב ל
נסים, שנשלחו מארה"ב לישראל, בעיצומה של מלחמת העצמאות
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אמבולנסים מדגם "דיימונד טי", שנתרמו למד"א על ידי אגודת 
הידידים בארה"ב, בימי מלחמת העצמאות, ניצבים על סיפון האונייה 

40 אמבולנסים חדישים, שהגיעו ארצה בשלהי מלחמת העצמאות, ממתינים "נגבה", היוצאת מנמל ניו יורק לעבר ישראל ב-1948.
במיסדר חגיגי שנערך בקריה בתל-אביב, לקראת חלוקתם לסניפים השונים 

ברחבי הארץ

שיירת 21 האמבולנסים, שנתרמו על ידי ידידי מד"א בארה"ב, עוברת ברחובות 
תל-אביב בעיצומה של מלחמת העצמאות, בדרכה מהנמל לקבלת הפנים 

שנערכה לכבודה לפני בניין העיריה הישן ברחוב ביאליק

העיתונות בישראל עקבה בהתמדה אחרי פעולות אגודת 
הידידים בארה"ב וכל משלוח של אמבולנסים שהגיע בימי 

המלחמה, דווח בהרחבה. 
להלן – דיווח מפורט שפורסם ב"המשקיף" ב-31 באוגוסט 

:1948
אתמול  נמסרו  בארה"ב,  מד"א  מתנת  אמבולנסים,   21"
מד"א  למרכז  ת"א,  עירית  של  ברחבה  חגיגי  בטכס 
במדינת-ישראל, במעמד שר העליה והבריאות מ. שפירא, 
אישי  רפואיים,  מוסדות  נציגי  מארה"ב,  ציוניים  עסקנים 

הציבור וקהל רב.
ת"א  מנמל  ישר  הגיעה  האמבולנסים  של  "השיירה 
לרחבת העיריה, כשבראשה נסע בג'יפ אדום מפקד גדוד 
סביב  פרנקל.  משה  מר  בת"א,  מד"א  של  המתנדבים 
על  ממד"א  צעירות  של  פלוגות  מקום  תפסו  הרחבה 

מדיהן. 
במה  מעל  רוקח.  י.  מר  ראש-העיר  הטכס  את  "פתח 
מקושטת  שהיתה  העיריה,  בנין  ליד  במיוחד  שהותקנה 

בדגלי הלאום וירק, הביא מר רוקח את ברכתה של העיר העברית ליהדות אמריקה ולעסקני מד"א שם, תוך הבעת תודה על 
עזרתם למדינה הצעירה.
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לבבות חמים מעבר לים

"...נאמו עוד השר מ. שפירא, ה"ה פישר וברלין מהנהלת מד"א בניו-יורק ומ. רבינוביץ, סגן יו"ר מרכז מד"א בא"י. 
"...הנואם האחרון ציין, כי עד כה שלח מד"א בניו-יורק לישראל 38 אמבולנסים; 14 אמבולנסים נמצאים בדרך ו-15 אמבולנסים 

נוספים הוזמנו בארה"ב בשביל מדינת-ישראל. 
"לאחר שראש העיר חילק את המפתחות של האמבולנסים בין הנהגים, זזה השיירה לסיור ברחובות ת"א ונתקבלה בתשואות 
ע"י ההמונים ברחובות. בגמר הסיור פוזרו האמבולנסים לסניפי מד"א במקומות שונים בארץ. 7 מהם הועברו למחנות צבא."  

יו"ר מועצת הרופאים באמריקה למען "מגן דוד אדום", 
ד"ר ארתור אברמסון, מעניק ב-1948 דגם זעיר של 

אמבולנס לגרטרוד ברג, כוכבת רדיו וטלוויזיה בשנות 
ה-40 וה-50 בארה"ב, לאות תודה על הופעותיה הרבות 

למען מד"א. בכרזה שברקע נראה אמבולנס מועלה 
לאונייה בדרכו לישראל והכתובת שמעליו אומרת: 

"תרומתך כחבר מסייעת לשגר אמבולנסים לישראל" 
"מגן דוד אדום האמריקני למען ישראל" 

אלינור רוזוולט, מגינת זכויות אדם ורעיית הנשיא 
האמריקאי בשנות ה-30 וה-40, מקבלת תעודת 

הוקרה מאגודת ידידי מד"א בארה"ב, על תמיכתה 
בפעילות האגודה

192



מכתבו של ד"ר 
ליבונטין לראש 

עיריית תל-אביב, 
ישראל רוקח, בעניין 

אגודת ידידי מד"א 
בארה"ב

מד"א  ידידי  אגודת  בין  שנקשרו  החמים  ליחסים  הד 
יו"ר  ששיגר  מהמכתב  עולה  בישראל,  למד"א  בארה"ב 
מד"א בישראל, ד"ר משולם ליבונטין, לראש עיריית תל-

אביב, ישראל רוקח, בשלהי מלחמת העצמאות. 
כותב ד"ר ליבונטין:

"ידידינו בארה"ב, 'רד מוגן דוויד' ניו-יורק, המנהלים פעולה 
במשלוחי  המתבטאת  בישראל,  מד"א  לטובת  רחבה 
אמבולנסים וצרכי עזרה-ראשונה, מקיימים ביום ה-22/11 
את הכנוס השנתי במלון ולדורף-אסטוריה והנשיא טרומן 

הואיל להסכים להיות יו"ר במסיבה בו. 
לשלוח  לאפשרי  ימצא  אם  לכב'  תודה  אסירי  "נהיה 

למסיבה זו את ברכתו במברק. 
נענה  בן-גוריון  דוד  שמר  להוסיף,  הננו  זו  "בהזדמנות 

לפניתנו והסכים לשלוח את ברכתו.
ראש  ע"י  שתשלחנה  מלים  שמספר  משוכנעים  "אנו 
עירית תל-אביב למסיבה יוסיפו בהרבה להצלחת הענין. 

"אנו מקוים שכב' יענה לבקשתנו והננו מודים לו מראש 
על אדיבותו."

לתרום  נחלצו  הן  וגם  ואוסטרליה  אפריקה  דרום  בבריטניה,  ידידים  אגודות  הוקמו  בארה"ב,  מד"א  ידידי  אגודת  בעיקבות 
אמבולנסים ומיתקנים רפואיים למד"א. גם ברחבי אירופה הוקמו אגודות ידידי מד"א, ביוזמתו של ד"ר יעקב מיכלין, מזכיר 
מד"א בארץ, שיצא בשליחות הארגון לגייס כספים ביבשת. מאחר שקודם לכן היה ד"ר מיכלין רוקח, הוא ניצל את קשריו עם 
רופאים וחברות תרופות אירופיות, להקמת אגודות הידידים שם ועד מהרה החלו גם אגודות אלה להזרים תרומות נכבדות 

למד"א. 
פעילותן של אגודות הידידים באירופה היתה רצופה אירועים חברתיים ותרבותיים, שנועדו לאיסוף תרומות עבור מד"א. כך, 
למשל, זכה מסע התרמה של אגודת הידידים בצרפת להצלחה רבה, לאחר ששולבה בו הופעתו של הזמר הנודע מוריס 

שבלייה. 
ותקציביים לארגון. כך, למשל, תרמו  יהודי התפוצות לסייע למד"א, קשיים אירגוניים  גרם רצונם העז של  אומנם לעיתים 
אגודות הידידים שהוקמו בארגנטינה, צ'ילי ואיטליה, אמבולנסים – אך הוצאות הובלתם ארצה הוטלו על מד"א, שהיה באותם 
ימים במצוקה תקציבית גדולה. העול הזה הוסר מכתפי הארגון על ידי אגודת הידידים בארה"ב, שריכזה בידיה את התרומות 

של הידידים מארצות שונות, רכשה את האמבולנסים ומימנה את הובלתם ארצה. 

אמבולנסים שנתרמו בשנות ה-40, אחרי מלחמת העולם השנייה, על ידי אגודת הידידים באוסטרליה, ממתינים ברחוב מזא"ה בתל-אביב, ליד בניין מד"א, 
לקראת חלוקתם לסניפים השונים של הארגון
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שישה אמבולנסים, תרומתם של ידידי מד"א באנגליה, ממתינים בכיכר מנצ'סטר בלונדון, לקראת שיגורם ארצה ב-1949 
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במשך הזמן הצטרפו לחבר אגודות הידידים בעולם 
רבות,  ממדינות  ישראל  אוהבי  ונוצרים  יהודים  גם 

הפזורות בכל קצווי תבל. 
לכעשרים,  הידידים  אגודות  מספר  מגיע  כיום 

כשה"צעירה" שבהן היא אגודת הידידות בהונג קונג.

וזאת רשימת האגודות של ידידי מד"א
ברחבי תבל כיום:

ארגנטינה,  ארה"ב,  איטליה,  אורוגוואי,  אוסטרליה, 
בלגיה, בריטניה, גרמניה, דרום אפריקה, הולנד, הונג 
קונג, ונצואלה )האגודה שפעלה שם סגורה כיום, אך מקווים 
ישראל )שתי אגודות: שוחרי מד"א  זמנית בלבד(.,  שהסגירה 

צרפת,  מכסיקו,  בישראל(.  מד"א  ידידי  ונוצרים  בישראל 

קולומביה, קנדה, שוודיה, שווייץ

אפשר להוסיף לרשימה גם את פינלנד. אומנם שם 
עמותה   – "פתמוס"  קיימת  אך  ידידים,  אגודת  אין 

חברתית נוצרית, התורמת גם למד"א.

כל אגודה מנהלת בארצה פעילות חברתית ענפה, הכוללת התרמה למען מד"א. התרומות 
הרבות שנאספו בדרך זאת במשך שנים רבות איפשרו לא רק לצייד את מד"א במיטב 
האמבולנסים ורכבי הצלה אחרים, אלא גם להפעיל מערכות חדשניות ויעילות של פיקוד 
ובקרה, מיחשוב ומערכות מידע משוכללות. זאת, בנוסף להשקעות רבות בהדרכה ובריענון 

הידע של עובדי מד"א ומתנדבי הארגון ובהקמת תחנות מד"א חדשות ברחבי הארץ. 

מנת  על  השונים,  מד"א  במיתקני  ולסייר  בארץ  לבקר  מרבים  השונות  האגודות  חברי 
להתרשם באורח בלתי אמצעי מהפעילות של הארגון ברחבי הארץ. אחת לשנה נאספים 
בארץ נציגי אגודות הידידים, לכנס בינלאומי )אימד"ק(, בו נפרשות בפניהם פעילויות מד"א 

בשנה שחלפה ונבחנות דרכי הסיוע לארגון בשנה הבאה. 

כרוז שהופץ על ידי ארגון ידידי מד"א 
באנגליה, בימי מלחמת העצמאות. וזאת 
לשונו: "היישוב נלחם על חייו. אתה חייב 

לקחת בכך חלק על ידי סיוע לרכישת 
אמבולנסים, ציוד ואספקה רפואית. יש 
לשלוח אותם מייד. תרום ככל יכולתך!״
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ידידי מד"א בארה"ב )AFMDA( היא הגדולה  כאמור, אגודת 
והפעלתנית באגודות הידידים בעולם. אגודה זאת היא הגורם 
של  האמבולנסים  ברכש  הבלעדי  כמעט  ולעיתים  העיקרי 
בזכות  בשנה.  דם  וניידות  אמבולנסים  ל-70   60 בין  מד"א: 
משאביה של האגודה, היא תופסת מקום מרכזי גם בתחומים 
שירותי  מרכז  הקמת  מימון  כגון  מד"א,  פעילות  של  אחרים 
הידידים  אגודות  עם  ביחד  בתל-השומר,  מד"א  של  הדם 

בבריטניה ובדרום- אפריקה. 
שנות  בכל  ארצה  שזרמו  האגודות,  של  הרבות  התרומות 
רבות על רמת השירות שנותן  קיומה של המדינה, השפיעו 
את  לראות  וקשה   – אלה  בימינו  גם  ישראל  לאזרחי  מד"א 

מד"א פועל ומתפתח בלעדיהן. 
סיוע אדיר זה נתן ונותן את אותותיו כמעט בכל פינה בארגון 
התרומה  איזכור  כולל  שאינו  זה,  בספר  פרק  כמעט  ואין 
מד"א  את  להפעיל  המאפשרת  הידידים,  של  הגדולה 

במתכונתו הנוכחית. 
כאשר  הידידות,  אגודות  שעושות  המאמץ  בולט  במיוחד 
ישראל נאלצת לצאת למלחמה נגד אויביה. דוגמה טובה לכך 
מהווה פעילותן של האגודות למען מד"א, בימים הקשים של 

מלחמת יום הכיפורים, ב-1973. 

מתנדבי מד"א, המשתתפים בתרגיל שנערך בשנות ה-50 ברחובות, חולפים על פני אמבולנס שנתרם בידי אגודת הידידים בארגנטינה

אחת מני רבות: הקמת תחנת מד"א בדימונה, ב-1952, מומנה 
בסיוע ידידי מד"א בארה"ב, כפי שמעיד שלט זה, שהוצב במקום 

בעת הבנייה. שלטים דומים הוצבו גם באתרי הבנייה של שאר 
התחנות, שהקמתן התאפשרה בזכות סיוען של אגודות הידידים 

בעולם
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ידידי מד"א בעולם  נכנסו  ישראל,  וסוריה על  אודות ההתקפה המשולבת של צבאות מצרים  הידיעות הראשונות  כבר עם 
לפעילות בהילוך גבוה, כדי לספק לישראל את כל צרכיה בציוד רפואי. מרכז מד"א בתל-אביב הוצף במברקים ובקריאות 
טלפוניות מניו יורק ולונדון, פאריז וליון, יוהנסבורג וקייפטאון, סידני ומלבורן, בואנוס איירס וקאראקאס ועוד ערים רבות אחרות 
בעולם. כל המתקשרים הבטיחו את סיועם המלא באספקת כל ציוד רפואי שיידרש – וביקשו הנחיות לגבי הצרכים הדחופים 

ביותר. תוך שעות לאחר שקיבלו את המידע הדרוש, כבר היו המשלוחים הרבים שלהם בדרכם ארצה. 
ידידי מד"א בארה"ב. למעשה, היה צורך  יורקי של אגודת  הניו  ידי הסניף  ופלסמה נשלחה ארצה על  גדולה של דם  כמות 
להפסיק את מסע התרמות הדם שנערך אז בניו יורק, כי מספר התורמים עלה על יכולת הקיבול של הסניף – וזאת עוד לפני 

שהגיעה הודעה ממד"א בתל-אביב, שהמלאי בבנק הדם מספיק לכל הצרכים. 
גם בבתי הכנסת בלונדון ניצבו המתפללים בתור כדי לתרום דם למד"א – ותרומותיהם נשלחו מייד ארצה. 

שקיות פלסטיק וציוד להתרמות דם הגיעו מידידי מד"א בצרפת; שישה אמבולנסים נשלחו על ידי ידידי מד"א בברזיל; הידידים 
זרם של  בנוסף לכל אלה הגיע  נמרץ.  ניידת לטיפול  והידידים בקולומביה שיגרו  גדול של תחבושות  בגרמניה שיגרו מטען 

תרומות כספיות מאגודות הידידים בארה"ב, באנגליה ובאוסטרליה. 
הגדיל לעשות סניף אגודת הידידים בשיקאגו. נשיא הסניף, שנמצא בבית הכנסת כשהגיעה הידיעה על פרוץ המלחמה, חש 
מייד אל הסניף כדי לפתוח באיסוף תרומות למען מד"א בישראל. בהגיעו למקום, כבר המתינו לו עשרות צעירים ומבוגרים, 
שביקשו לעזור בהתרמה. בשבוע הראשון למלחמה היה הסניף פתוח 24 שעות ביממה ואנשיו אספו למען מד"א לא פחות 

מ-222 אלף דולר! 
במקביל, יצאו ילדים יהודיים במינכן לרחובות העיר, התרימו עוברים ושבים ואספו 80 אלף מארק שנשלחו ארצה. 

ופרוטסטנטיות ברחבי  ומכנסיות קתוליות  גם ממועצת הכנסיות בשווייץ  הגיעו  יהודים השתתפו במאמץ. תרומות  לא רק 
ארה"ב. לשכת הבונים החופשיים בקאסל שבגרמניה שלחה גם היא תרומה נכבדה, אגודות "הצלב האדום" בהולנד, צרפת 

ומונאקו הצטרפו גם הן למאמץ ושיגרו ארצה ציוד רפואי לעזרה ראשונה, באמצעות "הצלב האדום" הבינלאומי.
זרם התרומות החריג בעוצמתו דעך רק זמן רב לאחר תום המלחמה.

למעלה מעשרים אמבולנסים, שנרכשו בימי מלחמת יום הכיפורים על ידי סניף שיקאגו 
של ידידי מד"א בארה"ב, ממתינים להובלתם ארצה
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המפעל האדיר: תחנות מד"א
התרומה העצומה של ידידי מד"א בחו"ל – אם בימי שלום 
השאר,  בין  אותותיה,  את  נותנת   – מלחמה  בימי  ואם 
כל  כמעט  הארץ.  ברחבי  מד"א  תחנות  הקמת  במימון 
התחנות הללו הוקמו במשך השנים רק בזכות התרומות 
הנדיבות של אגודות הידידים ואפילו אי אפשר לדמיין מה 

היה המצב בתחום זה, בלעדי אגודות אלה.

דוגמה טובה אחת מרבות, לנשיאה בנטל הבינוי המאסיבי 
תחנת  מהווה  בחו"ל,  הידידים  ידי  על  מד"א  תחנות  של 
ה-70  שנות  בתחילת  בתל-אביב.  השל"ה  ברחוב  מד"א 
רק  עומדת  מזא"ה  ברחוב  שהתחנה  ברור,  היה  כבר 
בקושי בעומס השירות לאוכלוסיית העיר הגדלה והולכת. 
להקמת  מגרש  תל-אביב  עיריית  תרמה  זאת  בעיקבות 
ואילו  תחנה חדשה בצפון העיר, בקירבת מיתחם באזל, 
אגודת ידידי מד"א בבריטניה נטלה על עצמה את מימון 
 1972 בשנת  חגיגי  בטקס  הונחה  הפינה  אבן  הבנייה. 
מכן.  לאחר  כשנתיים  לציבור  נפתחה  החדשה  והתחנה 
נקראה  הראשונה,  מד"א  נשיאת  וייצמן,  ורה  של  לזכרה 

התחנה על שמה. 

הארי בקרמן, סגן היו"ר של אגודת ידידי מד"א בבריטניה, נושא ברכה בטקס הנחת אבן הפינה לתחנת מד"א החדשה ברחוב השל"ה בתל-אביב, ב-1972

אולם לטיפול בפצועי אירועים רבי נפגעים, בבית מד"א בירושלים

מימון הידידים לסיוע הומניטארי 
בתחומים  גם  למד"א  מסייעות  הידידים  אגודות 
השואה  לניצולי  הסיוע  הוא  מאלה  אחד  אחרים. 
בארץ. מחמת גילם ומצבם הרפואי הירוד, נזקקים 
ולפינוי  רפואי  לסיוע  פעם  מדי  אלה  ניצולים 
מהניצולים  רבים  אולם  מד"א.  של  באמבולנסים 
הסעתם.  עבור  בתשלום  לעמוד  יכולים  אינם 
ידידי  אגודת  של  הנדיב  בסיועה  נמצא  הפיתרון 
מד"א בצרפת, שהקימה קרן מיוחדת לכיסוי שירות 

זה לניצולי השואה. 

198



תחנת מד"א ברחוב השל"ה בתל-אביב, לאחר השלמתה

בניין מד"א בשכונת רוממה בירושלים, המשרת הן את הבירה והן אזורים נרחבים סביבה, מאז שנות ה-60
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טקס הנחת אבן הפינה לתחנת מד"א 
בבאר-שבע, בשנות ה-50 שהוקמה 

בתרומת ידידי מד"א בדרום אפריקה

תחנת באר-שבע

טקס הנחת אבן הפינה לתחנת מד"א בנצרת, ב-1969 תחנת נצרת לאחר הקמתה

חברי אגודת הידידים בדרום אפריקה, שתרומתה איפשרה להקים אגף חדש למען המכון לייבוש פלסמה ביפו, 
משתתפים בטקס הנחת אבן הפינה לבניין החדש, ב-1969
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טקס הנחת אבן הפינה לתחנת מד"א בערד, בשנות ה-50. הקמת התחנה התאפשרה בתרומת נשות ויצ"ו-
"הדסה" בקנדה

התחנה הראשונה של מד"א בערד קבוצה של עובדי מד"א, שהשתתפו בחנוכת הבית של תחנת 
חבל אשכול ב-1978. מאחר שהתחנה הוקמה בתרומת אגודת 
הידידים בבלגיה, נקרא המיבנה על שם נשיא האגודה המנוח, 

ירחמיאל קרמקימל. מימין לשמאל: במבי, זאב מן, אריאל 
יהלומי, יהודה איזנברג, דן ארנון
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של  ביותר  המשוכללות  התחנות  אחת 
האחרונות  בשנים  הוקמה  כיום  מד"א 
מד"א  תחנת  של  כהרחבה  בירושלים, 
ברוממה. השלב הראשון של התחנה הוקם 
אפריקה.  בדרום  מד"א  ידידי  בתרומת 
להרחיבה.  צורך  נוצר  מהרה  עד  אולם 
הדבר התאפשר בזכות תרומות שאספה 
ידידי מד"א בארה"ב, עליהן הוסיף  אגודת 
מייקל  היהודי-אמריקני  העסקים  איש 

בלומברג סכום נכבד מכיסו הפרטי.

התחנה נמצאת במיבנה בן ארבע קומות, 
משוכלל,  מבצעי  מוקד  השאר  בין  הכולל 
קומה תת-קרקעית ממוגנת, המאפשרת 
אפילו  במלואה  התחנה  את  להפעיל 
הזנקה  נקודת  אב"כ,  מיתקפת  תחת 
התרמת  ותחנת  ונט"נים  לאמבולנסים 
ספר  בית  הקמת  כאן  מתוכננת  כן  דם. 
שישמש  מבקרים,  ומרכז  לפאראמדיקים 

בעתיד כמוזיאון מד"א בישראל. 

בנוסף לכל אלה מצוי לצד התחנה מישטח 
נחיתה למסוקים. 

ולרגל  ב-2011  נחנכה  החדשה  התחנה 
היות מייקל בלומברג התורם האישי הגדול 
ביותר להקמתה, היא נקראה על שמו של 

אביו, וויליאם הנרי בלומברג ז"ל. 

אמו של מייקל בלומברג, שארלוט, מניחה את מגילת היסוד של הרחבת תחנת מד"א 
בירושלים. סביבה עומדים )משמאל לימין( בנה, מייקל בלומברג, המנכ"ל לשעבר של משרד 

הבריאות, פרופ' אבי ישראל, יו"ר אגודת ידידי מד"א ארה"ב, מארק ד. ליבו, ראש העיר לשעבר 
של ירושלים, אורי לופוליאנסקי ויו"ר מד"א בישראל, ד"ר נעם יפרח

מייקל בלומברג קובע מזוזה בדלת המיכלול החדש של תחנת ירושלים, לידו ניצבים אחותו, 
מרג'ורי טיבין והרב הראשי לישראל שלמה עמאר. ברקע נראה שר הפנים אלי ישי
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קומת ההדרכה בבית מד"א ירושלים נקראת על שם ז'קלין גולדמן )בתצלום(, פעילה באגודת הידידים בארה"ב, שגייסה עם בעלה המנוח כספים רבים, 
אשר שימשו בין השאר להקמת בניין שירותי הדם

המנכ"ל אלי בין ויו"ר הוועד הפועל נועם יפרח מגישים למייקל בלומברג ולאמו, גב' שרלוט בלומברג, שי: ציור דיוקנו של אבי המשפחה, 
ויליאם בלומברג ז"ל, שעל שמו נקרא הפרוייקט החדש
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אמבולנסים לנצח
תודתו העמוקה של מד"א לאגודות הידידים מקבלת ביטויים שונים. אחד מהם הוא 
הנצחתם של כל תורמי האמבולנסים במשך הדורות. כשמתקבל במד"א אמבולנס 
חדש כתרומה, נרשמים על דלתו שם התורם, יעד התרומה )על שם התורם, על שם 
מישהו שהתורם חפץ באיזכורו, לזכר מישהו שקרוב ללב התורם( והמדינה שבה חי 

התורם. 

אמבולנס  של  דלתו  על  אופיינית  כתובת 
שנתרם באמצעות אגודת הידידים בארה"ב

בתחילת שנות ה-70 תרמו דיירי "הארבור האוז" בפלורידה, באמצעות אגודת ידידי מד"א בארה"ב, אמבולנס על שמו של דוד בן גוריון, לרגל יום הולדתו. 
בתצלום: בן גוריון ונציגי אגודת הידידים בארה"ב, ליד האמבולנס שנקרא על שמו. 
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סנטור טד קנדי ואשתו, שביקרו בישראל ב-1966, ניצבים ליד אמבולנס שנרכש על ידי קבוצת יהודים בארה"ב והוקדש לזכר אחיו של טד, הנשיא קנדי

חברי אגודת הידידים בארה"ב תרמו לסניף מד"א בערד בשנות ה-90 אמבולנס נט"ן, הנושא את  שמו של מנחם בגין. בתצלום: שניים מהתורמים 
מסירים את הלוט בטקס הקדשת האמבולנס
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תרומות האמבולנסים הן אחד התחומים הבולטים בפעילות אגודות הידידים בחו"ל למען מד"א.
להלן כמה תצלומים שנעשו בתחום זה במשך השנים. 

שיירה של אמבולנסים, תרומת אגודת הידידים בארה"ב, יורדת מהאוניה שהביאה אותם לנמל אשדוד 

הרב עובדיה יוסף 
מסיר את הלוט 

מעל דלת אמבולנס 
שנתרם על ידי 

ידידי מד"א בחו"ל 
והוקדש לזכר רעייתו 

המנוחה, מרגלית 

חברי אגודת הידידים 
באוסטרליה, שתרמו 

אמבולנס משוריין, 
במיפגש בסידני עם שליחי 

מד"א – הפאראמדיקית 
רווית מרטינז-אמיתי ועידן 

גולן-גוטין, מהמחלקה 
הבינלאומית, ב-2015

משתתפי כנס אימד"ק 2015 בטקס הקדשת אמבולנסים ואופנועי כונן, שנתרמו על ידי אגודותיהם במשך השנה
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שגריר ארהב דן שפירו ושר הבריאות יעקב ליצמן חותמים על המגילה בטקס הנחת אבן פינה 
לבניין בנק הדם החדש של מדא ברמלה

חברי כת המקויה ביפאן חוגגים בישראל מסירת אמבולנס שתרמו למד"א בשנות ה-70

לאה רבין מסירה את הלוט מעל אמבולנס המוקדש לזכר יצחק רבין ז״ל, תרומת ידידי מד"א בבריטניה
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גם לאחר שהאמבולנס שנתרם עשה את שלו ו"פרש לגימלאות", לא נשכח מי שתרם אותו. עד לפני זמן מה, היו כל הפרטים 
של התורם נחקקים על טבלת מתכת קטנה, שנקבעה על לוח הנצחה מיוחד במרכז מד"א. כשהגיע ארצה תורם של אמבולנס 

ש"גמר את חייו" וביקש לראותו, הביאו אותו אל הלוח וצילמו אותו ליד הטבלה המוקדשת לו, למזכרת נצח.
כיום, ברוח עידן המיחשוב, נעשה כל התיעוד הזה באורח דיגיטלי: פרטי התורמים, נוסח ההקדשה שלהם, סיכום הפעילות 
המיבצעית של האמבולנס שנתרם ותצלומים שלו נשמרים עתה רק במחשב. בזכות המיחשוב הזה, יכול כיום כל תורם לראות 

באמצעות האינטרנט את קורותיו של האמבולנס שמד"א מפעיל, או הפעיל, בזכות תרומתו. 

קטע מלוח ההנצחה של ידידי מד"א בחו"ל, שהאמבולנסים שתרמו סיימו את שירותם

הקשר האמיץ בין מד"א לאגודות הידידים בחו"ל התחזק ב-1991, עם הפעלת התוכנית למתנדבי חו"ל, הקרויה על שם יוחאי 
פוראת ז"ל. 

התוכנית, המשותפת למד"א ולתנועת "עלייה" של הסוכנות היהודית, נועדה, בין השאר, לחזק את הזיקה בין יהודי התפוצות 
יהודיים  מידי שנה מאות סטודנטים  זאת מגיעים מחו"ל  היהודי ארצה. במסגרת  הנוער  עליית  ולעודד את  ישראל  למדינת 
מכעשרים מדינות ולאחר שהם עוברים כאן קורס מרוכז של עזרה ראשונה בשפת האם שלהם - אנגלית, צרפתית או ספרדית, 
הם מוצבים בתחנות מד"א בכל רחבי הארץ. בתום תקופת התנדבות של כחודש וחצי, חוזרים המתנדבים לארצותיהם ומהווים 

שגרירים של מדינת ישראל ושל מד"א בתפוצות. בעשור האחרון עלו רבים מהם ארצה ובעקבותיהם עלו בני משפחתם.
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השפעתה העצומה של התוכנית על הצעירים המשתתפים בה מבוטאת 
היטב בדבריה הבאים של אחת מהם, זואי כץ, בת 19 מטורונטו שבקנדה:

ידעתי  מד"א,  של  חו"ל  מתנדבי  תוכנית  על  לראשונה  כששמעתי  "מייד 
שהיא מתאימה לי. אהבתי העמוקה לישראל, העניין שלי ברפואה והרצון 
הזו  ההתנדבות  תוכנית  את  עשו  לישראל,  משהו  ולתרום  להתנדב  שלי 

מושלמת עבורי. 
לאחר תקופת התנדבות של שישה שבועות באיזור כפר סבא – רעננה – 
הרצליה, אני יכולה להגיד בפה מלא, שזו הייתה אחת החוויות המדהימות 
ביותר בחיי. אין דבר מסויים בתוכנית שעשה אותה כל כך מדהימה, אבל 

כל פרט קטן בה התווסף אצלי לחוויית ההתנדבות הכוללת.
השתתפותי בצוותי אמבולנסים נתנה לי הזדמנות מאוד מיוחדת, שמעולם 
לא קיבלתי כמובנת מאליה. כל יום הגעתי לתחנה עם חיוך גדול, בציפייה 
למשמרת שלפניי. למדתי גם, שאף כי החיים יכולים להיות קשים למישהו, 
כגון קשיש שזקוק לאמבולנס, תמיד יש דרך להעניק לו טיפה של שמחה, 
אם על ידי שאלה על הנכדים שלו, אם להחזיק בידו ולחייך אליו, או לספר 
לו על חיי כמתבגרת קנדית. החיוך שנפרש על פניהם בעיקבות זאת, הופך 

כל תורנות משעממת לחוויה.
ומרגשות. בכל פעם ששמעתי את קריאת  נסיעות מעניינות  היו בהחלט כמה  נסיעות משעממות, אך  לי כמה  היו  אומנם 
המוקד לאמבולנס בקשר: "נסיעה דחופה!" התמלאתי התלהבות. הייתי ערוכה לקריאות האלו בזכות היידע שרכשתי בקורס. 
ביצעתי החייאה, טיפלתי בשבץ, במנות יתר, בתאונות דרכים, באלכוהוליסטים, ואפילו בנהג משאית שגשר גדול התמוטט 
עליו. אך לא רק הנסיעות הפכו את החוויה למיוחדת, אלא גם העובדה שהפכתי להיות חלק מהחבר'ה בתחנה ושכתוצאה 
וידידים רבים. החלטתי לעבוד בתחנה קטנה הייתה חכמה עבורי. במהירות הרגשתי  יחסים חדשות  זכיתי במערכות  מכך 
בנוח עם הנהגים, בנות השירות, המתנדבים והפאראמדיקים. אחרי כמה משמרות ובילוי זמן רב יחדיו בתחנה, היו לי חברויות 
מדהימות. גם שאר מתנדבי החו"ל במחזור שלי היוו חלק נהדר מהחוויה. מדהים שלאחר עשרת ימי הקורס שבהם בילינו 
יחדיו, הפכנו כולנו לחברים טובים. "וכך הגעתי למסקנה, שאף כי ששת השבועות שלי במד"א הגיעו לסיומם, ההתנדבות שלי 
במד"א ממש לא! אני מצפה לחזור ולהתנדב ואולי אפילו לעבור קורסים נוספים בעתיד. אני רוצה להודות לכל מי שעבדתי 

איתו בתחנה, לקבוצת מתנדבי חו"ל מהקורס ולצוות שמאפשר את קיום התוכנית הזו!"

אותו  ועיצב  שהוביל  ומי  הפרוייקט  של  הראשון  הרכז  היה  חו"ל,  למתנדבי  התוכנית  נקראת  שמו  שעל  ז"ל,  פוראת  יוחאי 
במתכונתו הנוכחית. יוחאי נהרג בפיגוע ירי ב-2002, כאשר בהיותו חובש בשרות מילואים, חש להגיש עזרה ראשונה לחבריו 

שנפצעו. בן 26 היה במותו.

זואי כץ, מתנדבת חו"ל מקנדה

הסנאטורית הילרי קלינטון בפגישה עם יוחאי 
פוראת, בעת ביקורה בישראל ב-2002
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אחת לשנה נאספים בארץ נציגי אגודות הידידים, לכנס 
בינלאומי )אימד"ק(, בו נפרשות בפניהם פעילויות מד"א 

בשנה שחלפה ונבחנות דרכי הסיוע לארגון בשנה הבאה. 
להלן כמה תצלומים מכנסים אלה במשך השנים.

ראש הממשלה יצחק רבין נואם בכנס הבינלאומי של 
אגודות הידידים, שהתקיים ב-1975

הדלקת נרות זיכרון לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה, בכפר 
גלעדי. אירוע מרגש שסחף תרומות רבות למד"א מקרב באי 

כנס אימד"ק - 2006 שהשתתפו באירוע  

הנשיא לשעבר שמעון פרס בכנס אימד״ק

יו"ר הוועד הפועל במד"א, נועם יפרח )מימין( והמנכ"ל אלי בין 
מעניקים תעודת הוקרה למרק לבו, יו"ר אגודת ידידי מד"א בארה"ב, 

במהלך כנס אימד"ק 2012. משמאל נראה קפיטן וילם ון באלן, מזכיר 
אגודת ידידי מד"א בהולנד, שגם הוא קיבל תעודת הוקרה באותו 

מעמד

המנכ"ל עמיצור כפיר מעניק ב-1980 
את מדליון יובל ה-50 של מד"א, לנציגי 

אגודות הידידים בחו"ל
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כמה ממשתתפי כנס אימד"ק 2013 מצטלמים עם יו"ר הכנסת דאז, ראובן ריבלין, בביקור שערכו בכנסת. מימין לשמאל: מרק 
לבו מארה"ב, ניקולס פוזננסקי מבריטניה, ראובן ריבלין, סטיוארט ג'קסון מארה"ב ולייזי ריבלין, אחיו של ראובן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, משוחח עם ראש אגודת ידידי מד"א בבריטניה, אלי בנסון, בפגישתם בעת ביקור 
בתחנת מד"א באשדוד

משתתפי כנס אימד"ק 2015 בסעודה חגיגית שנערכה לכבודם
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תרומה לתורמים

לכך  דוגמה  הארגון.  הבינלאומית של  באמצעות המחלקה  בבית",  "אצלן  הידידים  אגודות  לפעילות  מד"א  לעיתים מצטרף 
מהווה המיזם "הקראוואן של החיים", המשותף למד"א ולאגודות הידידים בצרפת ובשווייץ ופועל מאז 2008. במסגרת מיזם זה 
עוברת ניידת מד"א מאובזרת בציוד הדרכה ועזרה ראשונה, בין מחנות הקיץ של בני הנוער חברי הקהילה היהודית בצרפת, 

המפעיל  מהארץ,  מד"א  מתנדבי  ארבעה  של  וצוות  ובשווייץ,  בבלגיה 
אותה, מדריך את הנערים בנושאי עזרה ראשונה.

וחבישות  דם  שטפי  לעצירת  סדנא  החייאה,  סדנת  כוללת  הפעילות 
והרצאות על חשיבות תרומות הדם ועל ערך הצלת החיים ביהדות. 

תנועות הנוער המשתתפות בפרוייקט הן "בני עקיבא" )צרפת ובלגיה(, 
הצופים היהודיים, "תקוותנו", "מועדון יניב", "הבונים דרור", אירגון הנוער 
שבשווייץ,  בלוזאן  היהודיים  הקהילתיים  המרכזים  וכן  ברית"  "בני  של 

במרסיי ובפריז.
מידי שנה עובר מסע "הקראוואן של החיים" אלפי קילומטרים, כשהוא 
וכלה  נופש אחד למשנהו – החל מחופי התעלה בצפון  מדלג ממחנה 
כל שנה  ה”קראוואן"  בסדנאות  עוברים  הכל  בסך  בדרום.  התיכון  בים 
כאלפיים ילדים ונערים יהודיים, בגילאי 8-14. הקהילות היהודיות בצרפת, 
בבלגיה ובשווייץ מעריכות זאת מאוד, במיוחד נוכח התגברות התקריות 

האנטישמיות באירופה בשנים האחרונות. 
"יפה לראות, שמד"א לא רק מקבל תרומות מאגודות הידידים באירופה, 
אלא גם תורם להן מהידע העצום שרכש במשך השנים", סיכמה צעירה 
יהודיה מצרפת, שהתנדבה תקופה מסויימת לשירות במד"א בישראל – 

וכיום משתתפת במיזם "הקראוואן של החיים" בצרפת. 

ניידת "הקראוואן של החיים" מבקרת במחנה נופש של נוער יהודי בצרפת ב-2013

שיעור החייאה מטעם "הקראוואן של החיים", באחד ממחנות 
הנופש לנערים יהודיים בצרפת, ב-2015
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רופאים מחו"ל באים לעזור
מיזם נוסף, המאפשר לידידי מד"א בעולם לתרום לא רק מכספם, אלא להשתתף בעצמם בפעילויות הצלה בשטח, מהווה 

מד"א,  למען  הרופאים  פרוייקט 
הבינלאומית  היחידה  ידי  על  המופעל 
של מד"א. במסגרת מיזם זה עוברים 
הכשרה  שונות  מארצות  רופאים 
במד"א, כדי שיוכלו לתגבר את מערך 

הארגון בשעת חירום. 
הגיעה  ענן"  "עמוד  מבצע  בימי 
של  קבוצה  זאת  במסגרת  ארצה 
ששולבה  מארה"ב,  פאראמדיקים 
בפעילות מד"א בדרום הארץ. במהלך 
מבצע "צוק איתן" הגיעו ארצה לאותה 
יהודיים  רופאים  חמישה  מטרה, 
מצרפת. אחד מחברי המשלחת, ד״ר 
לוק בן עטר, המתגורר במרסיי, סיפר 
מתכוננים  אנחנו  שנתיים  "זה  כי  אז, 
בו  שרויה  שישראל  זה  כמו  למצב 
עכשיו. עברנו קורסים והכשרות, כולל 

משמרות באמבולנסים בישראל ואנחנו מוכנים להיענות לכל צורך". 
מייד עם הגיעם, הוצבו הרופאים בתחנות מד"א בדרום הארץ וסייעו 
להן להתמודד עם לחץ העבודה בימי נפילת הטילים שנורו מרצועת 
עזה. "טוב לנו לדעת, שבואנו לכאן מסייע להציל חיים", סיכמה אחת 
לפני שחזרה לצרפת  דוד מפאריז,  בן  ד"ר סנדרה  מחברי הקבוצה, 

בתום ימי השירות שתרמה לישראל - ולמד"א. 
והמחלקה  בחו"ל  הידידים  אגודות  כל  עם  רציף  קשר  מנהל  מד"א 
לגיוס משאבים מזינה אותן במידע ובתצלומים אודות פעילות מד"א 
הטכנולוגיות  בזכות  האחרונות,  בשנים  התחזק  זה  קשר  השוטפת. 
החדישות, המאפשרת כיום דיווח בזמן אמת לכל פינה בעולם, על 
כל המתרחש במד"א ובישראל. במסגרת זאת הקים מד"א קבוצה 

ישיר לטלפונים החכמים של  ברשת WhatsApp, המאפשרת קשר 
כל ראשי האגודות. באמצעות רשת זאת מעדכנים אותם אנשי מד"א בכל אירוע משמעותי המתרחש בארץ, כגון פיגועי טרור. 

כתף איתנה
אגודות ידידי מד"א ברחבי העולם מעניקות למד"א כתף איתנה להישען עליה. בזכותן, הוא מסוגל לקיים את פעילותו הענפה 
בארץ ובחו"ל, ברמה הטכנלוגית והמקצועית הגבוהה ביותר. שכן תרומותיהן של האגודות מהוות כיום כחמישית מכלל תקציב 

מד"א, עם כל המשמעות שיש לכך לגבי מתן שירותי הארגון בכל רחבי מדינת ישראל . 
יתר על כן: אגודות הידידים מאפשרות ליהודי התפוצות וגם לאוהדי ישראל שאינם יהודים, להתחבר למפעל הציוני ולחזק את 
הקשר החם שלהם עם מדינת ישראל. כל אלה הופכים את האגודות לקרן אור, בעולם שבו היחס האוהד לישראל איננו מובן 

מאליו. 

חמשת הרופאים היהודיים מהיחידה הבינלאומית, שהגיעו מצרפת כדי לסייע למד"א בימי מבצע "צוק איתן"

תירגול של הכנת פצוע להעברה באמבולנס, במסגרת ביקור 
"הקראוואן של החיים" במחנה נופש של נוער יהודי בצרפת ב-2015
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מלאכים על גלגלים
"סוס העבודה" של "מגן דוד אדום", מאז הקמתו ועד 
במשך  תחליף.  לו  שאין  כלי  האמבולנס,  הוא  ימינו, 
רבים,  לשיפורים  בהתמדה  האמבולנס  זכה  השנים 
להגיע  בימינו:  גם  תקף  נשאר  הראשוני  ייעודו  אך 
ולהעבירו   – ביותר  הרבה  במהירות  לחולה/נפגע 
מייד לבית החולים. כדי לעמוד במשימה זאת מצריך 
האמבולנס צוות מיומן, היודע להפעיל את כל אמצעי 
די  היה  בתחילה  בו.  המותקנים  הראשונה  העזרה 
בנהגים, שללא הכשרתם כחובשים, לא הורשו לנהוג 
לאמבולנס  שנוספו  ככל  השנים,  עם  באמבולנס. 
משימות וציוד החייאה, צורפו לנהגים חובשים מלווים, 
הטרום- הרפואה  בתחום  האחרונה  והמילה  רופא 
מרבית  את  המאיישים  פאראמדיקים,  אישפוזית: 

האמבולנסים כיום. 
על  מד"א,  של  העבודה"  ל"סוסי  מוקדש  זה  פרק 
דגמיהם השונים, בליווי סיפורי אמבולנסים לדורותם. 

נהגים עם שרירים

לראשונה: אמבולנס צהוב
כלים חדשניים לפעילות בשטח

זימוניות לכל כיס

"אמבולנס ימי" בכינרת

האווירון הראשון של מד"א

ה"שברולטים" באים

הקשר כגשר להצלת חיים



אמבולנס שהורכב בארץ במחצית השנייה של שנות ה-30, אוסף בתל-אביב הקטנה אדם שנזקק לטיפול רפואי,
כדי להסיעו לבית-החולים



מלאכים על גלגלים

ידי הסניף בתל-אביב. בהודעה רשמית של מד"א נאמר אז, כי  האמבולנס הראשון של מד"א נרכש כבר בינואר 1931, על 
האגודה רכשה "אוטומוביל" וכי "מתקינים באוטו הזה את כל התיקונים החדישים ביותר..." 

הייתה זאת שילדה של טנדר או משאית קטנה, בת טון וחצי, מתוצרת "שברולט", שעלתה 140 לא"י. מסגריה מקומית בשם 
"הכוכב", שהתמחתה בבניית ארגזי משאיות, התקינה עליה חדרון ובו ארבע אלונקות להולכת פצועים, כורסה מרופדת, כיור 

וברז מים, ארון למכשירי רפואה, טלפון בין החדרון לנהג ועוד.

האמבולנס הראשון בתל-אביב חונה לצד הצריף ששימש כתחנת מד"א הראשונה בעיר

מתתיהו אלוני, הנהג הקבוע של 
האמבולנס הראשון בתל-אביב 
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אחד מאלה שעסקו בפועל בהרכבת האמבולנס הראשון במסגריה, היה מתתיהו אלוני, מראשוני העובדים במד"א. 
אלוני הגיע למד"א בעיקבות מקרה קשה שאירע בטיול שלו עם חברים לחמת גדר ב-1927. כדור שנפלט אז מאקדח שנשאו 
המטיילים ללא רשיון, פצע שניים מהם, שאיבדו דם רב. חבריהם ניסו לעזור להם, אך מחוסר ידע בעזרה ראשונה לא צלחו 
מאמציהם והשניים נפטרו. המקרה הציק לאלוני במשך שנים וכשנוסד מד"א מיהר להיענות להצעתו של ד"ר אלוטין, מראשוני 

מד"א, להצטרף לקורס החובשים הראשון של הארגון. 
לאחר השלמת האמבולנס הראשון ומסירתו למד"א, מונה אלוני לנהגו הקבוע – והיחיד... תפקיד זה חייב אותו להיות בכוננות 
מלאה שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כדי שאפשר יהיה להזניק את האמבולנס לכל קריאה. רק בערב אחד בשבוע, 
נטל את מקומו עובד אחר, אהרון )רוניה( וייסביין, כדי לשחרר את אלוני ללכת לקולנוע, אבל לא לפני שהשאיר במשרד הסניף 
את מספר השורה והכיסא שבה יימצא, כדי שאפשר יהיה להזעיקו אם יהיה בכך צורך. אולם מובן שהנטל על אלוני היה גדול 
מנשוא ואז הוחלט למנות נהג אמבולנס שני, כדי שיחלוק איתו את מעמסת התפקיד. מי שנבחר לכך היה יעקב צוורנר, גם 

הוא מראשוני העובדים במד"א.
במשך הזמן נעשה אלוני מדריך עזרה ראשונה וחבר בהנהלת מד"א בתל-אביב. במלחמת העצמאות היה אלוני אחראי על 
בימיו הראשונים, לצידו של פרופסור שיבא, שהקים את החיל. במסגרת  וההצטיידות של חיל הרפואה  נושא הלוגיסטיקה 

תפקידו זה, נרתם אלוני לבניית שני חדרי ניתוח ניידים, שהיו הציוד ההתחלתי של חיל הרפואה. 
אלוני שירת במד"א כעובד ומתנדב 58 שנה ועד שפרש בגיל 80, שימש דוגמה ומופת לנוער מד"א. 

עם הפעלת האמבולנס הראשון נוצר צורך בהסדרת השימוש והטיפולים בו. ההוראות בעניין זה כלולות בחוקת מד"א שנכתבה 
מייד עם הקמתו ב-1930. לגבי האמבולנס קבעה החוקה, כי:

“1. מכשירי גדוד 'מגן דוד אדום' הם: אוטומוביל, אלונקות, צרכי רפואה וצרכי חבוש.
"2. הנהג אחראי בעד שלמות וניקיון באוטומוביל.

"3. באוטומוביל ימצאו: ארגז רפואות, מחסן רפואות, חומרי חבוש, ארגז הרופא, אלונקות, מטה מטלטלת, כרים, שמיכות, 
סדינים ויתר המכשירים הדרושים לעבודה.

"4. בארגז הרפואות ישתמשו אך ורק במקרה של חוסר חומר מספיק. בארגז הרופא ישתמש אך ורק הרופא.
"5. באופן רגיל יעבירו באוטומוביל רק חולה אחד, שישכיבוהו על המטה המטלטלת או יושיבוהו על הספסל. במקרים 
יוצאים מן הכלל יעבירו באוטומוביל חולים ואז ישתמשו באלונקות בתור מיטות. האלונקות תקבענה על משענות ברזל 

מעל למטה הנודדת והספסל.
"6. שתי האלונקות הנמצאות באוטומוביל צריכות להיות מקופלות, קשורות ברצועות ומקומן בין המטה הקבועה וקיר 

האוטומוביל.
"7. שתי שמיכות, כר וסדין צריכים להיות מסודרים על המטה המטלטלת בסדר וניקיון.

"8. פח המים צריך להיות מלא מים עם תמיסה דיזנפקציונית.
"9. המגבות צריכות להיות תלויות בסדר על שני ווים.

"10. בקבוק עם מים טריים לשתיה צריך להיות קבוע במקום המיועד לו.
"11. אחרי כל מקרה ומקרה של שימוש באוטומוביל לשם העברת חולה או פצוע צריך לאורר את השמיכות ולהחליף את 

הסדין והצפיות ולנקות את האוטו בחומר דיזנפקציוני.
"12. כל בוקר בשעה 9, צריך להוציא את האוטומוביל מהגרז', לפתוח את הדלתות והחלונות, לרחוץ את הרצפה, לנגב את 
האבק ולצחצח את כל חלקי הברזל והנחושת. עבודת הניקוי צריכה להסתדר במשך זמן קצר ובאופן כזה, שלא תבוא 

הפרעה להופעה מהירה למקום האסון.
"13. בזמן ניקוי האוטו יבדוק הנהג את המכונה וראש המשמר יבדוק את ארגז הרפואות; בכל מקרה של אי סדר צריך 

להודיע למפקד.
"14. בזמן שיש צורך להעביר חולה או פצוע שנמצא במרחק רב מכביש או דרך, ייעצר האוטו במקום הכי קרוב למקום 

האסון ואת הפצוע או החולה יעבירו באלונקות בדרך הכי קצרה ובטוחה."
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תא אמבולנס מתוצרת הארץ, שבו השתמש מד"א בשנות ה-30. אמבולנס כזה היה מסוגל לשאת שתי אלונקות ומעט ציוד רפואי. אבל מתכנניו 
דאגו להתקין בו כורסה
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האמבולנס החדש של מד"א התקבל בעין יפה על ידי הכל, 
אלא שהציבור לא גילה הבנה לדחיפות נסיעותיו הבהולות 
של האמבולנס ולא פינה לו את הדרך ברחובות תל-אביב. 
כדי להגביר את המודעות לאמבולנס, הותקן עליו פעמון 
גדול, שצילצל בכל פעם שמכוניות עמדו בדרכו. אלא שגם 
הצילצול הזה לא עשה רושם על התל-אביבים העסוקים 
בדומה  צופר,  באמבולנס  לאחר שהותקן  רק  בענייניהם. 
לאמבולנסים בארה"ב, החלו תושבי העיר להתייחס ביתר 

רצינות לאמבולנס שלהם ופינו למענו את הדרך.
של  המרכב  היו  רכב-הצלה,  בתיכנון  נסיון  מחוסר 
גבוהים מידיי   – ומרכז הכובד שלו   – האמבולנס הראשון 
ואיים  צידו  על  האמבולנס  נטה  בסיבוב,  נסע  וכאשר 
ליד  נקבע  הזה,  הסיכון  את  לנהג  להזכיר  כדי  להתהפך. 
"נא  שהכריז:  שלט  האמבולנס  של  הקדמית  השמשה 
להיזהר בסיבובים". תקלה זו תוקנה באמבולנסים הבאים 

שניבנו בארץ והמרכבים שלהם היו נמוכים יותר. 
ב-1932,  לקראת פתיחת המכביה הראשונה בתל-אביב, 
עמד האמבולנס הראשון של מד"א במרכז מאבק גדול על 
תדמיתו של הארגון. מארגני המכביה פנו לעיריה וביקשו 
להעמיד לרשותם את האמבולנס, לכל ימי האירוע. ייתכן 
שמבוקשם היה ניתן להם, אבל הם גם דרשו, משום מה, 
שסמל המגן דוד האדום יוסר מהאמבולנס ושלא יתלווה 
על  "עלה  מד"א  מתנדבי  גדוד  מהמתנדבים.  איש  אליו 
נוכח  והגדוד.  הארגון  ביוקרת  זאת  פגיעה  נגד  בריקדות" 
המכבייה  מארגני  נסוגו  המתנדבים,  שהקימו  השערוריה 
מדרישותיהם המכעיסות ובסופו של דבר הוצב האמבולנס 
דוד  המגן  את  בגאווה  נושא  כשהוא  המכבייה  במגרשי 
בכל  במתנדבים,  שהופיעו למשמרתם  ומאוייש  האדום 

הדר מדיהם.  
עם הזמן היה ברור שאמבולנס אחד אינו יכול לענות על 
"הבונים  אגודת  של  תרומה  איפשרה  וב-1935  הצרכים 
גם  נוסף.  אמבולנס  להזמין  בתל-אביב,  החופשיים" 
ניבנו  תקופה,  באותה  אחריו  שבאו  ואלה  זה  אמבולנס 
האמבולנס  הגיע  שבו  אופן   באותו  למד"א,  במיוחד 
הראשון: רכישת שילדה של טנדר, שעליה הורכב חדרון 
מייצור מקומי, המצוייד בכל האמצעים הדרושים להולכת 

פצועים. 
כשהחל לפעול האמבולנס השני, הוכפל העומס על שני 
הנהגים של הסניף והיה צורך למצוא להם עזרה. "המלאך 
הגואל" היה יצחק וורילר, שהחליף את הנהגים הקבועים 
בימיהם החופשיים. יצחק קיבל תשלום על עבודתו כנהג, 
אותו  תרם  הוא   – לידיו  הגיע  שהתשלום  פעם  בכל  אך 
למד"א... שכן הוא היה מתנדב ואת פרנסתו מצא במקום 

אחר.

האמבולנס השני של מד"א בתל-אביב

אמבולנס שהורכב בארץ בשנות ה-30, על שילדה של טנדר מתוצרת 
"סיטרואן"

כשפרצו מאורעות תרצ"ו והאמבולנסים של מד"א נקראו 
בגבול שבין תל-אביב  והרוגים מתקריות  פצועים  לפנות 
חיי  את  שסיכנו  להיתקלויות  אחת  לא  נקלעו  הם  ליפו, 
אקדחי  אז  הנהגים  קיבלו  העצמית,  להגנתם  נהגיהם. 
"מאוזר" גדולים, אותם החביאו על גופם, מתחת לבגדים. 
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על  ה-40  בשנות  סיפר  צוורנר  יעקב  האמבולנס  נהג 
היתקלות כזאת עם כנופיה ערבית, ואלה דבריו: 

לתל-אביב,  מפתח-תקוה  נוסעים  שהסיע  "אוטובוס 
תוך  אל  התהפך  והאוטובוס  נהרג  הנהג  ביריות.  הותקף 
תעלה. אחד הנוסעים, פצוע קל, הצליח להגיע למשטרת 
על  משם  ולהודיענו  בתל-אביב(  הקריה  )כיום  שרונה 

המקרה. 
"יצאנו אל מקום התאונה. היינו ארבעה אנשים: יצחק נהג 
לימינו  והאקדח הטעון עמי.  ידו  על  ישבתי  אני  במכונית, 
ישבו אריה ר., שעזב את חדר הניתוחים ב'הדסה' והצטרף 

אלינו. מאחור ישב יוסף, או יוסוף כפי שכינינו אותו.
ריח  יריות.  מטר  עלינו  ניתך  שרונה  לחורשת  כשהגענו 
את  ראינו  היריות  לאור  מסביב.  התפשט  שריפה  אבק 

המתנפלים השכובים בתעלה בצד הכביש. 
במכונית  פגעו  שהכדורים  קרה  איך  אדע  לא  היום  "עד 
בלבד ולא בנו. הדבר ארך רק שניות מספר. יצחק הגביר 

את מהירות הנסיעה וכהרף עין יצאנו מתחום הסכנה.
"הסתכלתי לימין ולשמאל. לשני רעי לא קרה דבר. נזכרתי 
פניתי  אותי.  הדאיגה  שם  הדממה  יוסף.  נמצא  שבפנים 

לעברו ובקול רועד שאלתי: 'יוסוף, אתה חי?' 
)קצת,  'אביסעלע'  עליז:  קול  לי  ענה  האמבולנס  "מתוך 

ביידיש(...
"את העזרה לפצועים הגשנו בשכבנו לידם בתעלה ורק 

לאחר שפונתה הדרך שבנו העירה."
כאשר היה צורך להסיע פצועי פיגועים במקומות קטנים, 
בהם תחנות מד"א מסודרות עם אמבולנסים,  היו  שלא 
בהן  שהותקנו  משאיות  בצורת  זמני  תחליף  להם  נמצא 
מסגרות לנשיאת אלונקות. אבל רכבים אלה שימשו רק 

לשעת חירום.

אמבולנס מהדגמים המאוחרים שהורכבו בארץ בשנות ה-30, נושא בחזיתו 
את השם "ברק"
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משאית עם מיתקן ארעי לנשיאת אלונקות, בימי המאורעות

ידיעה שפורסמה ב"דבר" ב-1939, על האמבולנס הראשון 
של מד"א בירושלים. עד אז, השתמש הסניף באמבולנס 
שהושאל לו על ידי בית-החולים "הדסה"

האמבולנס הראשון של סניף מד"א בירושלים
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מלאכים על גלגלים

אמבולנס "פורד", ששירת את יישובי עמק יזרעאל בעיצומם של המאורעות בשנת 1938
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שני האמבולנסים הראשונים שנשלחו על ידי "ליגה v" לברית המועצות, 
מוצגים לפני שיגורם בבית מד"א ברחוב מזא"ה בתל-אביב

הנסיון שנרכש על ידי מד"א בתיכנון אמבולנסים מתוצרת מקומית סייע לארגון רבות במלחמת העולם השנייה. שכן בגלל 
המלחמה אי אפשר היה להביא ארצה אמבולנסים מתוצרת חוץ ורוב פעילות מד"א נשענה על האמבולנסים מתוצרת הארץ. 
עובדה זו איפשרה לארגון "ליגה v", שהוקם אז בארץ כדי לסייע לברית המועצות במאבקה נגד הפולש הנאצי, לתרום ב-1943 
שישה אמבולנסים מתוצרת הארץ, לצבא האדום. "ליגה v" ערכה מגבית ביישוב העברי ובכסף שנאסף ניבנו בעזרת מד"א 
שלושה אמבולנסים, שאחד מהם גרר חדר ניתוח נייד. כשהסתיימה בניית האמבולנסים, הם עוטרו בסמלי מגן דוד אדום ועל 
כל אחד מהם התנוססה כתובת בעברית, יידיש ורוסית, בה נאמר: "מתנת היישוב העברי לברית עמי רוסיה הסובייטית והצבא 
האדום". לבקשת הרוסים, הוסעו האמבולנסים החדשים לטהרן ושם התקבלו בהתלהבות על ידי קבוצה גדולה של קצינים 
סובייטיים, חיילים, כתבים וצלמים, רבים מהם יהודים. אירוע זה סוקר בזמנו בהרחבה הן בברית המועצות עצמה והן ברחבי 

תבל. 
הלוח שנקבע על כל אמבולנס שנשלח לבריה"מ

223
מד״א



מלאכים על גלגלים

כשמונה חודשים לאחר מכן, בינואר 1944, מסרה "ליגה v" בטהרן עוד שלושה אמבולנסים וכן שני 
בתי חולים שדה ניידים, שניבנו בארץ. בהזדמנות זאת נשלחה לתצוגה ברוסיה גם 

והישגי מד"א.  היהודי בארץ  היישוב  הציונות, התפתחות  על תולדות  תערוכה 
לפני שהאמבולנסים הוסעו לרוסיה, הוצגה התערוכה בשני אולמות של אחד 

הבניינים ברחוב הראשי של טהרן ובחצר הבית הוצב אחד האמבולנסים, 
שעליו התנוסס מגן דוד אדום גדול, אשר משך אליו עיניים רבות.

גם הצבא הבריטי קיבל תרומת אמבולנסים שניבנו בארץ בימי מלחמת 
והם  ידי תושבי תל-אביב  העולם השנייה. אמבולנסים אלה נתרמו על 
העיריה,  בית  בחזית  שהתקייים  חגיגי,  בטקס  הבריטי  לצבא  נמסרו 

ברחוב ביאליק בתל-אביב. 
אמבולנסים  למד"א  להגיע  החלו  השנייה,  העולם  מלחמת  תום  עם 

בחו"ל.  מד"א  ידידי  של  השונות  האגודות  ידי  על  שנתרמו  חוץ,  מתוצרת 
גוון  הידידים תרמו בדרך כלל אמבולנסים מתוצרת ארצם,  מאחר שאגודות 

"פורד"  "פארגו",  כגון  ומשונים,  צי הרכב של הארגון באמבולנסים מסוגים שונים 
"רנו" בצרפת  ו"מוריס" באנגליה,  "אוסטין"   "בדפורד",  "קומר",  ו"שברולט", שיוצרו בארה"ב, 

ועוד. הדבר אומנם סירבל במידת-מה  את תחזוקת האמבולנסים, מכיוון שהיה צורך להחזיק חלפים 
מתאימים לכל דגם שהופעל על ידי מד"א. אבל מגרעת זו הועמדה בצל, נוכח תרומת  האמבולנסים 

הנדיבה של אגודות הידידים.

האמבולנסים שנתרמו על ידי תושבי תל-אביב לצבא הבריטי, נמסרים ליעדם בטקס חגיגי, שנערך לפני בית העיריה הישן ברחוב ביאליק

לוח ההקדשה שהותקן 
על כל אמבולנס שנתרם 

לצבא הבריטי
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אורך חייו של אמבולנס בשנותיו 
הראשונות של מד"א נע בין חמש לשמונה 

שנים. אבל בגלל קשיי ההצטיידות, 
שגרמה מלחמת העולם השנייה, נאלץ 

מד"א להאריך את חיי האמבולנסים 
הישנים שלו ככל האפשר ובכל שנות 
המלחמה לא הוציא אותם מהשירות. 

בתצלום: האמבולנס הראשון של סניף 
ירושלים, שנבנה על שלדת טנדר "פורד" 

דגם 1931, נראה כאן "במלוא אונו", 
באמצע המלחמה, כפי שמעידים הפנסים 

המואפלים שלו. על הקסדות של אנשי 
הצוות רשומות האותיות AP, שפירושן 

"שוטר מוסף" 

צי האמבולנסים של סניף מד"א בחיפה 
בימי מלחמת העולם השנייה. כל 

האמבולנסים הנראים בתצלום זה הורכבו 
בארץ

תירגול של העלאת פצוע לאמבולנס 
במפרץ חיפה, במלחמת העולם השנייה

אמבולנס מתוצרת "אוסטין", מעודפי 
הצבא הבריטי, ששימש את מד"א 

בירושלים עד אחרי מלחמת העצמאות
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מלאכים על גלגלים

בימי המאבק נגד השלטון הבריטי, שקדמו להקמת המדינה, נהגו הבריטים להטיל מדי פעם עוצר 
על ערים יהודיות והדבר היקשה על שיגור האמבולנסים לאירועים שונים, שהצריכו טיפול רפואי 
צויידו במעין תעודה, עם  ימים, הם  נהגי האמבולנסים בירושלים באותם  ואישפוז. כדי להקל על 
כנהג  בתפקיד  נמצא  הנהג(  )שם  "מר  באנגלית:  נאמר  בה  מד"א,  סניף  וחותמת  הנהג  תצלום 
אמבולנס של שירותי העזרה הראשונה והאמבולנסים. שלטונות הצבא והמשטרה מתבקשים בזה 

להרשות לנושא תעודה זו להמשיך בדרכו במשך שעות העוצר."
נהג האמבולנס הירושלמי הוותיק אברהם גלמן, שתצלומו מצורף אל תעודת-הבקשה לעיל,  סיפר 
בזמנו, כי הרבה פעמים עבר מחסומים לא בזכות התעודה, אלא בזכות תעלול. לדבריו, הוא לא 
ידע כלל אנגלית. אבל כשצפה בסרט הקולנוע "לילות ערב", בו מסופר בין השאר על עלי בבא 
וארבעים השודדים, קלט את הסיסמה Open Sesame )שומשום היפתח(. מאז, כאשר היה מגיע 
למחסום בריטי כלשהו, היה קורא לעבר הזקיף את שתי מילות הקסם הללו – ובדרך כלל הן אכן 

עזרו והמחסום נפתח "בדיוק כמו בסרט"...

תעודת-בקשה של סניף מד"א בירושלים מ"שלטונות הצבא והמשטרה" הבריטיים, להרשות  לנהג האמבולנס 
אברהם גלמן להמשיך בדרכו למרות העוצר
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אמבולנס משוריין ששימש את מד"א במלחמת העצמאות

אמבולנס משוריין של סניף ירושלים, שעבר "טבילת אש" בדרכו לאסוף פצועים במלחמת העצמאות

50 אמבולנסים,  לו מד"א  נזקק לאמבולנסים, תרם  וחיל הרפואה הצעיר  כשהוקם צה"ל בעיצומה של מלחמת העצמאות 
שפוזרו בין החזיתות השונות. 
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צוות מד"א מזנק לאמבולנס "קאדילק", בעיקבות קריאה לעזרה במחצית השנייה של שנות ה-40 
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מלאכים על גלגלים

האווירון הראשון של מד"א
היה מדובר בטיפולים פשוטים, הקלה  עוד  כל  הגליל.  גלעדי תחנת מד"א למען תושבי אצבע  ימים הוקמה בכפר  באותם 
התחנה מאוד על הנזקקים לשירותיה. אולם כאשר היה צורך בניתוחים ובטיפולים מסובכים יותר, ניצבו הפונים בפני קשיים 
פיזיים רבים. שכן הנסיעה מכפר גלעדי לבית החולים בחיפה או בתל-אביב נמשכה שעות רבות. יתר על כן: כשהיה צורך 

להעביר פצוע או חולה באמבולנס היחיד של התחנה, היא נותרה מנותקת עד שובו לאחר יממה.

כבר ב-1933 חלמו בארץ על אווירון אמבולנס של מד"א. אבל אז היה זה מטוס דמה, שהוכן לעדלאידע התל-אביבית של פורים באותה שנה...
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האמבולנס של תחנת כפר גלעדי 
במלחמת העצמאות
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מלאכים על גלגלים

מד"א  בהנהלת  הוחלט  זאת  בעיקבות 
הכללית  "המועצה  באמצעות  לרכוש 
"אמבולנס  בא"י"  העברית  לתעופה 
אווירון", להעברת חולים ופצועים מאצבע 

הגליל למרכז הארץ.
וגייסו  לרעיון  נתרמו  בארה"ב  מד"א  ידידי 
לא  כסף להגשמתו, אך הסכום שהועבר 
הספיק לרכישת המטוס ואחזקתו. פיתרון 
מד"א  פניית  ידי  על  נמצא  לבעיה  יצירתי 
את  שיתרמו  בבקשה  תל-אביב  לילדי 
הספר  ובבית  בגן  ילד  כל  הדרוש.  הכסף 
היסודי התבקש לתרום עד 150 מא"י וכל 

תלמיד בתיכון – עד 250 מא"י. 
עצמה  את  הוכיחה  לילדים  הפנייה 
ובתרומותיהם נרכש מטוס דו-מנועי מדגם 
ארבעה  לנשיאת  שהותאם  רפיד",  "דרגון 
דוב  נערך בשדה   1948 בנובמבר  פצועים. 

בתל-אביב טקס, שבמהלכו הדגים צוות של מד"א העלאת "פצועים" למטוס ב"תנאי קרב", 
ובסופו הועבר המטוס לחיל האוויר שתיפעל אותו. 

קריאת "המועצה הכללית 
לתעופה" לציבור, לתרום 
לרכישת אמבולנס אווירי 

עבור מד"א

המוזמנים לטקס חנוכת האמבולנס האווירי בשדה דב, ב-1948, נאספים סביב המטוס כדי לצפות בהדגמה של העלאת פצועים באלונקות לתוכו
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אמבולנסים מדגם "פארגו", שנתרמו על ידי ידידי מד"א בארה"ב בעיצומה של מלחמת העצמאות

אמבולנס מדגם "דיימונד טי", שהופעל על ידי סניף מד"א בירושלים בשנות ה-40 וה-50

נהגים עם שרירים
באותם ימים נבחרו נהגי האמבולנסים אלא על פי הידע שלהם בהגשת עזרה ראשונה, אלא על פי... כושרם הפיזי, שכן הפעלת 
האמבולנסים המגושמים של השנים ההן הצריכה הרבה כוח-שרירים. כך, למשל, כאשר היה צורך להתניע אמבולנס "פארגו", 
נדרש הנהג להפשיל את שרווליו ובעזרת ידית שכונתה "מנואלה", לסובב במו ידיו את המנוע עד שיותנע. אם לא היה לנהג 
הכוח הדרוש לכך, הוא היה צריך, בסוף המשמרת שלו, להחנות את האמבולנס בקצהו העליון של מידרון. כך התאפשר לו 
להתניע את האמבולנס למחרת, על ידי דירדורו בהילוך סרק – ולאחר שצבר מהירות מספקת, לשלב את ההילוך השלישי. 

בדרך כלל הספיק הדבר להתנעה ואיפשר לאמבולנס לנסוע לדרכו.
גם לאחר שהותקנו באמבולנסים הללו מתנעים חשמליים, לא תמו בעיותיהם של הנהגים, כי הסוללות של ה"פארגו" היו 

בעלות מתח של 6 וולט בלבד וכוחן הספיק רק לשני ניסיונות התנעה.
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מלאכים על גלגלים

בימי מלחמת העצמאות הגיעו ארצה אמבולנסים מדגם "דיימונד טי", שנתרמו על ידי ידידי מד"א בארה"ב. היו אלה אמבולנסים 
מגושמים וגם בהם נדרש מהנהג כוח פיזי גדול, כדי לשלוט ברכב בעת הנסיעה. הדלת באמבולנס זה הייתה נפתחת על ידי 
ידית שנמצאה מעל ראשו של הנהג, תיבת ההילוכים נמצאה בגובה של כמטר מעל לריצפת הרכב וכאשר האמבולנס לא היה 

בנסיעה, אי אפשר היה לסובב את ההגה, כי לא היה לו הגה כוח – פרט לכוחו של הנהג...

אמבולנס "קומר", שרבים כמותו שירתו את "הצלב האדום" בלונדון רבתי בשנות ה-40. 19 אמבולנסים כאלה נתרמו בשנות ה-50 על ידי ידידי מד"א 
באנגליה וזה שבתצלום הוצב בתחנת בית שמש – בימים שהייתה זו עיירה קטנה ונידחת

ה"בדפורד" הקטן
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ה"בדפורד" הגדול של סניף מד"א בירושלים. בפתח האמבולנס נראה שלום ביבי )מימין(, "הרוח החיה" של הסניף

אמבולנס "בדפורד" גדול מקרטע בדרך משובשת, בדרכו לתת מענה לקריאת מצוקה ממושב בהרי ירושלים. דרכים גרועות ברחבי הארץ היו הסיבה 
העיקרית לשחיקה של האמבולנסים בשנות ה-50 וה-60

באמצע שנות ה-50 קיבל מד"א אמבולנסים מתוצרת "בדפורד" הבריטית. אמבולנסים אלה היו משני סוגים – קטן וגדול. 
הדגם הקטן התגלה כבעייתי במיוחד, לאחר שבנסיעה במהירות של למעלה מ-80 קמ"ש, היה ציר הגלגלים נוטה להישבר 

בקול נפץ עז והיה צורך לגרור אותו למוסך כדי להתקין ציר חדש במקומו.

ה"בדפורד" הגדול היה עמיד יותר, אבל בגלל גובהו, שדמה לזה של משאית, היה צורך בסולם כבד כדי להוציא את האלונקה או 
להחזירה למקומה. אגב, הצופר של אמבולנס זה הותקן בתוך תא המנוע וקולו, שדמה לייללת חתול מסכן, נשמע רק במרחק 
מטרים ספורים מהרכב. בכל זאת הייתה ל"בדפורד" הגדול מעלה אחת, שבזכותה הרבו להשתמש בו במצבי חירום: הייתה 

לו קיבולת של ארבע אלונקות ולא שתיים כמו באמבולנסים הקטנים יותר. 
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מסיבה במושב עולים לרגל הצבת אמבולנס ביישוב
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הקשר כגשר להצלת חיים
היה  הראשון,  האמבולנס  רכישת  מאז 
בתחום  טכנולוגי  חידוש  לכל  ער  מד"א 
העזרה הראשונה. ערנות זאת מתבטאת 
עד היום במערכות השליטה המתוחכמות 
מערכת  בזכות  הארגון, שהתאפשרו  של 
של  הנרחב  והמחשוב  היעילה  הקשר 

מערכות הבקרה. 

מד"א,  של  לקיומו  הראשונים  בעשורים 
כל  ללא  שלו  ההצלה  פעילות  התנהלה 
קשר אלחוטי. קריאות לשיגור אמבולנסים 
הגיעו לתחנות מד"א בטלפון ורק אם היה 
אמבולנס בתחנה באותה שעה, הוא יצא 
לדרך מייד. אם האמבולנסים היו עסוקים 
להמתין  צורך  היה  קודמות,  בקריאות 
היה  שאפשר  לפני  לתחנה,  שיחזרו  עד 
שהגיעה  לקריאה  כמענה  אותם  לשגר 
הגעת  עד  יקר  זמן  אבד  כך  בהיעדרם. 

העזרה הראשונה למקום האירוע. 

הופעתם של מכשירי האלחוט )רדיו-טלפון( הראשונים, שקישרו בשנות ה-50 בין תחנות מד"א לאמבולנסים בירושלים, בת"א 
ובסניפים נוספים, הביאה שינוי גדול לטובה וקיצרה משמעותית את הזמן שעבר בין קריאת האמבולנס להגעתו אל הנפגע. 

רשת האלחוט הראשונה של מד"א נחנכה ב-10 בספטמבר 1959, בנוכחות שר הבריאות דאז, ישראל ברזילי. 

אף כי הרשת הופעלה זמן קצר בלבד לפני חנוכתה, כבר יכלו אנשי מד"א לספר לנוכחים בטקס על כמה מקרים המוכיחים 
אוטובוס  בין  אירעה התנגשות  כי סמוך להרצליה  הודיע בטלפון,  היה המקרה הבא: אלמוני  חיונית. אחד מאלה  היא  כמה 
לרכבת. בהתחשב במספר הגדול של נפגעים הצפוי במקרה של תאונה כזאת, הופנו למקום מספר אמבולנסים. אולם נהג 
האמבולנס הראשון שהגיע למקום הופתע לגלות, כי לא מדובר באוטובוס אלא במשאית, שרק נהגה נפצע. האמבולנס היה 
מצוייד במכשיר קשר ונהגו שידר מייד הודעה על המצב האמיתי. שאר האמבולנסים קיבלו את ההודעה בעוד הם בדרכם, שינו 

מסלול ועברו  למשימות אחרות בתחנותיהם. 

שר הבריאות, ישראל ברזילי, חונך את רשת האלחוט החדשה בשידור ברכתו לרגל האירוע, 
אל עשרות עובדים ומתנדבים בתחנות מד"א הראשונות שחוברו לרשת. לידו ניצבים, משמאל 

לימין: גזבר מד"א - משה פרנקל, יו"ר מד"א - ד"ר יוסף קוט, יו"ר שירותי הדם - ד"ר נתן וולף 
וראש מחלקת האמבולנסים - חנן גרלד 

שפופרת ריק - "הלב" של מכשירי הקשר בתחילת דרכם  שולחן פיקוד למוקד, שנחשב כמתקדם מסוגו בשנות ה-70
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בתחילת דרכה, קישרה הרשת בין מרכז מד"א לבין חמש תחנות של מד"א בתל-אביב, רמת-גן וחולון ו-17 אמבולנסים. אולם 
עד מהרה הורחבה הרשת במימון ידידי מד"א בחו"ל, בעיקר בארה"ב ותוך זמן לא רב היו כל התחנות "על הגל".

מכשירי הקשר הראשונים של מד"א היו מגושמים ומסורבלים. הטכנולוגיה שלהם הייתה מבוססת על שפופרות-ריק )"מנורות 
ניסיון  ובביצועיהן.  יתר, שפגעה באמינותן  והן סבלו מהתחממות  גבוהה  הייתה  הציבור(, שצריכת החשמל שלהן  בפי  רדיו" 

קשר  במכשירי  להחליפן 
שנקראו  יותר,  קטנים 
Walkie Talkie, לא שיפר 
בהרבה את המצב, שכן גם 
אלה היו כבדים ומסורבלים 

היו  שלהם  השידור  וטווחי 
נכנסו  כאשר  רק  מוגבלים. 
יום- לשימוש  הטרנזיסטורים 

הקשר  מכשירי  נעשו  יומי, 
קטנים, קלים ואמינים יותר.

בין  האלחוטי  הקשר  הפעלת 
לאמבולנסים,  מד"א  תחנות 
קשר  מעבדת  הקמת  חייבה 
לתקינות  שתדאג  מרכזית, 

רכיבי המערכת.
מיכאל )מיקי( אבידן, מראשוני 
מספר:  במעבדה,  הטכנאים 
מהשירות  שיחרורי  "עם 
הצבאי, כטכנאי אלחוט מוטס 
בחיל האוויר, נתקלתי במודעת 

חיפש  שבה  'דרושים' 
קשר.  טכנאי  מד"א 
 – למודעה  נעניתי 

לתקופת  לעבודה  ונתקבלתי 
בתפקיד,  הראשון  ביומי  ניסיון. 
הגעתי לצריף ערבי ישן בחצר 
בניין בנק הדם ביפו, בו נמצאה 
את  כשפתחתי  המעבדה. 
מצאתי  ענק,  במפתח  הדלת 
מכשירי  עשרות  של  ערימה 
שנזקקו  שונים,  מדגמים  קשר 
לתיקון. כדי להתמצא, נאלצתי 
הדרכה  חוברות  על  לעבור 
שהייתי  לפני  ומשונות,  שונות 
בטוח שאני כשיר לטפל בהם.

עברה,  שלי  הניסיון  "תקופת 
נשארתי  כי  בהצלחה,  כנראה, 
עד  הקשר  במעבדת  לעבוד 
מכן",  לאחר  שנה   27 פרישתי 

מסכם אבידן.

במשך עשרות בשנים הייתה מרכזיית הפלאגים )התקעים( הידנית לב התקשורת במד"א, עד שהוחלפה בשנות 
ה-80 במרכזייה אלקטרונית. בתצלום: מרכזנית ליד מרכזיית הפלאגים, שנמצאה במוקד, במקלט של מרכז מד"א 
בתל-אביב

מיכאל אבידן מתקן מכשיר קשר בצריף ביפו
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עליה  עברו  המעבדה  של  הראשונות  שנותיה 
קטן,  בחדרון  פעלה  בתחילה  רבים.  בנדודים 
מכן  לאחר  ביפו.  הדם  בנק  שבחצר  בצריף 
בתל- אלון  יגאל  ברחוב  מד"א  למרכז  עברה 

לתחנת  סמוך  לבניין  שוב,  עברה  ומשם  אביב 
הנדודים  בתל-אביב.  מזא"ה  ברחוב  מד"א 
למקום  הגיעה  שהמעבדה  אחרי  רק  הסתיימו 
במאגר  למענה  שהוקם  במיבנה  שלה,  הקבע 
באיזור התעשייה של  מד"א  האמבולנסים של 
נסגרה  האחרון  בעשור  בָאזּור.  הנמצא  חולון 
מעבדת הקשר במד"א משיקולי עלות/תועלת 
בעזרת  מתבצע  הקשר  במערכות  והטיפול 

גורמים מקצועיים.

מעבדת הקשר שפעלה בשנות ה-70 בבניין מרכז מד"א, ברחוב יגאל אלון בתל-אביב

זימונית עם מסך להודעות בכתב

זימוניות לכל כיס
בשנות ה-70 הופיעו בישראל מכשירי הזימונית )"ביפר"(, שהם למעשה מכשירי קשר חד-כיווני, המאפשרים להודיע למחזיק 
להזעיק  כדי  מד"א,  ידי  על  מהרה  עד  גוייסו  הקטנים  המכשירים  ההודעה.  שולח  אל  בדחיפות  להתקשר  שעליו  הזימונית 
מתנדבים ועובדים במקרה של פיגועים ותאונות קשות. בתחילה העבירו הזימוניות הללו רק ציפצופים: שורת ציפצופים קצרים 
הודיעה לנושא הזימונית שעליו להתקשר בדחיפות למוקד. צפצוף ארוך הודיע לכוננים או לתורנים, כי אירע מקרה חירום והם 

נדרשים להתייצב מייד בתחנה, או ליצור קשר טלפוני לקבלת הוראות.
במשך הזמן השתכללו הזימוניות וניתן היה להעביר הודעה כתובה או הודעות קול.

מאחר שהזימוניות היו קטנות בהרבה ממכשירי הקשר הנישאים של אותם ימים, היה נוח לשאת אותן בכיס, או להצמיד אותן 
לחגורה, כך שהיו בהישג יד בכל מקום שבו נמצאו בעליהן. הדבר הקל מאוד על התקשורת של תחנות מד"א עם אנשיהן 

כשהיו מחוץ לתחנה.
גם כיום נעשה שימוש רב בזימוניות  ל"הקפצת" בעלי תפקידים במד"א לאירועי חירום. לצד הזימוניות מופעלת גם רשת 
"מירס", הנמצאת בידי בעלי תפקידים,  מפקדי כוחות לשעת חרום וליחידת הכוננים. מערכת  ה"מירס" חכמה במיוחד ויודעת 

לזהות כוננים הנמצאים בקירבת מקום האירוע, בו נדרשת עזרתם המיידית.
הנפוץ,  הסלולרי  בטלפון  לשימוש  מכבר  זה  עברו  השאר  כל 
שבזכותו אין כיום בעיה להתקשר עם כל עובד או מתנדב במד"א 

בכל שעה ובכל מקום שבו הוא נמצא. 

השיכלולים הטכנולוגיים הרבים שהוכנסו במשך השנים במערכות 
מערך  בניית  יורם":  ב"פרוייקט  לפתוח  למד"א  איפשרו  הקשר, 
של  והתחנות  המרחבים  בכל  ארצית  ובקרה  לשליטה  ממוחשב 

הארגון. )ראה פירוט בפרק  "העתיד כבר כאן"(. 
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סיפורי אמבולנסים
"יוסקה אמבולנס" – שיאן הלידות בדרך לבית החולים

בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 יצא למרחוק שמו של יוסקה 
כשיאן  באשדוד,  מד"א  של  דאז  היחיד  האמבולנס  נהג  סלומון, 
כלל-ארצי ואולי אף עולמי, במספר הלידות שהתרחשו באמבולנס 
שלו בדרך לבית החולים. שכן תוך פחות מעשר שנים, יילד יוסקה 

באמבולנס שלו לא פחות מ-349 ילדים!

"יוסקה אמבולנס" עם אחותו, ג'טה, שגם היא הייתה מעובדי תחנת מד"א 
באשדוד 

בעיקבות זאת זכה יוסקה לכינוי הכבוד "יוסקה אמבולנס". 
החסידה  ביקורי  על  סיפורים  ימים  באותם  מלאו  המדינה  עיתוני 
התכופים באמבולנס של יוסקה. הנה אחד מהם, שפורסם ב"מעריב" 

ב-1962:
ומכופל  כפול  ברכה  מזל   – אדום באשדוד  דוד  מגן  "המכונית של 
שורה בין דפנותיה. לפני כמה חודשים הביא בה לאוויר העולם נהגה, 
יוסקה סלומון המשופם, את התינוק המאה במספר. רבים ראו זאת 
לידות  מין אמבולנס מבורך שכזה, אשר השיג שיא של  והשתאו: 
הלידות  מניין  קרב  והנה  השנה  מחצית  מאז  עברה  לא  בדרכים. 
שנתברכה  העיר  אשרי   – שכזה  קצב   .150 של  העגול  למספר  בו 

באמבולנס ונהג שכאלה, אל תשלוט בהם עינא-בישא." 
 ,1965 בספטמבר  במד"א,  מעבודתו  אמבולנס  יוסקה  פרש  כאשר 

כבר נרשמו לזכותו, כאמור, 349 לידות באמבולנס שלו.

להגיע  החלו  ה"בדפורד"  אחרי 
"וויליס"  מתוצרת  האמבולנסים 
בעל  רכב  זה  היה  אומנם  האמריקנית. 
האלונקות  תא  אבל   ,4X4 של  הנעה 
שני  ורק  לגמרי  כמעט  אטום  היה  שלו 
חלונות קטנים הותקנו בו, אחד מכל צד. 
התוצאה הייתה שבתוך האמבולנס שררו 
כשהשמש  מאוד  גבוהות  טמפרטורות 
עדיין לא  ימים איש  ובאותם   – בו  היכתה 

העלה על דעתו להתקין ברכב מזגן. 
קושי נוסף נגרם בגלל מערכת המיתלים 
של ה"וויליס", שבגללה הוא היה מתנודד 
וכתוצאה מכך היו הפצועים  בעת נסיעה 
עלול  היה  ומצבם  בחוזקה  מטולטלים 

להחמיר כתוצאה מכך. 

אלונקת "פטנט" למניעת נפילת פצוע באמבולנס, בגלל 
טילטולי הדרך

אמבולנס "וויליס"
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סיפורי אמבולנסים
אוטובוס-אמבולנס שומר שבת

ב-1960 קיבל מד"א מאגודת הידידים בארה"ב אוטובוס-אמבולנס, 
במיוחד,  שימושי  היה  האוטובוס  אלונקות.   18 של  קיבולת  בעל 
השאר  בין  למקום.  ממקום  רבים  חולים  להעביר  צורך  כשהיה 
שימש האוטובוס להעברת חולים מבית החולים הישן של "הדסה" 
בירושלים, לבית החולים שזה אך נפתח בעין כרם. הוא גם שימש 
לאחר  לארצם  שהוחזרו  הפצועים,  המצריים  השבויים  להעברת 
התעופה  לנמל  בעתלית  המעצר  ממחנה  הימים,  ששת  מלחמת 

בלוד.
סבוכה,  הילכתית  בעיה  לפתור  האוטובוס  סייע  אחד,  במקרה 

האוטובוס-אמבולנס מביא לנתב"ג שבויים מצריים פצועים, לקראת החזרתם 
למצרים אחרי מלחמת ששת הימים

האוטובוס-אמבולנס של מד"א מסיע את העובדים העירה מבית החולים "הדסה" 
החדש – בשבת 

שהייתה עלולה לפגוע ביחסי בית-החולים "הדסה" עם חוגי החרדים 
בירושלים. הבעיה התעוררה כאשר התברר לחרדים לאחר חנוכת 
בית-החולים, כי בשבתות, שבהן אין שירותי אוטובוסים בירושלים, 
על  וממנה,  לעבודתם  בבית-החולים  המשמרות  עובדי  מוסעים 
מהווה  הדבר  כי  הודיעו,  החרדים  מנהיגי  שכורים.  אוטובוסים  ידי 
והייתה סכנה לקרע בינם לבין   – ואינו מקובל עליהם  חילול שבת 
בית החולים. הפתרון נמצא בהסכמתם של רבני החרדים להסעת 
העובדים בשבת באוטובוס-אמבולנס ומאחר שהרכב היחיד מסוג 
זה בארץ באותם ימים היה של מד"א, הוא גוייס עד מהרה למשימה.
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סיפורי אמבולנסים
נהגות האמבולנס הראשונות של מד"א

בתחילת שנות ה-60 של המאה שעברה, כאשר המקצוע של נהג אמבולנס נחשב ל"גברי", רשם סניף מד"א בירושלים לזכותו 
את שתי נהגות האמבולנס הראשונות של הארגון: אסתר ארדיטי וסימה חזן. 

אסתר ארדיטי הגיעה לסניף כשכבר היתה בעלת ניסיון כחובשת בחיל האוויר. היא גם הייתה אפופת תהילה על כך, שבלילה 
לנחיתה. מאחר  בבואו  חיל האוויר, שהתרסק  צוות של מטוס  רב, שני אנשי  סיכון עצמי  תוך  חילצה  ב-1954,  וסוער  גשום 

יחפה, אל  ורצה ברגל,  ירדה ממנו  שהאמבולנס בו חשה למקום ההתרסקות שקע בבוץ, היא 
המטוס הבוער ובכוחות בלתי מוסברים הצליחה לחלץ ממנו את הטייס )שהחלים מפצעיו( ואת 
הנווט )שנפטר בניתוח(. בזכות גבורתה זאת, היא נעשתה דמות נערצת בעיני הציבור וקיבלה את 
צל"ש הרמטכ"ל, שהומר ב-1973 בעיטור אות המופת. לאחר שיחרורה מצה"ל היא למדה בבית 
ספר לאחיות בחיפה ובתום לימודיה עברה לירושלים, שם נשלחה על ידי לשכת העבודה לסניף 

מד"א המקומי ובזכות הידע שלה החלה לעבוד בו כנהגת אמבולנס. 
הצטרפה  היא  כחובשת,  הסערה.  בעין  אסתר  הייתה  שוב  הימים,  ששת  מלחמת  כשפרצה 
לתחנת איסוף הנפגעים של חטיבת הצנחנים בירושלים וליוותה את הלוחמים עד שיחרור הכותל 
המערבי.  זמן מה לאחר המלחמה, נפרדה אסתר מסניף מד"א ונעשתה מדריכת תיירים. אבל 
כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, שוב הייתה אסתר בחזית, לאחר שהתנדבה לשרת כחובשת 

בבית חולים שדה ליד תעלת סואץ. 
ב-1975 קיבלה אסתר אות התנדבות מיוחד מנשיא המדינה דאז, אפרים קציר.

הובאה  ושם  שבאיטליה  בליבורנו  ביקור  בעת  ב-2003,  נפטרה  לשניים,  אם  שהייתה  אסתר, 
למנוחות. זכרה שמור כיום בשמו של רחוב בשכונת גבעת חנניה בירושלים, הנקרא "המלאך 
בלבן".  הצנחנים הפצועים שבהם טיפלה, כינו אותה "המלאך בלבן", בגלל החלוק הלבן שלבשה 

כאשר טיפלה בהם.

באותה תקופה שירתה בסניף מד"א בירושלים גם נהגת האמבולנס סימה חזן. 
כבר מילדותה, השתלט עליה הדחף לסייע לכל מי שזקוק לכך. הראשונים שנהנו מכך היו ארבעת אחיה וחמש אחיותיה, שכן 

היא סייעה למשפחתה הגדולה בעבודות הבית ודאגה לנקיון, לכביסה ולהאכלת הילדים. 
לסניף  הגיעה  כן,  אחרי  כשוטרת.  למשטרה  להתגייס  לאחרים,  לעזור  הרצון  אותה  דחף  בצה"ל,  מהשירות  כשהשתחררה 
מד"א בירושלים כמתנדבת מן השורה. בעידודו של שלום ביבי, הרוח החיה בסניף, היא עברה קורס נהגי אמבולנסים וב-1963 

הוסמכה לתפקיד זה והפכה לעובדת מד"א בשכר.
"סימה נכנסה לתחום שהיה בשליטתם הבלעדית של הגברים, ללא כל רגשי עליונות או נחיתות. כשווה בין שווים היא נושאת 

בכל התורנויות ואינה זוכה למידת איפה ואיפה", סיפרו חבריה לעיתונאים באותם ימים.  
ליילד  זכתה  היא אפילו  לבתי-החולים.  ויולדות  חולים, פצועים  ידי הסעת  על  לזולת,  לסייע  הזדמנות  כל  על  סימה שמחה 
באמבולנס שלה שני תינוקות, לאחר שהלידה התחילה בעודה בדרך לבית-החולים. כשנשאלה פעם מניין מגיע הרצון הגדול 

כל כך לעזור לאנשים, היא ענתה בהתרגשות: "תמיד יש מישהו שנצרך לתמיכה יותר ממני – אז צריך לעזור לו".
עד מהרה יצא שמה של סימה למרחוק בירושלים וכאשר נסעה באמבולנס ברחובות העיר, זיהו אותה הנהגים ופינו לה ברצון 
את הדרך. בין אלה היו גם נהגי האוטובוסים, אשר הכירו לה תודה לאחר שהצילה אחד מהם שחש ברע בעת הנהיגה והתעלף 

בעודו ליד ההגה... 
ידי הציבור תוארי חיבה, כגון  ניתנו לה על  בזכות פעילותה הברוכה, 

"סימה אמבולנס".
וגילתה  כשפרצה מלחמת ששת הימים, הייתה סימה במקום הנכון 
אומץ רב, כאשר פינתה תחת אש פצועים והרוגים מהקרבות בארמון 
שהגיעו  הראשונים  בין  הייתה  גם  היא  התחמושת.  ובגבעת  הנציב 
לכותל לאחר שיחרור העיר העתיקה. בזכות תרומתה הרבה ונכונותה 
להקרבה עצמית באותם ימים, העניק לה ראש העיר דאז, טדי קולק, 

את אות יקיר ירושלים. 
 

שם  למשטרה,  סימה  חזרה  במד"א,  מסור  שירות  של  שנים  לאחר 
עבדה עוד 33 שנה. היא נפטרה ב-2013 ממחלה קשה.

החובשת אסתר ארדיטי "בחגור 
מלא", במלחמת ששת הימים 

סימה חזן, ליד הגה האמבולנס בירושלים
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לנהג.  מימין  הרכב,  בתוך  נמצא  בבריטניה, שהמנוע שלהם  טיימס"  "פורד  להגיע אמבולנסים מתוצרת  החלו  ה-70  בשנות 
אמבולנסים אלה הצריכו נהגים בעלי כושר טכני מעולה, כי החלפת הילוך במהירות גבוהה הייתה גורמת לעיתים קרובות 
את  לשחרר  לאמבולנס,  מתחת  להיכנס  המנוע,  את  להדמים  נדרש  הנהג  היה  כזה  במקרה  ההילוכים.  תיבת  ל"תפיסת" 

ההילוכים התפוסים ורק אחרי כן לחזור למושבו ולהניע מחדש.

למרות שבשנים שלאחר מלחמת ששת הימים שרר בארץ שקט יחסי, היו האמבולנסים של מד"א מידי פעם מטרות למחבלים, במיוחד כאשר באו 
לחלץ פצועים מאזורים עויינים. בתצלום: אמבולנס של מד"א, שצלף ערבי בחר בו כמטרה

אמבולנס מדגם "פורד טיימס"
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פנים ה"טיימס", עם האלונקה הבעייתית

אמבולנסים מתוצרת "רנו", שנתרמו על ידי ידידי מד"א בצרפת

נוספת גרמו האלונקות של ה"טיימס". הן היו עשויות מברזל  בעיה 
ודומות מעט ל"מיטות הסוכנות" שקיבלו אז עולים חדשים. האלונקות 
היו מחוברות בשרשרת מתכתית ללוח שנשען על קפיצים. כתוצאה 
מכך היו האלונקות בלתי יציבות בשעת נסיעה ולא אחת היה פצוע 

כבד-משקל נופל מהן לקרקעית האמבולנס. 
כדי למנוע אסון בעת הולכת נפגעי-גב, היו נהגי האמבולנסים הללו 
האמבולנס  לריצפת  אותה  מכניסים  מציריה,  רגילה  דלת  מסירים 

ומשכיבים עליה את הנפגע. 
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ה"שברולטים" באים
האמבולנסים  להגיע  סוף,  סוף  התחילו,  ואז 
מתוצרת "שברולט". אומנם גם קודם לכן הופיעו 
מתוצרת  בודדים  אמבולנסים  הארץ  בכבישי 
זאת, שנתרמו על ידי ידידי מד"א בארה"ב, אבל 
במספרים  להגיע  החלו  הם  ה-60  בשנות  רק 

גדלים והולכים. 
אלה  אמבולנסים  התגלו  מלכתחילה  כבר 
כמהירים ונוחים לתפעול ואף כי לא היו מצויידים 

בהגה כוח, הם איפשרו נהיגה קלה. 
בתחילה  היתה  הללו  לאמבולנסים  גם  אומנם 
צריכים  היו  וכאשר  מידיי  נמוכים  היו  בעיה: הם 
לקלוט פצוע, נאלץ הנהג להכניס את האלונקה 
כמעט בכריעה. אולם הדבר לא היה משמעותי, 

יחסית למעלות הרכב הזה. 
בעיקבות פעילותם המוצלחת של האמבולנסים 
הללו, קיבלה הנהלת מד"א החלטה להזמין את 
מ"שברולט"  לארגון  הדרושים  האמבולנסים 
רק להכניס בהם שיכלולים,  הזמן  ועם   – בלבד 
מזגנים,  התקנת  הצופרים,  עוצמת  הגברת  כגון 
שימוש באלונקות אוטומטיות, הגברת התאורה 

הפנימית והחיצונית ועוד. 
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כ-50 אמבולנסים מדגם "שברולט" מרוכזים בנתב"ג באוגוסט 1981, לקראת נחיתת חירום של מטוס מלא בנוסעים. הנחיתה עברה בשלום
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"אמבולנס ימי" בכינרת
בשנות ה-70 נוסף למיגוון האמבולנסים של מד"א כלי חדש: סירת הצלה. בועז נורקין, מנהל תחנת מד"א בטבריה באותם 

ימים, שיזם את הפעלת הסירה, מספר:
"המוני הישראלים שנהרו בסופי שבוע ובחגים לבילוי בחופי הכינרת, נזקקו לא אחת לעזרת מד"א, אם בגלל פציעות ואם בגלל 
טביעה. כשהיה מדובר בחוף קרוב, נשלח לעזרתם אמבולנס. אולם כאשר המקרים הללו אירעו במזרח הכינרת או בצפונה, 
היה עובר זמן רב מאז שיגור האמבולנס עד להגעתו אל הנפגע. בעיקבות זאת יזמתי הפעלת סירת הצלה מהירה, שתשמש 
היו לה סמכויות  ימים  גם בחופים המרוחקים. הנהלת הסניף, שבאותם  בזריזות לנפגעים  ותאפשר להגיע  ימי'  כ'אמבולנס 
להחליט באורח עצמאי על פיתוח שירותי התחנה, השתכנעה בחשיבותה של הסירה ואישרה את רכישתה והפעלתה. משטרת 

ישראל בירכה על היוזמה וסייעה רבות בהוצאתה לפועל. 
"להשגת האמצעים הדרושים נפתח מסע גיוס כספים מנדבנים ומהציבור המקומי  ועד מהרה נרכשה בזכותם סירה מתאימה, 
ששופצה וצויידה כנדרש, בסכום שהגיע לרבע ממחירו של אמבולנס. על הסירה נצבע סמל מד"א ועל חרטומה התנוסס 

באותיות גדולות שמה: 'הצלה-1'. 
סירת האמבולנס של מד"א, "הצלה-1", בחוף הכינרת
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"היו לנו שני נהגים בעלי רשיון להשיט את הסירה ומאחר שהייתי בו-זמנית גם ראש שבט צופי-ים בטבריה, עגנה הסירה דרך 
קבע במעגן צופי-הים ליד מלון 'גלי כנרת'. כן גייסתי כמה צופים צעירים, שסייעו לתפעל את הסירה ולטפל בה.

ואכן, עד מהרה שימשה הסירה לחילוץ מהיר של נפגעים. אחד המקרים הבולטים היה של מתרחץ בחוף המזרחי, שהוכש על 
ידי צפע. הסירה הוזנקה לעברו ותוך דקות הגיעה אליו ופינתה אותו למעגן בחוף המערבי, שם כבר המתין לו אמבולנס שהחיש 

אותו לבית החולים פוריה. הטיפול הזריז הוכיח את עצמו והנפגע ניצל.
"למרות מעלותיה, נפלה הסירה 'קרבן' לרפורמות הכספיות שנעשו במד"א בשנות ה-80 ועם החלת התקציב האחוד והניהול 
המרכזי גם על סניפי הארגון, נתקבלה הוראה להפסיק את שירותה. הציוד הרפואי ומכשירי הקשר שהותקנו בה פורקו והסירה 

עצמה 'נבלעה' באחד ממחסני מד"א ונעלמה מהנוף."

הנט"ן עולה על הכביש 
כשהחל מד"א להשתמש בניידות טיפול נמרץ, הוא בחר לצורך זה באמבולנסים הרגילים 
של "שברולט", שנוסרו במרכזם והוארכו ב-40 ס"מ. הדבר נעשה כדי לתת מרחב פעולה 
גדול יותר לצוות, שאליו נוסף רופא, ומקום נוסף למכשירים הדרושים לעירויים, הנשמה 

והחייאה ע"י מכות חשמל, שהצריכו נשיאת מצברים מיוחדים להם.
בתחילה קיבלו הניידות הללו את הכינוי שח"ל )שירות חולי לב(, אבל עד מהרה התרחבה 
לנט"ן  שלהן  הכינוי  שונה  כן  ועל  ופציעות  מחלות  של  רבים  בסוגים  לטיפולים  פעילותן 

)ניידות טיפול נמרץ(.
בסופו של דבר נאלץ מד"א להפסיק את השימוש בניידות הללו, מכיוון שבגלל גודלן הן 
לא יכלו לעבור בסימטאות צרות וכאשר נאלצו לעשות זאת למרות הכל, נוספו להוצאות 

אחד הנט"נים הראשונים 
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ששולמו  מבוטלים,  לא  סכומים  שלהם  התפעול 
שלהן  שהמראות  פרטיות,  מכוניות  לבעלי  כפיצוי 

נופצו כשעברה הניידת לידן...
בעיה נוספת של האמבולנסים הללו הייתה צריכת 
בהם.  שהותקנו  המכשירים  של  הגדולה  החשמל 
המרוקן  שהמצבר  פעם  לא  אירע  זאת  בעיקבות 

לא איפשר להתניע את הנט"ן לאחר שהודמם. 
נט"ן  לצוות  מביכה  תקלה  פעם  גרמה  זו  תופעה 
שהוזעק לטפל בהתקף לב בראש העין. כשהגיעה 
הניידת ליעדה, אסף כל הצוות, כולל הנהג, את ציוד 
מחשש  החולה.  לבית  בבהילות  ועלה  ההחייאה 
שהמתח הנמוך במצבר לא יאפשר התנעה חוזרת 
לטעינת  פועל  הרכב  מנוע  הושאר  הנט"ן,  של 
המצבר, מבלי שיהיה בו איש. לאחר ייצוב החולה, 
ירדו אנשי הצוות וגילו לתדהמתם שהרכב איננו... 

החשש הגדול היה, שגורם עויין גנב את האמבולנס 
כדי לחדור בו למחנה צבאי סמוך ולבצע בו פיגוע 
חבלני. לפיכך הועברה למשטרה ולכל בסיסי צה"ל 
באיזור הוראה לבדוק בקפידה כל אמבולנס נוסע, 

בתקווה לעצור את הגנבים.
סמוכה,  בסמטה  הרכב  נמצא  דבר  של  בסופו 
כשדלתותיו פתוחות, אורותיו כבויים והמנוע דומם. 
נערים,  של  קונדס  מעשה  זה  היה  כי  התברר, 

שעלול היה לעלות בחיי אדם. 
מצבר  הנט"נים  לכל  הוכנס  זה  מקרה  בעיקבות 
שלא  ברורה,  הנחייה  ניתנה  ולנהגים  נוסף  חזק 

להשאיר בלי השגחה רכב שמנועו פועל.

אחד המקרים שגרמו סופית להחלפת הניידות הללו היה פיגוע חבלני בתוככי שוק 
ניידת לטיפול נמרץ שחשה למקום "נתקעה" במעבר  הכרמל בתל-אביב ב-1978. 

הצר שבין דוכני השוק וחסמה את הדרך לאמבולנסים הרגילים שנשרכו אחריה...
אמבולנסי הנט"ן שהוזמנו לאחר מכן כבר היו "רזים" יותר. 

לראשונה: אמבולנס צהוב
 30 והזמין  האמבולנסים  של  הלבן  הצבע  משיגרת  לראשונה  מד"א  חרג  ב-2010 
נט"נים חדשים, צבועים בצהוב זוהר. השינוי נעשה מאחר שהצבע הצהוב בולט יותר 
מהצבע הלבן ונראה ממרחק רב יותר. מנכ"ל מד"א, אלי בין, הסביר את השינוי בכך, 
שבזכות הצבע החדש יבחין כל נהג על הכביש ביתר שאת בנוכחותו הבולטת של 
האמבולנס, יפנה לו בזריזות את הדרך וכתוצאה מכך יהיה לנהגי האמבולנסים קל 

יותר להגיע ליעדם ביעילות ובמהירות. 
בבחירת הצבע הצהוב הצטרף מד"א לשורת ארגוני הצלה במדינות אירופה, שגם 

האמבולנסים שלהם "הצהיבו" – מאותן סיבות. 

סיפורי אמבולנסים
הצלה אוטומטית

לפני כמה עשורים  ההילוכים האוטומטיים, שאומצו בשמחה 
משום  בתחילה  פסחו  בארץ,  הפרטי  הרכב  בעלי  רוב  ידי  על 
"נשבר  שנים  לאחר  רק  מד"א.  של  האמבולנסים  צי  על  מה 
ההילוכים  תיבת  בעל  הראשון  והאמבולנס  סוף  סוף  הקרח" 
ארצה.  הגיע  בחו"ל,  מד"א  ידידי  ידי  על  שנתרם  האוטומטית, 
איתן הרלינגר, קצין  כך את  כל  האמבולנס המשוכלל הסעיר 
הרכב והבטיחות של מד"א באותם ימים, עד כי טרח להביאו 

למשרדי מרכז מד"א בתל-אביב ולהציגו שם. 
כל ראשי מד"א ירדו אל מגרש החניה כדי לחזות באמבולנס 
של  שבר  זעקות  נשמעו  לפתע,  סביבו.  והצטופפו  החדשני 
אשה שהגיעה בבהלה, כשהיא נושאת בידיה את בתה הקטנה 

וקוראת בחרדה "היא נחנקת... היא נחנקת!"
הילדה, שפלח עגבניה גדול נתקע בגרונה, הושכבה על ספסל 
ומספר חובשים מעובדי המשרדים ניסו לטפל בה – אך לשווא. 
הילדה  את  להעביר  הוחלט  ההחייאה,  מאמצי  כל  כשנכשלו 
החירום  לנסיעת  החדיש  האמבולנס  יצא  וכך   – חולים  לבית 

הראשונה שלו, כשליד ההגה איתן הרלינגר. 
אוטומטי,  באמבולנס  בנהיגה  נסיון  ומחוסר  התרגשות  מרוב 
הידניים  באמבולנסים  וכהרגלו   – הילוך  להחליף  איתן  החליט 
לחץ על מה שהוא חשב שזאת דוושת המצמד. אלא שברכב 
דוושת  על  איתן  לחץ  ובמקומה  כזאת  דוושה  אין  אוטומטי 
הבלם והאמבולנס נעצר בבת אחת. כל מי שהיה באמבולנס, 
כולל הילדה ואמה, הוטחו אל ריצפת האמבולנס  - וראה זה נס: 

פלח העגבנייה שהיה תקוע בגרונה של הילדה נפלט החוצה...
מזל!"  איזה  מזל,  "איזה  בשמחה:  מלמל  הוותיק,  הנהג  איתן, 
והסיע את הילדה ואמה לבדיקות נוספות בבית החולים הקרוב. 

נט"ן 
בגלימה 
צהובה
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סיפורי אמבולנסים
נולדה באמבולנס וילדה באמבולנס

כשהגיע אמבולנס מד"א אל ביתה של שירן דמגני באשדוד, בינואר 2014, כדי להעבירה ללידה בבית החולים, התברר לצוות, כי הלידה 
בעצם כבר מתחילה. הם העבירו את היולדת לניידת שלהם – ושם אכן עברה הלידה בשלום. 

כשהסתיימה הלידה בהצלחה, נדהמו אנשי הצוות, הפאראמדיק שי אלאזמי והחובש הבכיר איציק בטוניה, לשמוע מפי היולדת שהיא 
עצמה נולדה באמבולנס 29 שנה קודם לכן. 

"כשאמא שלי נתקפה בצירים לפני לידתי", סיפרה היולדת, "היא נלקחה מביתה בקצרין לבית החולים פוריה כדי ללדת שם. אבל 
הלידה החלה בעוד האמבולנס נמצא ליד עין גב. הנהג נאלץ לעצור והחובש יילד את אמי לצד הדרך. כך שאני דור שני ברציפות 

במשפחה, של לידה באמבולנס."
לשמע הסיפור המרגש, החליטו שי ואיציק לאתר את 
החובש שקיבל בזמנו את לידת שירן באמבולנס. הם 
גילו כי מדובר באהרון שחף, פנסיונר בן 75, שבמהלך 
נשים  מ-160  למעלה  יילד  במד"א  עבודתו  שנות   28
הפתעה  הכינו  הם  זאת  בעיקבות  שלו.  באמבולנס 
שחף  אהרון  את  והביאו  חורי,  שרה  ולאמה,  לשירן 
לאחר  שירן  אושפזה  שם  "קפלן",  החולים  לבית 
הלידה. כשנכנסו לחדר, התבקשה שרה חורי לפתוח 
את הווילון שכיסה את מיטתה של שירן – ולהפתעת 
את  שיילד  הצוות  אנשי  את  הן  לפניהן  גילו  שתיהן 

שירן והן את מי שיילד את אמה, שרה חורי. 
תדהמתן של השתיים הייתה מוחלטת. שרה אמרה, 
שירן  ואילו  להיות"  שיכול  הזוי  הכי  הסיפור  "זה  כי 
שכאילו  לי  אומרים  "עכשיו  כי  סיפרה,  הנרגשת 
קינאתי בחוויית הלידה שעברה אמא שלי – ולכן גם 

אני ילדתי כמותה, באמבולנס."

מימין לשמאל: החובש הבכיר איציק בטוניה, אמה של היולדת, שרה חורי, אהרון שחף, שיילד 
את בתה של שרה חורי, היולדת שירן דמגני, עם התינוק שנולד לה באמבולנס והפאראמדיק 

שי אלאזמי
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כלים חדשניים לפעילות בשטח
הארגון  לעומת האמבולנסים שהפעיל  בידיוני,  כמדע  נראות  ניידות, שחלקן  גדול של  מיגוון  מד"א  הרכב של  צי  כולל  כיום 

בתחילת דרכו. 
המתאים  אמבולנס,  אירוע  לכל  להזניק  מאפשרת  זו  רבגוניות  עיקריים.  סוגים  מכמה  הם  בימינו  מד"א  של  האמבולנסים 

לחומרת המקרה שבו מדובר. 
סוגי הניידות הם: 

אמבולנס לבן )"רגיל"(, שצוותו כולל נהג שהוא גם חובש, חובש בכיר או פאראמדיק ועד שלושה מתנדבים. בגירסתו 	 
המשופרת, האמבולנס מצוייד  בנוסף לציוד החבישה הרגיל, גם בארגז תרופות ומוניטור דפיברילטור )מכשיר החייאה 
על ידי הלם חשמלי(. במקרי פציעה או מחלה קשים, הוא מסוגל לתת מענה ראשוני, לפני הגעת ניידת טיפול נמרץ. כן 

משמש אמבולנס זה להעברה בלתי דחופה של חולים, שאינם יכולים להגיע לבית החולים בכוחות עצמם. 

אמבולנס "לבן"

אט"ן )אמבולנס טיפול נמרץ(, שצוותו כולל פאראמדיק, נהג שהוא גם חובש, או חובש בכיר או פאראמדיק ושני מתנדבים 	 
או משתלמים. האט"ן הראשון בארץ הופעל במד"א כרמיאל בנובמבר 2004.

נט"ן )ניידת טיפול נמרץ(, שצוותו כולל רופא, פאראמדיק, נהג שהוא גם חובש, או חובש בכיר, או פאראמדיק ומתנדב או 	 
משתלם. עם הפעלת המוקד הרפואי באחרונה, פג הצורך להפעיל רופא בנט"ן.

תאר"ן )לשעבר תער"ן( - תחנת אירוע רב-נפגעים, המשמשת כעמדת פיקוד ניידת ומופעלת כבסיס לוגיסטי באירוע 	 
רב נפגעים, כמחסן גדול ונייד, המכיל ציוד עזרה ראשונה בכמויות גדולות. אם יש צורך בכך, משמש התאר"ן גם כעמדת 

טיפול בשטח.

תחנת אירוע רב-נפגעים

252



תחנת ההזנקה הניידת

מסוק-אמבולנס בשירות מד"א קולט פצוע, לקראת הטסתו לבית החולים

פתרונות 	  להן  נמצאים  בעיות,  נחשפות  וכאשר  בשטח  מאירועים  לקחים  בהתמדה  מפיק  מד"א  ניידת.  הזנקה  תחנת 
יצירתיים. בזכות המימון הנדיב של תורמי מד"א, מיושמים פתרונות אלה במהירות ומשפרים את גמישותו המבצעית של 
הארגון. אחד הפתרונות הללו הוא הפעלת תחנת הזנקה ניידת, המותקנת בתוך קראוואן, במקומות כינוס של המוני אדם, 
כגון הילולת ל"ג בעומר במירון או פסטיבלים בחיק הטבע. התחנה מיועדת לשמש גם כשלב מקדים להפעלת תחנת 
מד"א קבועה ביישוב או באיזור, שהתגלתה בו עלייה חריגה בתחלואה. כן מוצבת התחנה כחלק מהיערכות מד"א לקראת 
פעילות מבצעית של צה"ל. התחנה והציוד המוצב בה תוכננו לאפשר לצוות פעילות עצמאית שוטפת. לצורך זה הותקנו 
בקראוואן חדרי מנוחה, מטבחון, מקלחות, שירותים, גנרטור וחיבורים לתשתיות מים, חשמל וביוב. כאשר התחנה מוצבת 

בעת פעילות של צה"ל, מותקן לצידה גם מיבנה מוגן יביל.         
    

מסוק להעברה בהיטס של נפגע, הזקוק לטיפול נמרץ בבית חולים. למד"א הסכם עם חברת "להק תעופה", המפעילה 	 
טייסי  בו-זמנית.  פצועים  שני  לשאת  מסוגל  כזה  מסוק  כל  חולים.  לבית  ופצועים  חולים  לפינוי  ייעודיים  מסוקים  שני 
הגעת  עד  בו  מד"א, המטפלים  פצוע מתלווים פאראמדיקים של  לכל הטסת  אך  "להק",  עובדי חברת  הם  המסוקים 
המסוק לבית החולים המיועד. הפאראמדיקים הללו עוברים הדרכה מיוחדת, הכוללת את הכרת המסוק והציוד המתקדם 

המותקן בו ולומדים פרקים ברפואה אווירית.
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בנוסף פועלים במד"א רכבי מנהלה ומספר סוגי ניידות המשמשות את בנק הדם:
ניידת התרמת דם )רגילה(, המשמשת כנקודה להתרמת דם. הניידת, המכילה מיטת התרמה אחת, משמשת גם להסעת 	 

ציוד וצוות מתרימים ולאחר ההתרמה  – להעברת הדם אל בנק הדם בתל השומר. 
ניידת התרמת דם )גדולה(, המכילה ארבע מיטות התרמה.	 

ניידת התרמת דם גדולה

לקחי מד"א מהדליקה  בעיקבות  הנייד הכלל-ארצי, שנרכש  הוא החפ"ק  בכלי הרכב החדישים של הארגון  הבולטים  אחד 
הגדולה בכרמל, בסוף 2010. הרכב מאפשר לצוותי מד"א שהגיעו לאיזור של אסון רב-נפגעים, להשתמש ברשתות הקשר 
וברשת האינטרנט, גם אם כל אמצעי התקשורת הרגילים קורסים לחלוטין, כפי שקורה באירועים כאלה. יכולת זו מאפשרת 

לכוחות ההצלה להמשיך לפעול כמעט ללא הפרעה ובאופן היעיל ביותר להצלת חיים.

רכב החפ"ק מצוייד במוקד ממוחשב מלא, המסוגל לתת מענה לצרכי צוותי ההצלה גם בתנאים הגרועים ביותר בשטח. הוא 
מצוייד בין השאר במצלמות, המותקנות בראש תרנים שגובהם קרוב ל-20 מטר ומאפשרות תצפית על שטח נרחב. כן מותקן 
ברכב חדר דיונים מאובזר היטב. מיתקני החפ"ק מורכבים על שילדת משאית "דאף" שנרכשה בהולנד והוכשרה לתפקידה 
במשך ארבע שנים תמימות. אורך המשאית 16 מטר, גובהה 4 מטרים ומשקלה 32 טון. המשאית מצויידת בין השאר במיכל 

דלק נגרר המכיל למעלה מ-900 ליטר סולר וכן גנרטור להפעלת מערכות הפיקוד האלקטרוניות.
החפ"ק המשוכלל מעורר עניין בקרב ארגוני הצלה ברחבי תבל, המבקשים ממד"א מידע על שיטות הפעלתו. 

במקביל מפעיל מד"א רכב חפ"ק נוסף, קטן יותר, המיועד לניהול אירועים אזוריים. רכב זה מצוייד במערכות שליטה ובקרה, 
בעמדות מוקדנים וקציני מיבצעים, באמצעי קשר לווייני וסלולרי ובמצלמה חיצונית על ראש תורן, לקבלת תמונה של האירוע 

שאליו הוזעק הרכב. החפ"ק האזורי מותקן על מרכב של "מרצדס ספרינטה 518".
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חפ"ק נייד כלל-ארצי, לניהול הטיפול באירועים רבי-נפגעים

מרכז הבקרה בחפ"ק הנייד המחוזיחפ"ק נייד מחוזי, לניהול אירועים אזוריים

255
מד״א



מלאכים על גלגלים

מד"א מפעיל גם מיגוון רחב של כלי רכב קטנים 
יותר, החל מאמבולנסים ייעודיים וכלה באופנועים, 
המיועדים לשפר את יכולות ההצלה של הארגון. 

מיגוון זה כולל:
של 	  הנעה  בעל  נפגעים  וחילוץ  פיקוד  רכב 

4x4, המאפשרת לו לעבור בבוץ, בשלג ומחוץ 
המעולה,  נגישותו  בזכות  סלולות.  לדרכים 
מסוגל הרכב לחלץ, למשל, נוסעים מרכבת 
שאירעה לה תאונה. הרכב מצוייד, בין השאר, 

במערכת מחשבי שליטה ובקרה. 

4x4 רכב פיקוד

נט"ן ממוגן

4x4 אמבולנס פאג'רו
מיצובישי 	  "סופרווייזר  מדגם  ג'יפ-אמבולנס 

של   הנעה  בעל  הוא  שגם  זה,  רכב  פאג'רו". 
4X4, מצטיין בכושר עבירות גבוה והוא מיועד 
תאונות  נפגעי  ולחילוץ  אירוע  זירת  לניהול 
קשיי  בהן  שיש  מורכבות  בזירות  דרכים, 
עבירות. הרכב מצוייד במוניטור דפיברילטור, 
מערכת  החייאה,  ציוד  חמצן,  מערכת 
ו-GPS, המאפשר לכוונו בדיוק אל  תקשורת 

המקום שבו הוא נדרש.

לפעול 	  המיועד  ממוגן,  נט"ן  אמבולנס 
מרכב  ביטחונית.  מבחינה  רגישים  באזורים 
האמבולנס מותקן על משאית 7 טון מתוצרת 
ירי  נגד  עמיד  שלו  והמיגון  "אינטרנשיונל" 
דלק  בצריכת  מצטיין  הרכב  רסיסים.  או 
טובה,  כביש  ובאחיזת  ביציבות  חסכונית, 
וגם מעניק   – נגד התהפכות  בזכות מערכת 

למטופל ולצוות רמת נוחות גבוהה.
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אמבולנס קלאב קאר חשמליאמבולנס קלאב קאר חשמלי

קטנוע "ג'יליאו אפוקו" לפאראמדיק או לכונן

רכב חילוץ "סאבארבן"

קלאב קאר - אמבולנס חשמלי זעיר, המיועד 	 
מאובזר  ספורט.  ממגרשי  נפגעים  לפינוי 

בציוד החייאה מתקדם.

רכב חילוץ "סאבארבן", מתוצרת "שברולט". 	 
הרכב הוא בעל הנעה של 4X4, המאפשרת 
לו להתמודד עם תנאי שטח קשים, כגון חול 
עמוק בחוף הים, או נקיקים מסולעים. הרכב 
באמבולנס  המצויים  המיתקנים  בכל  מצוייד 
טיפול  להגיש  לצוותו  מאפשר  והדבר  רגיל 
יכול  אינו  רגיל  שרכב  בשטח  מלא  רפואי 

להגיע אליו.

אפוקו" 	  "ג'יליאו  מדגם  נמרץ  טיפול  קטנוע 
בעל מנוע בנפח 500 סמ"ק. אופנוע זה מיועד 
לעקוף  לו  ומאפשר  לכונן  או  לפאראמדיק 
פקקי תנועה ולהגיע תוך זמן קצר אל פצוע 
מצוייד  האופנוע  מיידי.  טיפול  לו  לתת  שיש 
המאפשרים  רפואי,  וציוד  החייאה  באמצעי 
הגעת  עד  בפצוע,  ראשוני  טיפול  לתת 

אמבולנס.
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מלאכים על גלגלים

רכב סאגוויי )רכינוע( משני דגמים: דו-גלגלי 	 
בציוד  מאובזר  הקטן  הדגם  ותלת-גלגלי. 
לציוד  בנוסף  מאובזר  הגדול  והדגם  החייאה 
ובתרופות. רכב  ההחייאה גם בציוד הנשמה 
קטן זה מסוגל להגיע למהירות של 20 קמ"ש 
רגיל  שאמבולנס  צרות,  בסמטאות  ולעבור 

אינו יכול לעבור בהן.

שתי 	  בו  שמותקנות  טרקטורון-אמבולנס, 
נפגע  לחילוץ  משמש  הטרקטורון  אלונקות. 
משטח שאמבולנס רגיל אינו יכול לעבור בו, 
כגון חוף הים, דרך עפר טובענית או מעברים 

צרים.

אמבולנס שטח "תומקאר". רכב שטח בעל 	 
יכולת עבירות גבוהה, המוצב בתחנות מד"א 
שאינם  טבע  אתרי  בקירבת  או  הים  בחוף 
ה"תומקאר"  רגילים.  לאמבולנסים  נגישים 

נושא אלונקה אחת וצוות של שני אנשים.

סאגוויי 
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טרקטורון-אמבולנס

"תומקאר"
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המאבק על המגן דוד 
זכותו  על  אדום  דוד  מגן  נאבק  שנה  מ-60  למעלה 
האדום  הצלב  לאגודת  המניין  מן  כחבר  להתקבל 
דרישות  בכל  מד"א  עומד  הקמתו  מאז  הבינלאומי. 
וסיוע  ראשונה  עזרה  שירותי  מגיש  ז'נבה,  אמנות 
לאזרחי  והן  בארץ  לכך  לנזקקים  הן  הומניטארי 
ובמלחמות  טבע  באסונות  שנפגעו  אחרות,  מדינות 
מלחמה  בשבויי  בהגינות  מטפל  ואזוריות,  פנימיות 
בכל  זאת,  למרות  משפחה.  קרובי  באיתור  ומסייע 
פעם שביקש מד"א לזכות בהכרה ולהתקבל לארגון 
שונים,  בתירוצים  נדחה  הוא  מלא,  כחבר  הבינלאומי 
המגן  בסמל  להכיר  עיקש  מסירוב  בעיקרם  שנבעו 
תודות  רק  בישראל.  הארגון  של  הרשמי  כסמלו  דוד, 
האמריקאי,  האדום  הצלב  של  נמרצת  להתערבות 
בשילוב פעילות דיפלומטית נבונה של משרד החוץ, 
סוף  סוף  אושרה  וב-2006  ההסתייגויות  כל  נמוגו 

חברותו המלאה של מד"א בצלב האדום הבינלאומי. 

אהדה הדדית 

אמנות ז'נבה ומגן דוד אדום

רוח גבית מעבר לאוקיינוס

נוכחות בארץ החל מ-1918



מאז הכרת הצלב האדום הבינלאומי במגן דוד האדום, כסימלו הרשמי של מד"א, הוא מתנוסס בגאווה בכל מקום 
בעולם, שבו מגיש הארגון הישראלי סיוע הומניטארי חיוני.

בתצלום: סמל מד"א וסמל הצלב האדום של גאנה, זה לצד זה, במהלך קורס מקצועי מתקדם, שהעבירו פאראמדיקים 
של מד"א בגאנה, ב-2009



פעילותו של מד"א על פי אמנות ז'נבה, כארגון הממלא  את כל התפקידים המוגדרים באמנות אלה, לא התחילה עם הקמת 
מדינת ישראל, אלא הרבה לפני כן, מייד עם הקמת מד"א בשנת 1930.  בעיקבות זאת פנה מגן דוד אדום כבר ב-1936 אל 
הצלב האדום הבינלאומי, בבקשה להכיר בו כחבר מלא, המייצג את ארץ-ישראל. תשובת הצלב האדום הייתה, שפנייה כזאת 
חייבת לבוא רק משלטונות המדינה בה פועל הארגון שבו מדובר. מד"א ביקש, איפוא, מממשלת המנדט לפעול לקבלתו 
כחבר בצלב האדום הבינלאומי, אולם ממשלת המנדט טענה, שבארץ-ישראל כבר פועלות בתחום זה שתי אגודות אחרות: 

שלוחה של אגודת הצלב האדום הבריטית ואגודת סנט ג'ון אמבולנס ולכן השלטון המנדטורי אינו מתכוון לפעול בעניין. 
נוכח טענה מתחמקת זאת נאלץ מד"א לגנוז את הבקשה. רק ברגע שבו הוקמה מדינת ישראל ומד"א נקבע בחוק כארגון 
הישראלי הרשמי למתן עזרה ראשונה, אפשר היה להתחיל שוב לפעול לקבלת מד"א כחבר בארגון הצלב האדום הבינלאומי, 

כעניין בעל חשיבות בינלאומית אדירה. 
בעיצומה של מלחמת העצמאות הגיע אל הצדדים הלוחמים בארץ שדר של הצלב האדום הבינלאומי, בו נאמר, כי  "על 
בסיס ההחלטה של ארגון הצלב האדום הבינלאומי מינואר 1948, תצא משלחת מיוחדת בראשותם של ד"ר ר. מארטי וד"ר 
י. דה-רינר למזרח התיכון )מצרים, ירדן, פלשתינה(. בו-זמנית פונה הצלב האדום בקריאה ליהודים ולערבים להכיר באמנת 

ז’נבה.”
קריאה זו הופנתה לסהר האדום וגם אל מגן דוד אדום, שעדיין לא הוכר כחבר. מובן מאליו שהצד היהודי נענה לקריאה זו. 

התשובה הישראלית, שנמסרה לנציגי הצלב האדום בשם הוועד המנהל של הסוכנות היהודית, הייתה:
"אנו מבטיחים לכם באופן רשמי, שכל התושבים היהודיים בפלשתינה יישמו את אמנת ז'נבה משנת 1929 במשך כל הסכסוך 

הנוכחי. הדבר חל על כוחות הצבא כמו גם על האזרחים, עד כמה שאמנת ז'נבה נוגעת לאוכלוסייה האזרחית.
"בכבוד רב, אידי מאירסון, ד. בן צבי."

בהקשר זה נמסר אז כי  "ארגון הצלב האדום הבינלאומי מודיע, שהסמל של ארגון 'מגן דוד אדום', היינו המגן דוד האדום, יוכר 
לא רק ע"י הערבים בפלשתינה אלא גם ע"י מדינות ערב והליגה הערבית ויכובד, למרות שהסמל אינו סמל רשמי..."

נוכח דברים אלה אפשר היה לחשוב אז, כי קבלת מד"א כחבר מלא בארגון הצלב האדום וההכרה במעמד סמל המגן דוד 
האדום כשווה לזה של הצלב האדום והסהר האדום, עומדת מאחורי הפתח. אלא שלא כך התגלגלו הדברים. 

אהדה הדדית
רעיון הקמת הצלב האדום כארגון הומניטארי הועלה בעיקבות קרב סולפרינו, שהתרחש ב-1859 בצפון איטליה, בין צבאות 
צרפת ואיטליה מצד אחד ואוסטריה מצד שני. אזרח שווייצרי בשם ז'אן אנרי דינאן )Jean Henri Dunant(, שנכח בקרב זה, 
נדהם למראה הקטל הרב וסבלם של הפצועים הרבים משני צידי החזית. בעיקבות זאת הוא העלה את הרעיון להקים גוף 
וולונטארי בינלאומי נייטראלי, שידאג לטפל בפצועי מלחמה ולהקל על סבלם. הוא פירסם זאת בספר שכתב זמן מה אחרי 

קרב סולפרינו ודבריו נפלו על אוזן קשבת.

אנרי דינאן התעניין מאוד בבעיות יהודי אירופה וכאשר נאם בקונגרס בינלאומי נגד העבדות ב-1866, התייחס גם ל "שאלת 
חזרת היהודים לארץ שהובטחה להם ע"י האלוהים". "מדינת היהודים", ספרו של תיאודור הרצל, הוגה הרעיון הציוני, הופיע 

לראשונה ב-14 בפברואר 1896 בווינה, כלומר שלושים שנה מאוחר יותר. 

הרצל ודינאן התכתבו ביניהם בהתמדה. דינאן התעניין במכתביו אלה בבעיות ההתיישבות היהודית בפלשתינה ואילו הרצל 
הביע מצידו תמיכה פומבית בלתי מסוייגת ברעיונותיו של דינאן. 

בזכות הקשרים שנוצרו בין השניים, שיגר דינאן ברכה חמה לצירי הקונגרס הציוני הראשון, שנערך בבאזל ב-1897 ובה הביע 
את תמיכתו הנלהבת בתנועה הציונית.
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לאות הוקרה על אהדתו של דינאן לציונות, נטעה הקרן הקיימת 
בשנות ה-60 של המאה ה-20 יער על שמו בהרי ירושלים.

כפי שדינאן הזדעזע ב-1859 מהקטל בקרב סולפרינו, כך נרעש 
במלחמה  הרחמים  וחסר  הנורא  מהקטל  ב-1897,  הרצל  גם 
שפרצה אז בין טורקיה ליוון. לכן לא היסס הרצל לשלוח קבוצת 
רופאים יהודים-ציונים לטורקיה, כדי לטפל שם בפצועים הרבים. 
הרצל הבהיר אז, כי שיגור הרופאים נעשה לא רק בגלל תמיכתו 
אהבת  את  תואם  שהדבר  מפני  גם  אלא  דינאן,  של  ברעיונותיו 
בספרו  שתוארו  כפי  הציונית,  התנועה  של  וההומאניות  השלום 

"מדינת היהודים".

ז'אן אנרי דינאן בצעירותו

דינאן בבית החולים הארעי המלא פצועים בסולפרינו
 )תצלום מתוך סרט דוקומנטרי על תולדות הצלב האדום(
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ב-1864 כונסה בג'נבה, ביוזמת ממשלת שווייץ, ועידה דיפלומטית בהשתתפות 12 מדינות, בה אומצה אמנת ג'נבה הראשונה. 
אמנה זו קובעת, כי יש להגיש סיוע ולהגן על חיילים פצועים בשדה הקרב. כדי ליישם רעיון זה, אין לפגוע בצוותי רפואה החשים 
לעזרת הפצועים, לזיהוי הצוותים הללו נבחר סמל הגנה נייטרלי, המסמל צוותי רפואה מוגנים בשדה הקרב. הסמל שנבחר היה 

צלב אדום על רקע לבן, שהוא היפוך צבעי דגל שווייץ, אשר יזמה את הועידה ואת האמנה. 

ועידת היסוד של הצלב האדום ב-1864

במשך השנים נתקבלו עוד שלוש אמנות, העומדות ביסוד פעילותו של הצלב האדום:
אמנת ז'נבה השנייה )1906(, שהחילה את עקרונות האמנה הראשונה גם על הלוחמה הימית.	 
אמנת ז'נבה השלישית )1929(, המגדירה את עקרונות הטיפול בשבויי מלחמה.	 
אמנת ז'נבה הרביעית )1949(, המגדירה את עקרונות הטיפול באזרחים בזמן מלחמה ומאשררת 	 

את  המפתחות  השונות,  לאמנות  תוספות  אושרו  ב-1977  לה.  שקדמו  האמנות  כל  את  מחדש 
האמור בהן.

לאחר ועידת ז'נבה ב-1864, הוקמו במדינות רבות אגודות לטיפול בפצועי מלחמה.
ברבות הימים, הפכו אגודות אלה לארגוני צלב אדום לאומיים.

העותק המקורי של 
אמנת ז'נבה הראשונה
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אמנות ז'נבה ומגן דוד אדום
כדי שאגודה ארצית תתקבל לארגון הצלב האדום הבינלאומי,

עליה לקיים את התנאים הבאים:
היא פועלת במדינה אשר חתמה על אמנות ז'נבה.	 
היא חברה יחידה בשם אותה מדינה.	 
היא מוכרת על ידי המדינה כשירות עזר למוסדותיה	 
היא פועלת בכל שטח המדינה ומקיפה את כל תושביה.	 
בראשה עומד ועד מרכזי.	 
היא נושאת סמל מוכר על ידי הצלב האדום.	 

חוק מגן דוד אדום, שהתקבל בכנסת ב-1950, עונה על כל התנאים הללו ומאז אישרורו ממלא הארגון את כל התפקידים 
המוטלים על אגודה לאומית של הצלב האדום. מד"א קיבל על עצמו את הטיפול והדאגה לכל הפצועים והחולים בישראל, 
כולל אזרחים ואנשי צבא. הוא מנהל ופועל בכל תחומי ההצלה בכל הערים, הכפרים והיישובים האחרים במדינה. הוא עוסק 
בהדרכת הצבא וכוחות הביטחון בכל תחומי ההצלה, הטיפול בחולים והעזרה הראשונה ומעביר הדרכות בתחומים אלה בכל 
בתי הספר. הארגון גם שולח סיוע וצוותים מקצועיים לעזרת הנפגעים מאסונות הטבע בכל רחבי העולם. כל זאת - ללא הבדלי 

דת או גזע או לאום ומבחינתו אין הבדל בין מזרח למערב, ידיד או אויב. 
)דוגמאות לפעילויות מד"א הקשורות באמנות ז'נבה, במשך השנים, פזורות בפרקים שונים בספר זה(. 

במשך השנים הכיר הצלב האדום בסמלים נוספים לצד הצלב. הבולט בהם הוא הסהר האדום, שבו השתמשו צוותי הרפואה 
הטורקיים במלחמת טורקיה-רוסיה בבלקן, בשנים 1876-1878. סמל זה הפך במשך השנים לסמלם של כל ארגוני העזרה 

הראשונה במדינות המוסלמיות.
סמל נוסף שהוכר על ידי הצלב האדום היה "האריה והשמש האדומים", שנבחר על ידי איראן של השאה הפרסי ב-1929. אולם 

ב-1980, בעיקבות הדחת השאה על ידי חומייני, הוחלף סמל זה בסהר האדום.

שלושת הסמלים שהיו מוכרים על ידי הצלב האדום הבינלאומי 
מ-1929. משמאל לימין: הצלב האדום, הסהר האדום והאריה 

והשמש האדומים, שבוטל ב-1980. 

אמבולנסים ששימשו את הצלב האדום בשנים הראשונות להקמתו
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במלחמת העולם הראשונה כבר נפוץ סמל הצלב האדום בכל החזיתות. למעלה: נקודת איסוף פצועים בגיזרה הבריטית של החזית בצרפת. 
למטה: אחיות של הצלב האדום קולטות פצועים בבית חולים שדה בקירבת החזית בצרפת
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נוכחות בארץ מאז 1918
הצלב האדום פעל בארץ ישראל עוד לפני קום המדינה. 
אחת הפעילויות הראשונות שלו בארץ הייתה שיגור יחידה 
רפואית מצויידת היטב לירושלים ב-1918, מייד עם תום 
לצלב  שהשתייכה  היחידה,  הראשונה.  העולם  מלחמת 
האדום האמריקני, פעלה להטמעת ההיגיינה והסניטציה, 
מאמץ  העיר.  של  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  בעיקר 
שכלל  בילדים,  לטיפול  היחידה  ידי  על  הוקדש  מיוחד 
אספקת חלב לילדי השכונות והפעלת בית חולים לילדים 
בבניין  הקונסוליה הרוסית. פעילות זאת תמה ב-1919, עם 

שובה של היחידה לארה"ב.
הצלב  של  שלוחה  בארץ  נפתחה  מכן  לאחר  מה  זמן 
סיינט  מיסדר  עם  בשיתוף  ששירתה  הבריטי,  האדום 
רבים  גם  אולם  הערבית.  האוכלוסייה  את  ג'ון אמבולנס, 
בימי  השלוחה  לשירותי  נזקקו  היהודים  הארץ  מתושבי 
לקרוביהם  בינם  הקשר  כאשר  השנייה,  העולם  מלחמת 
רק  התאפשר  הנאצים,  ידי  על  הכבושה  באירופה 
האדום.  הצלב  באמצעות  שנשלחו  קצרצרים  במכתבים 
שנמסרו  מיוחדים,  טפסים  על  נכתבו  הללו  המכתבים 
לצלב האדום הבריטי בארץ, שוגרו למרכז הצלב האדום 
הבינלאומי בז'נבה ומשם הועברו למדינות שנשלטו בידי 
הנמען  היה  יכול  ליעדו,  המכתב  הגיע  כאשר  הנאצים. 
לכתוב כמה מילים מאחורי הדף שקיבל וזה היה חוזר דרך 

ז'נבה אל השולח המקורי.

למשפחות  איפשרה  גם  הבריטי  האדום  הצלב  שלוחת 
לשלוח  הגרמנים,  ידי  על  שנישבו  יהודיים,  חיילים  של 
הנפשי  העידוד  מלבד  אישיות.  מזון  חבילות  אליהם 
שתרמו החבילות הללו לשבויים, הן גם הוסיפו לבריאותם, 
דל בכמות  היה  שכן המזון שקיבלו השבויים מהגרמנים 

ובאיכות. 
נשיאת השלוחה של הצלב האדום הבריטי בארץ הייתה 
נסטה  ליידי  העליון,  הנציב  אשת  שנים  שש  במשך 
מקמייקל, עד שבעלה הוחלף ועזב את הארץ ב-1944. עם 
תום המנדט הבריטי, פסקה גם פעילות השלוחה הזאת. 

לאחר הקמת מד"א, נוצרו באורח טבעי קשרים בינו לבין 
הצלב האדום הבינלאומי. אולם לפני הקמתה של מדינת 
המניין  מן  כחבר  להתקבל  מד"א  היה  יכול  לא  ישראל 
בצלב האדום, כי חברות כזאת אפשרית רק לגוף המייצג 

מדינה ריבונית.
של  משלחות  ביקרו  המנדט  בתקופת  כבר  זאת,  עם 
הצלב האדום תדירות במיתקני מד"א. כשפרצה מלחמת 
העצמאות, שיגר הצלב האדום ארצה משלחת מיוחדת, 
שתיווכה למטרות הומאניות בין הצדדים הלוחמים ודאגה 
מלחמת  לאחר  הצדדים.  משני  השבויים  של  לשלומם 
הצלב  של  קבועה  נציגות  בארץ  הוקמה  הימים  ששת 
בין  הקשרים  יותר  עוד  התחזקו  זאת  ובעיקבות  האדום 

אירגון זה למגן דוד אדום. 

בית החולים לילדים שהופעל על ידי הצלב האדום בירושלים בשנים 1918-1919
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חלוקת חבילות מזון שהגיעו באמצעות הצלב האדום למחנה שבויי מלחמה ארצישראליים בגרמניה, במלחמת העולם השנייה

נשיאת השלוחה של הצלב האדום הבריטי בארץ ישראל, ליידי נסטה מקמייקל, אשת 
הנציב העליון דאז, מבקרת בבניין מד"א בתל-אביב ב-1942. ליידי מקמייקל, במדי הצלב 
האדום הבריטי, נראית בתצלום זה משוחחת עם ד"ר משולם ליבונטין )מימין( ומשה 

רבינוביץ, בעמדת האמבולנסים שבקומת הקרקע של הבניין

טופס מכתב שנשלח ב-1942, באמצעות הצלב האדום, על 
ידי יעקב פלדל מתל-אביב לבתו, אסתר, בפולין. לפי הוראות 
בגרמנית  מילים  ל-25  מוגבל  המכתב  היה  האדום,  הצלב 
ליעדו.  הגיע  לא  שבתצלום  המכתב  הצער,  למרבה  בלבד. 
אחת החותמות שהוטבעו בו אומרת בפולנית "אין מידע" – 
והמשמעות המצמררת שלה היא, שהנמענת כבר איננה בין 

החיים...
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בשלהי מלחמת העולם השנייה, הצליח הצלב האדום השוודי לחלץ רבבות מהכלואים במחנות הריכוז הנאציים והעביר אותם בשיירה של אוטובוסים 
לבנים לשוודיה. הניצולים היו בני כל העמים הכבושים באירופה, כולל כאלפיים יהודים. בתצלום: האוטובוסים הלבנים יוצאים מגרמניה לשוודיה 

אחד האוטובוסים הלבנים משיירת החילוץ של הצלב האדום השוודי מוצג כיום ב"יד ושם" בירושלים 
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מאז מלחמת העצמאות מגלה הצלב האדום הבינלאומי מעורבות הומניטארית למען נפגעי הקרבות בין ישראל לשכנותיה.
בתצלום: שבוי ישראלי שנפצע במלחמת העצמאות, מוחזר מירדן בידי נציגי הצלב האדום, ליד לטרון ב-1949

עם פרוץ מלחמת העצמאות בנובמבר 1947, שיגר הצלב האדום הבינלאומי ארצה משלחת מיוחדת, שנועדה להגיש סיוע הומניטארי 
לצדדים הלוחמים ולדאוג להקפדה על אמנות ז'נבה. בתצלום הימני: ראש המשלחת, פייר קורבואזייה, מניף את דגל הצלב האדום 
בצאתו לחלץ פצועים משטח ההפקר בירושלים, בעיקבות הקרב בקטמון. קורבואזייה מילא את המשימה ללא תקלה. לעמיתו 
במשלחת, אנדרה דוראן )בתצלום השמאלי(, שיצא למשימה דומה ימים ספורים לאחר מכן, בצפון העיר, היה פחות מזל: כאשר 

חיפש פצועים בשטח ההפקר, הופרה הפסקת האש הזמנית שהוכרזה במקום. הוא נקלע לחילופי האש, נפצע ואיבד את זרועו. 
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ראש נציגות הצלב האדום בארץ בימי מלחמת העצמאות, פייר 
קורבואזייה )משמאל( מבקר עם עמיתיו בבית מד"א בתל-אביב ב-1947

נציג הצלב האדום מתבונן בהכנת חומרי חבישה על ידי חניכות תנועת 
נוער, במהלך ביקורו בבניין מד"א בתל-אביב, בשנות ה-50

נציג הצלב האדום מבקר אצל שבויים מצריים במחנה עתלית, לאחר מלחמת ששת הימים
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כאמור, כל עוד לא הוקמה מדינת ישראל, לא היה מד"א יכול להצטרף לארגון הצלב האדום כחבר מן המניין. אולם משהוקמה 
המדינה, היא ראתה חשיבות רבה בהצטרפות זאת. ואכן, כבר ב-3 באוגוסט 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, חתמה 
מדינת ישראל על שלוש אמנות ז'נבה שהיו קיימות באותה עת )הרביעית נוספה שנה לאחר מכן וישראל חתמה אז גם עליה( 

ובכך נתמלאו התנאים הראשוניים לקבלת מד"א כחברה בארגון.

נציגי הצלב האדום בישראל מפקחים ב-1967 על חילופי שבויים בין סוריה לישראל, לאחר מלחמת ששת הימים

צוות של מד"א ממתין בנקודת הצלב האדום בקונייטרה, לחופי תעלת סואץ, לחילופי שבויים עם המצרים, ב-1968
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אמבולנסים ממתינים לשבויים ישראליים פצועים, שהוחזרו ארצה במטוס של הצלב האדום ב-1973

שבוי ישראלי פצוע מובא ארצה במטוס של הצלב האדום, ב-1973, לאחר מלחמת יום כיפור
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לצלב  רשמית  הצטרפות  בקשת  הגשת  היה  הבא  הצעד 
עמדתו  על  שנשענה  זאת,  בקשה  הבינלאומי.  האדום 
את  גם  ציינה  וליהודים,  לציונות  דינאן  אנרי  של  האוהדת 
האדום  הצלב  בהכרת  התומכים  הרשמיים  הנימוקים  כל 

במד"א, שעיקרם: 
של 	  וסימלו  ההומניטארי  המגן  הוא  אדום"  דוד  "מגן 

הארגון ההומניטארי של מדינת ישראל. 
הארגון ממלא את כל התפקידים המוגדרים באמנות 	 

ז’נבה ובכל הנספחים שלהן. 

בקשת הצטרפותה של ישראל לארגון הצלב האדום נדונה 
ואושרה בוועידתו באוגוסט 1949. אבל דרישת מד"א להעניק 
לסמל המגן דוד האדום מעמד שווה לזה של הצלב האדום 
ושישה   20 מול   21 זעום של  ברוב  נדחתה  והסהר האדום, 
לארגון  להצטרף  מד"א  הסכים  זאת  בעיקבות  נמנעים. 
כי שאלת ההכרה תועלה  וביקש  רק במעמד של משקיף 
בוועידה הכללית הבאה, שעמדה להתקיים בניו-דלהי. אולם 
בגלל התנגדות מדינות ערב נדחתה הבקשה הישראלית לא 
רק בניו-דלהי בשנת 1957, אלא גם בוועידה הבאה, בשנת 

1965 וגם בוועידות שהתקיימו לאחר מכן.
מתירוצים  בתירוצים  גובתה  האדום  דוד  במגן  אי-ההכרה 
ייחודי של כל מדינה  שונים, כגון: "אי אפשר להכיר בסמל 
הצלב  ש"לסמל  או  מחרתיים",  או  מחר  בעולם  שתוקם 
האדום על הרקע הלבן אין כל משמעות פוליטית או דתית, 

שהרי זהו רק היפוך של הדגל השווייצרי". 
של  שמסיבות  מכך,  התעלמו  הללו  התירוצים  כל  אולם 
אמונה דתית והיסטוריה כאובה של אלפיים שנות גלות, אף 
ישראלי  ארגון  לקבל, שסימלו של  מוכן  אינו  ישראלי  יהודי 
שורשי כמו מד"א יהיה הצלב. כן התעלמו התירוצים הללו 
מכך, שסמל הסהר האדום הוכר על ידי ארגון הצלב האדום 
דוד אדום" בדרישתו  "מגן  נימוקים שהעלה  בדיוק מאותם 

להכרה בסמלו.

פעילותם של נציגי הצלב האדום בקווי העימות בין ישראל לשכנותיה 
חשפה אותם לא פעם לסיכונים. בתצלום: אמבולנס של מד"א מחלץ 

צוות של הצלב האדום בגשר אלנבי, לאחר שהותקף ביריות מהגדה 
הירדנית של הירדן

ב-1957 פירסם לורד אדווין סמואל )בנו של הנציב העליון הבריטי הראשון בארץ, הרברט סמואל(, מיסמך המפרט את הסיבות 
"העולם  כי  שלו,  במיסמך  סמואל  אדווין  אומר  השאר  בין  האדום.  דוד  המגן  בסמל  להכיר  האדום  מהצלב  מד"א  לדרישת 
המוסלמי ויהודי כל העולם רואים בסמל הצלב זכר למסעות הצלב והדיכוי שבא בעקבותיהם ברחבי אירופה והמזרח התיכון. 
זהו סמל שתחתיו סבלו המוסלמים והיהודים סבל בל יתואר." והמסקנה: מאחר שהצלב האדום הכיר בסמל הסהר האדום של 
ארגוני העזרה הראשונה המוסלמיים, כך על הארגון להכיר בסמל המגן דוד האדום של הארגון הישראלי. מה גם ש"מאז הכרזת 
העצמאות שלה בשנת 1948 קיימה ישראל את כל הדרישות כדי לזכות בהכרת הצלב האדום ב'מגן דוד אדום' כארגון לאומי."
עוד ציין אדווין סמואל, כי קשה יותר ויותר לתפוס, ש"מגן דוד אדום" בישראל לבדו, בגין סמלו, המגן דוד האדום, נדחה מתוך 
ארגון הצלב האדום לאורך תקופה כה ממושכת. "הרי ישראל רק ביקשה לקבל אותו יחס של סובלנות והבנה שקיבלו מדינות 
אחרות," אמר. הוא גם הדגיש, כי ישראל, למרות משאביה הדלים, זקפה לזכותה גם את הסיוע שהוגש ע"י הארגון היציג שלה, 

על פי רוח אמנות ז'נבה, בכל המקומות בעולם, שבהם נדרש הסיוע.
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אולם כל הנימוקים כבדי המשקל שהעלה אדווין סמואל 
לסמל  האדום  הצלב  של  השלילית  והגישה  הועילו  לא 
הצלב  נציגי  רבות.  שנים  עוד  בעינה  נותרה  דוד  המגן 
האדום הבינלאומי שהגיעו מפעם לפעם לישראל חזרו על 
תביעתם שמד"א יחליף את סמלו לסמל הצלב האדום. 
והכוונה של משרד  דיפלומטית  אדום, בתמיכה  דוד  מגן 
הצלב  למרכז  בנושא  לפנות  והמשיך  הירפה  לא  החוץ, 
האדום בז'נבה. בעיקבות זאת הגיעו לישראל ב-1963 שני 
נציגים בכירים לשיחות בעניין ההכרה בסמל, אך עמדת 

הצלב האדום נותרה בעינה.

דיווחים על מאמצי מד"א להתקבל כחברה שוות זכויות בארגון הצלב 
האדום הבינלאומי פורסמו במאמרי דעה בעיתונות בארץ ובחו"ל, 

בכוונה לגייס תמיכה בינלאומית. בתצלום: סקירה שפורסמה בעיתון 
"חרות" ב-1964, על המאבק של מד"א להכרת הצלב האדום בסמל 

המגן דוד האדום 
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ובהתאם  לרגע, בעיקבות מלחמת ששת הימים, בה נפלו בידי ישראל שבויים רבים, שטופלו בהגינות 
גנרל  הבינלאומי,  האדום  הצלב  הוועדה של  נשיא  זאת.  בגישה  שינוי  חל  כי  היה  נדמה  ז'נבה,  לאמנות 
להודות  רוצה  "אני  כי  במד"א,  ביקור  בעת  אמר   ,1967 ביולי  ב-13  בישראל  שביקר  גונארד,  א.  סמואל 
לממשלת ישראל על תמיכתה. היא סייעה לאנשי הצלב האדום לבצע את משימותיהם במדינה במהירות 
ובביטחון. הדבר נכון גם לגבי העברת השבויים הפצועים לבתי החולים, פעולותינו במחנות שבויי המלחמה 
והגשת הסיוע לאוכלוסיה האזרחית והפליטים." ולגבי הבעיה הבלתי פתורה של ההכרה בסמל המגן דוד 
האדום, אמר גנרל גונארד, שהוא מקווה, כי אם המכשול האחרון לקבלתו של מד"א למשפחת הארגונים 

הלאומיים של הצלב האדום הוא רק הסמל, תהפוך ההכרה העקרונית במד"א, להכרה בפועל.

אלא שאפילו דברים חמים אלה לא שינו את התנגדות הצלב האדום הבינלאומי לסמל המגן דוד האדום. 
למרות זאת נמשכו מאמצי מד"א לשבור את הקרח בעניין זה, בסיוע פעילותו ההתנדבותית הנמרצת של 
נשיא אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' יורם דינשטיין. בתחילת שנת 2000 יצאה לז'נבה משלחת בראשותו 
והצוות  נציגי משרד החוץ הישראלי  ידי  של נשיא מד"א דאז, ד"ר משה מלול. המשלחת, שגובתה על 
הקונסולרי הישראלי בז'נבה, נפגשה עם מעצבי המדיניות של הצלב האדום ודנה איתם בדרכים שיאפשרו 

להתגבר על המכשולים המעכבים את קבלת מד"א כחברה מלאה בארגון הבינלאומי. 

המיפגשים הללו ואלה שבאו אחריהם הביאו למיפנה, שביטויו המעשי היה הקמת ועדה ייחודית – "ועדת 
הסמל" – בראשותה של נשיאת הצלב האדום השוודי, הנסיכה כריסטינה מגנוסון. בוועדה זו השתתפו 
נוסחת  ואקוודור. הוועדה הציעה  ירדן, אירן, מצרים, אוגנדה, בריטניה, ארצות הברית, רוסיה, הודו  נציגי 
היתה  תיקונים,  בה  הכניסו  החוץ  ומשרד  ולאחר שמד"א  "הפרוטוקול השלישי"  לכינוי  פשרה, שזכתה 

אמורה לסלק את המכשולים שניצבו בפני קבלת מד"א כחברה מלאה בצלב האדום. 
אלא שבסוף שנת 2000 פרצה האינתיפאדה השנייה – וממשלת שווייץ החליטה משום כך שלא לכנס את 

הוועידה הדיפלומטית בה היו אמורות כל המדינות להכיר ב"פרוטוקול השלישי", כסעיף באמנת ז'נבה. 
במקום זאת התעסקו מוסדות הצלב האדום בפגיעות החוזרות ונישנות של הפלשתינים באמבולנסים 

ובצוותי מד"א, תוך התעלמות מוחלטת מאמנות ז'נבה. 

איש מד"א ושני 
אנשי "הסהר 

האדום" הירדני, 
בטקס חתימת 

הסכם השלום עם 
ירדן )אוקטובר 

 )1994
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אמבולנס של מד"א, שהוזעק בתואנת שווא לסילוואן שבפאתי ירושלים העתיקה, מותקף באבנים על ידי צעירים ערבים שארבו לו בעיצומה של 
האינתיפאדה הראשונה ב-1990

והסהר האדום הפלשתיני למציאת פיתרון  דוד אדום   התופעה גרמה דאגה רבה ב"צלב האדום, שזימן משלחות של מגן 
לבעיה. ואכן במיפגשים עם המשלחות הללו התקבלו החלטות חשובות ואף נחתם מיסמך הבנות בין הצדדים, הקורא למניעת 

פגיעה בצוותים רפואיים ולכיבוד הסמלים שעל רכבי הצלה.
נשיאת הצלב האדום השוודי, הנסיכה כריסטינה מגנוסון ונשיא הסהר האדום הירדני, ד"ר מוחמד אל-חדיד, ביקרו בישראל, 

נפגשו עם ראשי מד"א וכנציגי "ועדת הסמל", העבירו לנשיא הצלב האדום דו"ח אוהד על הארגון הישראלי.
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צעד נוסף שקירב את מד"א לחברות מלאה בצלב האדום 
"חבר  של  למעמד  "משקיף"  של  ממעמד  שידרוגו  היה 
משלחת  השתתפות  את  איפשר  זה  שינוי  בהתהוות". 
מד"א בכנסים הבינלאומיים של הצלב האדום, תחת סמל 
מד"א ודגל ישראל, במעמד זהה לחברי שאר המשלחות. 
 – זה למד"א להתערב בדיוני המליאה  כן איפשר מעמד 

אך ללא זכות הצבעה.

כאשר  מד"א,  במעמד  לטובה  נוסף  שינוי  חל  ב-2005 
הוועד הבינלאומי של הצלב האדום החליט לאמץ סמל 
הדרישות  כל  על  לענות  שנועד  האדום",  "המעויין  נוסף: 

של מדינות שונות לסמלים משלהן. 
לאומי  הצלה  ארגון  כל  רשאי  זאת,  החלטה  פי  על 
אולם  יבחר.  שבו  סמל  בכל  מדינתו  בשטח  להשתמש 
בפעולות הנעשות מחוץ לגבולות המדינה, ישולב סמל זה 

בתוך סמל המעויין האדום.
קדמה להחלטה זו פגישה בבית מלון בסיאול, בירת דרום 
הבינלאומי,  האדום  הצלב  נציגי  השתתפו  בה  קוריאה, 
הישראלית  המשלחת  אדום.  דוד  ומגן  האדום  הסהר 
יו"ר הוועד הפועל  יפרח,  נעם  זו כללה את ד"ר  לפגישה 
לסייע  בהתנדבות  שנרתם  גלר,  אורי  ואת  מד"א  של 
למד"א. גלר צורף למשלחת בזכות קשריו הבינלאומיים, 
כולל במדינות מוסלמיות, וכישרונו להפשיר אווירה עויינת. 

נציג הצלב האדום הבינלאומי מציג בז'נבה לראשונה, ב-2005, את 
סמל "המעויין האדום" )המכונה גם "הקריסטל האדום"(, לאחר 

שאומץ על ידי הארגון

שלושת הסמלים המוכרים כיום על ידי הצלב האדום הבינלאומי: הצלב האדום, הסהר האדום והמעויין האדום, כסמל נספח לסמלי ארגונים נוספים

סמל מד"א, המוכר 
על ידי הצלב 

האדום הבינלאומי 
לשימוש בפעילות 

מד"א בחו"ל
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למד"א  אושר  בסיאול,  שהושגו  ההבנות  במסגרת 
להשתמש בסמל המגן דוד. משמעות האישור הזה הייתה, 
שהאמבולנסים של הארגון ואנשיו בישראל ימשיכו לשאת 
ייצא  סמל זה בגאון, בגאווה ובהבלטה. רק כאשר מד"א 
לפעילות הומניטארית בחו"ל, הוא ישתמש בסמל המעויין 

האדום האוניברסאלי, כשבתוכו או לצידו מגן דוד אדום. 

לבין הסהר  בין מד"א  גובשו הבנות  גם  בפגישה בסיאול 
האדום הפלשתינאי, ברוח תנועת הצלב האדום הבינלאומי. 
הבנות אלה נועדו להעמיק את שיתוף הפעולה בין צוותי 
הרפואה של שני הארגונים ולאפשר להם תנועה חופשית 

לחלוטין בכל זמן ובכל מקום שבו יידרשו. 

בהמשך להבנות שהושגו בסיאול הסכים מד"א לעדכן את 
תקנון האירגון, לשלב בו את עקרונות הצל"א, לשנות את 
הרכב חברי המועצה הארצית ולעדכן את כללי השימוש 

בסמל המעויין האדום. 
המאבק  קץ  סוף  סוף  הגיע  ב-2006,  מכן,  לאחר  שנה 
שנמשך קרוב לשישים שנה, כאשר בוועידה הבינלאומית 
ה-29 של הצלב האדום והסהר האדום התקבלה סופית 
מן המניין בצלב  ההחלטה לקבל את מד"א כחבר מלא 
כשווה  הוכר  האדום  דוד  המגן  וסמל  הבינלאומי  האדום 

ערך לסמלי הצלב האדום והסהר האדום. 

יו"ר מד"א, ד"ר נעם יפרח, שליווה את השלבים האחרונים 
ניסו המדינות  לרגע האחרון,  כי עד  של המאבק, מספר 
המוסלמיות לטרפד את שילובו של מד"א כחבר מן המניין 
בארגון הבינלאומי רב החשיבות. אלא שבעיקבות מגעים 
נכשלה  החוץ,  משרד  שקיים  ממושכים  דיפלומטיים 
ההתנגדות. בהצבעה הלילית המכרעת בנושא זה תמכו 
237 מנציגי הוועידה בקבלת מד"א כחברה מלאה בצלב 

האדום הבינלאומי, 54 התנגדו ו-18 נמנעו.

רב  עוול  חשובה, שתיקנה  היסטורית  החלטה  זו  "הייתה 
שנים", מספר ד"ר יפרח. "סוף סוף, לאחר מאבק צודק, 
ארוך ועיקש במשך כשישה עשורים, זיכתה ההחלטה את 
מד"א, ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, בהכרה 
ובסיוע ההומניטארי  בינלאומית בפעילותו הענפה בארץ 
הנרחב שלו בכל קצווי תבל. מה גם שקבלת מד"א כחבר 
בצלב האדום הבינלאומי מזכה אותו במענקים כספיים, 
בישראל,  הניתנים  ההצלה  שירותי  רמת  את  משפרת 
של  הבינלאומית  ההומניטארית  פעילותו  את  ומרחיבה 

מד"א ברחבי תבל ".

יו"ר מד"א, ד"ר נעם יפרח )מימין( ונשיא הסהר האדום הפלשתינאי, יונס 
אל חאטיב, חותמים בסיאול על מיסמך ההבנות בין שני הארגונים

לחיצות יד לאחר החתימה על מיסמך ההבנות בין מד"א לסהר האדום 
הפלשתינאי. משמאל לימין: יונס אל חאטיב, אורי גלר, ד"ר נעם יפרח 

ומוחמד אל חדיד, נציג הצלב האדום, הסהר האדום ויו"ר המפגש

צוות של משרד החוץ הישראלי מקיים התייעצויות מרתוניות, בימים 
שלפני קבלת מד"א כחבר מלא בפדרציה הבינלאומית של הצלב האדום. 

מאחורי הצוות עומדים. מימין לשמאל: אורי גלר וד"ר נעם יפרח 
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אישור הצלב האדום בדבר צירוף מד"א כחבר ה-185 של 
ICRC-ארגון ה

האדום  הצלב  בארגון  מלא  כחבר  במד"א  ההכרה  מאז 
מעורבותו  את  הישראלי  הארגון  הגביר  הבינלאומי, 
ההומניטארית ברחבי תבל, תוך שיתוף פעולה פורה עם 
אגודות הצלב האדום והסהר האדום במקומות רבים, כגון 
הצלב  הירדני,  האדום  הסהר  האמריקאי,  האדום  הצלב 
האדום בהאיטי, הצלב האדום הנורווגי ועוד. )ראה בפרק 

"יד מושטת בעת צרה"(.

רוח גבית מעבר לאוקיינוס
האדום  לצלב  מד"א  בין  השוררים  הטובים  היחסים 
האמריקאי זה שנים, נתנו רוח גבית למאבק על ההכרה 
הארגון  הבינלאומי.  האדום  בצלב  מלא  כחבר  במד"א 
על  ב-2002  חתמו  אף  הישראלי  והארגון  האמריקאי 
המיוחדים  היחסים  את  המקבע  הדדי,  הבנות  מיזכר 
הצלב  את  האמריקאי  הארגון  הקדים  בכך  ביניהם. 
דוד  ב"מגן  מלאה  הכרה  בהענקת  הבינלאומי  האדום 
אדום", כגוף המייצג את ישראל בכל תחומי הפעילות 

ההומניטארית והצלת הנפשות. 
הפעילו  בוושינגטון,  הקונגרס  בגיבוי  כן:  על  יתר 
האדום  הצלב  על  כבד  לחץ  האמריקאי  הארגון  נציגי 
הבינלאומי. הם התריעו, כי אם תימשך מניעת חברותו 
יוכל הצלב האדום האמריקאי להמשיך  של מד"א, לא 
את תמיכתו הכספית בפעילות הארגון הבינלאומי. וכך, 
האמריקאי,  האדום  הצלב  נשיאת  של  הפעיל  בסיועה 
במד"א  המיוחלת  ההכרה  הגיעה  הילי,  ברנאדין  ד"ר 

כחבר שווה זכויות בצלב האדום הבינלאומי. 
לבין  מד"א  בין  המתמשך  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
ידע  הארגונים  שני  חולקים  האמריקאי,  האדום  הצלב 
שלהם:  המשותפת  המטרה  את  להשיג  כדי  ולקחים, 
הצלת חיים והקלת סבלם של בני אדם באשר הם. כך, 
למשל, סייע מד"א בפעולות ההצלה של הצלב האדום 
הקשה  האדמה  רעידת  לאחר  בהאיטי,  האמריקאי 
חולים  בית  בהפעלת  והשתתף  ב-2010  שם  שאירעה 
שהוקם אז בעיר הבירה, פורט או פרינס, על ידי הצלב 
האדום האמריקאי, בשיתוף עם הצלב האדום הקנדי.  

משמעותי,  באופן  האמריקאי  הארגון  סייע  ב-2012 
בטלפונים  הראשונה  העזרה  אפליקציית  להפעלת 
לעברית  לתרגם  אישר  הוא  מד"א.  ידי  על  החכמים, 
המקצועי  החומר  כל  את  הארץ  לתנאי  ולהתאים 
העלאת  את  מימן  זה,  ביישום  הכלול  הפארא-רפואי, 
וממשיך  לאינטרנט  היישום  של  הישראלית  הגירסה 
"העתיד  בפרק  להלן  )ראה  ובעדכונו.  בתחזוקו  לסייע 

כבר כאן"(. 

יו"ר מד"א, יוחנן גור )משמאל( ויו"ר ועד הנאמנים של הצלב 
האדום האמריקאי, דייוויד מקלאפלן, חותמים רשמית על 
מיזכר ההבנות בין שני הארגונים, במרכז מד"א בתל-אביב

יו"ר מד"א בישראל, יוחנן גור )משמאל( חותם ב-2006 על ההסכם 
בין הצלב האדום למד"א בדבר הכרת הארגון הבינלאומי במגן דוד 

האדום כסמל מקביל לצלב האדום ולסהר האדום 
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צוות מד"א בדיונים שבעיקבותיהם סוכם עם הצלב האדום ב-2006, 
על ההכרה בסמל המגן דוד האדום בדומה לסמל הסהר האדום

כחלק ממחוייבויות מד"א כחבר בצלב האדום, מכשיר הארגון צוותי 
תגובה לאסונות לאומיים, כגון רעידות אדמה רבות עוצמה. קורס 
בנושא זה נערך ב-2015 באשקלון, בהדרכת אנשי מחלקת הצלב 

האדום במד"א ונציגים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום. 
התרחיש העיקרי שבו התנסו חניכי הקורס היה רעידת אדמה 

באשקלון וטיפול באוכלוסייה שנפגעה ממנה, כגון מתן מחסה 
חלופי לאנשים שביתם קרס, אספקת מזון ומים, טיפול רפואי ועוד. 

בתצלום: חניכי הקורס בטקס הסיום

281
מד״א



מרפאה לפליטים מאפריקה

יד מושטת בעת צרה
עמוקות  הוטבע  במצוקה,  השרוי  לזולת  הסיוע  ערך 
בטרם  רבות  שנים  היהודי,  העם  של  בדי-אן-איי 
חוקים  נוצרו  ובטרם  הומניטארי"  "סיוע  הביטוי  צץ 
ואמנות בינלאומיות בנושא זה. לא פלא איפוא, שכבר 
בו  שולבה  אדום",  דוד  "מגן  של  הראשונות  משנותיו 
כגוף  תפקידו  מילוי  עם  ענפה,  הומניטארית  פעילות 

המגיש עזרה ראשונה לכל.
לאומית  אגודה  הארגון  מהווה  מד"א,  חוק  בתוקף 
ב"צלב  חבר  והוא  בישראל  האדום"  "הצלב  לענייני 
דוד  "מגן  מחוייב  זו  במסגרת  הבינלאומי.  האדום" 
אדום" לאמנות "הצלב האדום" בדבר סיוע הומניטארי 
לכל מי שנזקק לכך. ואכן, הארגון מגיש זה מכבר סיוע 
רב ומגוון הן לתושבי מדינת ישראל והמתגוררים בה, 

והן לרבים הנזקקים לכך מעבר לגבולותיה. 

נוכחות בנקודות מצוקה בעולם

החוק ההומניטארי הבינלאומי והיהדות

דרישות שלום מעבר לגבול העויין

סיוע לניצולי השואה

איתור קרובים ואיחוד משפחות

מבצע הומאני: "תן יד לשלום"

"אמבולנס המשאלות" מגשים חלומות



רוית מרטינז, פאראמדיקית במשלחת מד"א לנפאל, מסייעת לרופאים צבאיים נפאליים
לטפל בפצועי רעידת האדמה בקטמנדו



יד מושטת בעת צרה

החוק ההומניטארי הבינלאומי והיהדות
העם היהודי הקדים באלפי שנים את הפנמת העקרונות 
החיים  קדושת  שכן  ז'נבה,  אמנות  של  ההומניטאריים 
וכבוד הבריות טבועים כבר מימי קדם בתורה ובספרות 
היהודית לדורותיה. המשפט  "כי בצלם אלוקים עשה את 
האדם" )בראשית, ט' 6(, מדגיש את ייחודו וחשיבותו של 
הוא  באשר  באדם  פגיעה  כל  כי  וקובע,  ואדם  אדם  כל 

אדם, מהווה פגיעה בצלם אלוהים.
מעמדו המיוחד של האדם הובהר גם במישנה, על ידי רבי 
יתרה  חיבה  בצלם.  אדם שנברא  "חביב  עקיבא, שאמר: 
נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה 
כלומר:  י"ד(.  משנה  ג'  פרק  אבות,  )מסכת  האדם".  את 
האדם הוא חביבו של הבורא ולכן על כל אדם לחבב את 

חברו ולא לפגוע בו.
הדיבר הפותח את עשרת הדיברות, שהם מעמודי התווך 
של מצוות התורה, הוא  "לא תרצח"  ומכך ניתן ללמוד על 
חשיבות ציווי זה ביהדות. לעניין זה קולעים דבריו של הרב 

שמשון רפאל הירש, שחי בגרמניה במאה ה-19:
עליו  לה'.  כוח  ובא  נציג  כשמו,  'אדם'  להיות  האדם  "על 
כל אדם  'אחיו' של  להיות  עליו  עולם,  יצורי  כל  על  להגן 
שנברא כמותו בצלם אלוקים. חלילה ל'אדם' לשלוח את 
ידו בקדוש ובנעלה שביצורים – בנפש האדם. חובה עליו 
לתורה,  הירש  הרב  )פירוש  אדם׳."  כל  של  'אחיו'  להיות 

בראשית, ט' 6( 
הפגיעה באדם איננה מוגבלת ביהדות לפגיעה פיזית. כל 
בנוכחות אנשים אחרים, מקבילה  נפשית, בפרט  פגיעה 
ביהדות לרצח פיזי, כאמור בגמרא: "כל המלבין פני חברו 

ברבים כאילו שופך דמים".
)בבלי, בבא מציעא, נ"ח עמוד ב'(.

דאגת אדם לזולתו ולכבודו איננה באה ביהדות לידי ביטוי 
רק כלפי חוץ, אלא גם במעורבות נפשית, כפי שקובעת 
י"ט(, אשר  )ויקרא,  "ואהבת לרעך כמוך"  מיצוות התורה 

רבי עקיבא אמר עליה, כי  "זה כלל גדול בתורה".
גם המיצווה להציל חיי אדם מופיעה בתורה, בפסוק "לא 
תעמוד על דם רעך" )ויקרא, י"ט 17(. משמעות מיצווה זו 
היא, שאסור לעמוד מנגד כאשר אדם נמצא בסכנת מוות 
וחובה לעשות כל מאמץ להצילו. ללמדנו ש"כל המקיים 

נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".

התמזגו  היהדות  של  הללו  ההומניטאריים  הרעיונות 
"הצלב  מייסד  של  חזונו  עם  אדום"  דוד  "מגן  בפעילות 
האדום", אנרי דינאן, שקבע כבר במאה ה-19, כי תפקיד 
הארגון לדאוג לרווחתם של כל בני האדם בעיתות שלום 
ובזמן מלחמה, ללא הבדל צבע, לאום או דת. ואכן, מאז 
הקמתו, מחוייב מד"א לאידיאל ההומניטאריות הזה לא רק 
בארץ אלא גם ברחבי העולם וממלא את התחייבותו זאת 
בדבקות, על פי העקרונות של שוויון ואי-תלות פוליטית, 
באמנות  האדום"  "הצלב  שהיתווה  וכלכלית,  מקצועית 
ז'נבה השונות. מד"א לקח על עצמו לא רק את העזרה 
גם  אלא  מלחמה,  ובימי  שלום  בימי  לפצועים  הראשונה 
המדינה,  על  שעברו  המלחמות  נפגעי  לכל  הדאגה  את 
הן אזרחים והן אנשי צבא משני הצדדים הלוחמים, כולל 

שמירה על זכויותיהם של שבויי מלחמה.

נוכחות בנקודות מצוקה בעולם
בנוסף לכל אלה, משגר מד"א סיוע רב לנפגעים מאסונות 

טבע וממלחמות, המתרחשים תדיר בכל קצות תבל. 
כבר ב-1939 שיגר מד"א לטורקיה, שנפגעה אז מרעידת 
העולם  מלחמת  אך  ושמיכות.  רפואי  ציוד  קשה,  אדמה 
השנייה, שפרצה באותה שנה קטעה מסיבות מובנות את 

הפעילות בתחום זה. 

משלוח תרופות לטורקיה יוצא לדרכו ב-1939
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בימי המלחמה דאג מד"א לשלוח חבילות שי לחיילים היהודיים בכל החזיתות ובמיוחד לפצועים ולבני משפחותיהם.
לדאוג לשארית הפליטה שרוכזה במחנות  צורך  והיה  אירופה  יהודי  מימדי השואה של  תום הקרבות, כאשר התבררו  עם 
העקורים, נרתם מד"א למשימה. ביחד עם הסוכנות היהודית והוועד הלאומי, שיגר הארגון עזרה דחופה לניצולים. יחידת סיוע 
שלמה, מצויידת בצי משאיות, נשלחה אז לעזרת יהודי יוון. במקביל נשלחו תרופות, מזון ובגדים לניצולי השואה בפולין, רומניה, 

גרמניה, צרפת ואיטליה.
בימים שבהם התחילו להגיע לחופי הארץ ספינות מעפילים, המתינו להם בחופים אמבולנסים של מד"א, שהסיעו כל מי 
שנזקק לכך, הישר לטיפול רפואי בבית חולים. כשהכניסו הבריטים את המעפילים למחנה המעצר בעתלית, הציב בו מד"א 
אמבולנס, עם צוות רפואי. לאחר זמן החלו הבריטים להעביר את המעפילים שנלכדו למחנות מעצר בקפריסין. צוותים של 

מד"א נשלחו גם לשם, כדי להגיש לעצורים טיפול רפואי ולהדריך אותם בנושאי היגיינה, בריאות ועזרה ראשונה. 
במקביל, חידש מד"א את הסיוע למדינות שונות שנפגעו מאסונות טבע ומלחמות והמשיך בפעילות זאת אפילו בשנותיה 
הראשונות של מדינת ישראל. למרות ימי הצנע והמחסור שעברו אז על המדינה הצעירה, שיגר מד"א בהתמדה משלוחים של 
ציוד רפואי, בגדים ותרופות לנפגעי אסונות טבע קשים באיטליה, ביוון, במכסיקו, בהולנד, בנפאל, בפיליפינים, בקובה ואפילו 

באלג'יריה.

משלוח תרופות שנתרמו על ידי מד"א ל"צלב האדום" הצרפתי ושוגרו למארסיי בים, "דרך ביירות", מייד לאחר מלחמת העולם השנייה. 
)תצלום מאוסף מכון לבון(

בכל מקום בעולם שאליו הגיע הסיוע של מד"א, הוא עורר רגשות תודה והערכה לא רק לארגון עצמו, אלא למדינת ישראל 
בכלל. דוגמה מובהקת לכך מהווה שיגור משלוח של פלסמה לקובה ב-1959 – בימיה האחרונים של המהפכה שהעלתה את 

פידל קאסטרו לשלטון במדינה זו. 
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את  אחרונות"  "ידיעות  אז  פירסם  בקובה",  זורם  ישראלי  "דם  הכותרת  תחת 
הכתבה הבאה:

"לפני זמן מה נודע למרכז 'מגן דוד אדום', כי שלטונות קובה מתקשים להשיג 
באיזור  וילדים,  נשים  פצועים,  במאות  לטיפול  הדרושה  פלסמה  של  כמות 
שהופצץ בעת המהפכה על ידי הרודן באטיסטה )שהודח בסופו של דבר(. על פי 
החוק האמריקאי, אסור היה אז לייצא מנות דם מארה"ב ולכן נוצר בקובה מחסור 
חמור בפלסמה. הידיעה על כך הגיעה למד"א על ידי נציגו בארה"ב, ד"ר פיינברג, 
ובעיקבות זאת הוחלט לשלוח לקובה במטוס מיוחד, כמות ניכרת של פלסמה. 
המטוס נועד לנחות בניו יורק ושם היה צריך להמתין לו מטוס קובאני, שיעביר 
את הפלסמה להוואנה. כדי שלא לעבור על החוק האמריקני, היה צורך להעביר 

את המטען ישירות ממטוס למטוס, כדי למנוע את הורדתו לקרקע אמריקנית. 
הקונסול  לו  המתין  יורק  ניו  של  התעופה  ובנמל  כמתוכנן  נשלח  אכן  "המטען 

הכללי של קובה והשגיח על ההעברה...
מכתב  בהוואנה  ישראל  לקונסול  נמסר  הקובאני  האדום'  'הצלב  "...באמצעות 
הישראלי  העם  שהושיט  ההומניטארית  העזרה  על  קובה,  שלטונות  של  תודה 
לעם הקובאני. נשיא 'הצלב האדום' הקובאני, קולונל אוסקר קוסיו דל פינו, ביקש 
מהקונסול להעביר לשלטונות ישראל, לעמה ולמרכז מד"א את תודת קובה על 

'הצעד ההומניטארי הנעלה' שלהם. 
"חודשים אחדים לאחר מכן, קיבל ד"ר פיינברג הזמנה משלטונות קובה, לבקר 
בארצם כאורח הממשלה. למרות הודעתו שהוא מייצג את 'מגן דוד אדום' רק 
בארה"ב, עמד הקונסול הכללי של קובה בניו יורק על כך, שד"ר פיינברג אכן יבוא 
לקובה, מאחר שהוא זה שמפיו נודע בשעתו למד"א בישראל על הצורך של קובה 

בדם ובזכותו נפתרה הבעיה. 
מהמטוס  ברדתו  בקובה.  לביקור  והגיע  פיינברג  ד"ר  נעתר  דבר  של  "בסופו 
בהוואנה, קידמו את פניו משמר כבוד צבאי, נשיא 'הצלב האדום' הקובאני, ראש 

לשכתו של פידל קאסטרו ואישים אחרים. 
בכבוד  פיינברג  ד"ר  את  שקיבלו  קובה,  של  והצבאיים  האזרחיים  "השלטונות 
תודתה  בפועל את  להביע  קובה  תוכל ממשלת  במה  לדעת,  ביקשו ממנו  רב, 
ויחיד:  אחד  דבר  ביקש  פיינברג  ד"ר  בישראל.  ולעם  אדום'  דוד  ל'מגן  והוקרתה 
שבוועידה הקרובה של אגודות 'הצלב האדום' הבינלאומי תתמוך קובה בדרישת 

מד"א להכיר בה כחברה מלאה בארגון זה. 
גם  הוא  זאת.  לבקשה  להיענות  הבטיח  פינו  דל  הקובאני  האדום'  'הצלב  נשיא 
העיר, כי ימליץ בפני ראש הממשלה, פידל קאסטרו, להעניק ל'מגן דוד אדום' את 
אות ההצטיינות הקובאני הגבוה ביותר, שהוענק עד אז פעמיים בלבד לארגונים 

שונים.
דוד  'מגן  נציג  זכה  שבו  הרב  הכבוד  בקובה  היהודית  הקהילה  לראשי  "בהיוודע 
אדום' מטעם השלטונות, נערכה לכבודו קבלת פנים באחד האולמות הגדולים 
בהוואנה. יהודי המקום הנרגשים אמרו גלויות, שתרומת הפלסמה משרת גם את 
וכי הוא העלה גם את קרנה של הקהילה היהודית בעיני  העניין היהודי במקום 

האוכלוסייה המקומית והשלטונות. 
"כל העיתונות המקומית פרסמה בהרחבה את דבר המתנה של העם בישראל 
לפצועים הקובאניים ולהתלהבות זאת היו הדים גם במדינות הסמוכות, שעתוניהן 

כתבו על כך בהרחבה."
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משלוח תרופות מועלה למטוס בנמל התעופה לוד, בדרכו להולנד, לאחר שטפונות כבדים שם בשנות ה-50
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אייבי נתן )מימין(, פעל רבות למען נפגעי הרעב הגדול בביאפרה, במחצית השנייה של שנות ה-60. בתצלום זה הוא ניצב לצד משלוח תרופות של מד"א, 
שהועבר בעזרתו לביאפרה

משלוח תרופות יוצא לנפאל בשנות ה-60
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משלוח תרופות 
מוטען למטוס, בדרכו 

למדגסקר )כיום מלגש(, 
ב-1969

24 מחנכים ומפקחים מטנגניקה )כיום טנזניה(, בקורס עזרה ראשונה שנערך למענם בקיבוץ גשר הזיו ב-1963
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הסיוע  למחוייבות  מד"א  של  לנאמנותו  דוגמה 
למדינות שסבלו מפגעי טבע, מהווה הסיוע שהגיש 
הארגון בשנות ה-80 לקניה, שתושביה סבלו באותה 
עת מרעב קשה בגלל בצורת חמורה שפקדה את 
התרמה  מיבצע  אז  ערך  מד"א  אפריקה.  מזרח 
בישראל לרכישת אוהלים, שמיכות, מטבחי שדה, 
ולשכנותיה,  לקניה  אותם  והציע  ועוד,  יבש  מזון 
שסבלו גם הן מאותה בצורת. אלא שבגלל החרם 
הערבי על ישראל, שהיה בשיאו באותה עת, היתנו 
את  לקבל  הסכמתן  את  אלה  ממדינות  כמה 
תרומת העם בישראל, רק אם יימחקו מהמשלוחים 
סימני הזיהוי הישראליים. אורן טוקטלי, חבר הוועד 
"מובן  כי  מספר,  ימים,  באותם  מד"א  של  הפועל 
שסירבנו. רק קניה, שכבר קיבלה ממד"א ב-1980 
שי של שני אמבולנסים, לא הציבה תנאי כזה וכך 
הציוד  ישראל.  אזרחי  של  התרומה  במלוא  זכתה 
אניית המשא  על  והועמס  גדולות  במכולות  נארז 

'ניו אורליאנס' של 'צים', שהפליגה לאפריקה בדרכה למזרח הרחוק. למשלוח הצטרפה משלחת קטנה, בה השתתפו מלבדי 
גם חבר הוועד הפועל של מד"א ד"ר אורי מסיס ומנהל אגף התפעול במרכז מד"א, יהודה אייזנברג. אחד מתפקידי המשלחת 
היה לוודא, שהציוד יגיע לידיים הנכונות ולא יזלוג לשוק השחור או לאיזו כנופיה... אנשי 'הצלב האדום' הקנייתי קיבלו בתודה 

ובהערכה את המשלוח."
שני  עוד  לקניה  מד"א  תרם   2005 בשנת  השנים.  במשך  והלכו  העמיקו  מד"א  לבין  הקנייתי  האדום"  "הצלב  בין  הקשרים 
אמבולנסים, המשרתים את תושבי העיר קוואלה, שמצפון למומבסה ואשר קודם לכן לא היו בה כל שירותי אמבולנס. כן 
נערכה בארץ ב-2011 הכשרה מתקדמת ל-26 אנשי עזרה ראשונה מקניה. בזכות פעילויות אלו נעשה מד"א לספק מרכזי של 

שירותי חירום רפואיים ואמבולנסים לקניה.

אחד משני האמבולנסים שנתרמו על ידי מד"א ל"צלב האדום" הקנייתי ב-1980. שני 
אמבולנסים נוספים נתרמו לקנייתים על ידי מד"א ב-2005

משלחת מד"א ומארחיה הקנייתיים לפני בניין מרכז "הצלב 
האדום" בניירובי. חברי משלחת מד"א הנראים בתצלום הם: 

ראשון מימין - אורן טוקטלי, חבר הוועד הפועל. 
שלישי מימין - יהודה אייזנברג, מנהל אגף התפעול. 

חמישי מימין -  ד"ר אורי מסיס, חבר הוועד הפועל

פראמדיק מד״א ישראל פפא בשליחות להצלת פליטים 2016
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בעיקבות הטבח הנורא ברואנדה, ב-1994, שוגרה משלחת מד"א לזאיר, כדי לטפל בפליטים שהצליחו להימלט לשם מרודפיהם.
בתצלום: שניים מאנשי המשלחת עם ילד שנפצע בראשו, במיתחם מד"א שהוקם בזאיר

"הטובים ביותר בעולם" מדריכים ומייעצים בגאנה 

ב-2009  יצאו  מד"א  של  בכירים  פאראמדיקים  שני 
"הצלב  אנשי  של  קבוצה  להכשיר  מנת  על  לגאנה, 
האדום" שם, כמדריכי הגשת עזרה ראשונה. לקורס 
הגיעו משתתפים מרחבי גאנה, בנוסף לאנשי מטה 

ואחראים על ההדרכה ועל הפן הרפואי של הארגון.
גאנה,  של  האדום"  "הצלב  נשיא  בוסומפם,  פרופ' 
אמר בטקס הפתיחה של הקורס, כי  "מגן דוד אדום 
בעולם,  הטובים  הארגונים  כאחד  ידוע  בישראל 
ההדרכה".  בתחום  והן  רפואית  עזרה  בהגשת  הן 
כך,  על  שמחתו  את  הביע  הוא  זאת,  בעיקבות 
ביותר  מהטובים  ללמוד  זוכים  הקורס  שמשתתפי 

בעולם. 
הקורס, שנמשך שבוע, כלל תכנים רבים של רפואת 
זיהוי  ותינוקות,  ילדים  מבוגרים,  החייאת  חירום: 
כגון התקף  וטיפול במצבי חירום רפואיים שכיחים, 
לנושאים הרפואיים,  בנוסף  ועוד.  זר  וחנק מגוף  לב 
להעביר  כיצד  ולמדו  להדרכה  החניכים  הוכשרו 

לאחרים את הידע שרכשו  בקורס. 
ידע,  רק  לא  הזדמנות  באותה  לגאנה  תרם  מד"א 
וערכות  החייאה  לתרגול  בובות  שמונה  גם  אלא 
חבישה. יתר על כן, שני המדריכים מישראל גם יעצו 
לאנשי "הצלב האדום" של גאנה כיצד לפתור בעיות 

מקצועיות שונות שהם נתקלים בהן. 

חניך בקורס מד"א למדריכים בגאנה, 
מתרגל החייאת תינוק על בובה 
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דוגמה נוספת לסיוע שמגיש מד"א לארגוני הצלה בעולם, 
מד"א  בין  השנים  במשך  שנוצר  ההדוק  הקשר  מהווה 
ל"צלב האדום" הבולגרי. בעיקבות הסכם ידידות ושיתוף 
הבולגרי  לארגון  מד"א  סייע  שנים,  לפני  שנחתם  פעולה 
במסגרת  חירום.  ורפואת  אמבולנסים  שירותי  בפיתוח 
זאת תרם מד"א לבולגריה ארבעה אמבולנסים משופצים 
רפואת  חובשי  הכשירו  ישראליים  וצוותים  ציודם  כל  על 
בולגריים,  חירום  רפואת  ומדריכי  מוקד  עובדי  חירום, 

שהפכו בעצמם למדריכים בנושאים אלה בבולגריה. 

כתובת ההקדשה המתנוססת על דופן האמבולנס שנתרם על ידי 
מד"א ל"צלב האדום" הבולגרי ב-2013

בעיקבות הפיגוע בתיירים ישראליים שאירע ב-2012 בעיר 
האדום"  ל"צלב  מד"א  תרם  בורגאס,  הבולגרית  הנופש 
הבולגרי אמבולנס נוסף, שהוקדש לזכר חמשת ההרוגים 
ופאראמדיקים  רופאים  ארצה  הגיעו  בנוסף,  בפיגוע. 
שטיפלו  בבורגאס,  החולים  בית  צוותי  כולל  בולגריים, 
בפצועי הפיגוע, לסמינר בינלאומי שקיים מד"א, על דרכי 

הטיפול הרפואי באירועי טרור ובאירועים רבי נפגעים.

צוותים  גם  אסון  לאזורי  לשגר  מד"א  החל  הזמן  במשך 
רפואיים, שטיפלו בנפגעים בבתי חולים ארעיים שהוקמו 

בשטח. 
כך היה, למשל, ב-2004, כאשר גל צונאמי גדול פקד את 
סרי לנקה, זרע הרס אדיר והותיר אחריו כ-40 אלף הרוגים. 
"כוח  היוודע האסון, החל מד"א, בשיתוף ארגון  מייד עם 
והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל, במיבצע  לתת" 
ימים  שלושה  תוך  בצונאמי.  הנפגעים  למען  מזון  איסוף 
גייסו עובדי מד"א ומתנדביו למעלה ממאה טון מזון וציוד, 
שנשלחו לסרי לנקה במטוס שנשכר על ידי משרד החוץ 

ובאונייה, שחברת "צים" הקצתה לכך. 

לנקה,  לסרי  רפואית  משלחת  מד"א  אירגן  במקביל, 
בשיתוף המועצה הלאומית להתנדבות. בראש המשלחת 
עמד ד"ר צבי פייגנברג, מנהל אגף הרפואה במד"א והיא 
המשלחת  מינהלה.  ואנשי  פאראמדיקים  רופאים,  כללה 
שהתה מספר שבועות בכפרים שנהרסו בצונאמי, הקימה 
וגם עסקה בפעילות  בהם אתרי טיפול רפואי לתושבים 

קהילתית.
סיוע  יצאה משלחת  לנקה,  בד בבד עם הפעילות בסרי 
נוספת של מד"א להודו, שגם היא נפגעה באותו צונאמי. 
ועם  ה"ג'וינט"  זו, שאורגנה בשיתוף עם  בראש משלחת 
ארגון "ברית עולם", עמד הפאראמדיק הראשי של מד"א, 
דוד עבאדי, והיא מנתה רופאה מומחית במחלות זיהומיות 
ופאראמדיק. המשלחת חברה בהודו לרופא נוסף ושמונה 
וכל  מדארי  האוניברסיטאי  החולים  מבית  מתנדבים 
הודו,  בדרום-מזרח  נדו,  טמיל  למחוז  הגיעה  הקבוצה 
עד  נחרבו  בו  שהיו  הדייגים  כפרי  וכל  בצונאמי  שנשטף 

היסוד. 

פאראמדיק דוד עבאדי והרופא ההודי, במרפאה בדרום מזרח הודו

רפואי  טיפול  הצונאמי  לפליטי  העניקה  המשלחת 
והרופאה הדריכה את התושבים כיצד למנוע התפרצות 
מגיפות בקירבם, בגלל התנאים הקשים שבהם התגוררו 

לאחר האסון.
יום,  ומידי  יצא למרחוק  שמו של הצוות הרפואי ממד"א 
החל משעות הבוקר המוקדמות, המתינו לטיפוליו מאות 

חולים, שניצבו בתור לאורך כחצי קילומטר. 
לבתי  מד"א  בין  הדוק  קשר  יצרה  המשלחת  פעילות 

החולים המקומיים ומנהלי מערכת הבריאות ההודית.
מיבצע הסיוע של מד"א לנפגעי הצונאמי קיבל את הכינוי 
בארץ  רבים  לשבחים  זכה  והוא  אחר"  עולם  "פרוייקט 

ובחו"ל.
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תרופות וציוד רפואי בדרכם לנפגעי הצונאמי בהודו 

רבים  למקומות  גם  יצאו  מד"א  של  הצלה  משלחות 
היה,  כך  גדול.  טבע  אסון  עליהם  בעולם, שעבר  נוספים 
למשל, בהאיטי, שבירתה, פורט או פרינס, נהרסה כליל 

ברעידת אדמה קשה במיוחד, ב-2010. 
למעלה  איש,  אלף  מ-200  למעלה  ניספו  הכבד  באסון 

מ-200 אלף נפצעו ומיליון נותרו ללא קורת גג. 
הקשות,  ותוצאותיו  הרעש  על  הידיעה  קבלת  עם  מייד 
במשלחת  ששולבה  מד"א,  מטעם  משלחת  אורגנה 
שדה,  בית-חולים  להפעיל  כדי  הנורווגי,  האדום"  "הצלב 

בחצר בית-החולים האוניברסיטאי בפורט או פרינס. 
המקומי  בית-החולים  כי  בהגיעה,  מצאה  המשלחת 
לא  אומנם  המרכזי  האישפוז  בניין  ברעש.  קשות  נפגע 
שלידו  החד-קומתיים  מיבני המחלקות  רוב  אולם  נהרס, 
בבית  גדולים  חלקים  נהרסו.  מיתקניו  ורוב  התמוטטו 

החולים נותקו מחשמל ולא היו בו מים זורמים. 

ראש משלחת מד"א להאיטי, חיים רפלובסקי, דיווח עם 
הגעתה ליעדה, כי "מרגע הגעתם, צוותי הפאראמדיקים 
של מד"א אינם נחים ומטפלים בעשרות הפצועים המגיעים 
הפצועים  רוב  שהקמנו.  הארעי  בית-החולים  למרפאת 
מאופיינים בקטיעות איברים טראומטיות שלא טופלו עד 
כה. אומנם יש כאן צוותי רפואה עם יכולות כירורגיות, אבל 
בשל מחסור בציוד רפואי שנהרס, הם מתקשים להעניק 
את הטיפול הרפואי הנדרש וככל הנראה ייאלצו הפצועים 
להמתין זמן רב עד שיזכו לטיפול כירורגי יסודי, המתחייב 
אנו מתמקדים כרגע בהקלה על  לכן  מהטיפול הרפואי. 

חבר משלחת מד"א להאיטי ב-2010 מטפל בפעוט שנפצע ברעידת 
האדמה שם

מצב הפצועים ובסיוע הומניטארי. חדר המיון הופעל עד 
עכשיו על-ידי צוותים רפואיים מקומיים והוא כורע תחת 
של  מיכולתו  אחוזים  במאות  גבוהה  התפוסה  העומס, 
במיטות,  בתרופות,  מחסור  קיים  לקלוט...  בית-החולים 
תחבושות  מחטים,  כמו  בסיסי  ובציוד  רפואי  במיכשור 
ומנות דם. גם לאחר שתגברנו את בית-החולים ופתחנו 
וחובשים  פאראמדיקים  על-ידי  המופעל  נוסף,  מיון  חדר 
התושבים  מצד  כעס  יש  עדיין  וישראלים,  אמריקנים 
להתפרצות  חשש  ויש  בטיפול  עיכוב  על  המקומיים 

אלימה כלפי הצוותים".
הזרות,  הרפואיות  במשלחות  לפגיעה  החשש  בעיקבות 
החולים  בית  הנהלת  פנתה  התושבים,  של  הזעם  בגלל 
האוניברסיטאי לצבא האמריקני וביקשה שייקח אחריות 
על אבטחת המיתחם. הבקשה נענתה והצבא האמריקני 
תפס שליטה על הכניסות לבית החולים והפעיל סיורים 

חמושים בתוכו.
הפצועים  של  אורתופדי  בשיקום  העצום  הצורך  נוכח 
בית- עם  בשיתוף  מד"א  יזם  נקטעו,  שגפיהם  הרבים 

בפורט  אורתופדי  שיקום  מרכז  הקמת  שיבא,  החולים 
או-פרינס. המרכז, בראשותו של ד"ר יצחק )צאקי( זיו-נר, 
מנהל השיקום האורתופדי בבית-החולים שיבא, פועל עד 
הקמתו  מאז  מישראל.  פיזיותראפיסטים  צוות  עם  היום 
הכרח  שהיה  האיטי  מתושבי  באלפים  המרכז  טיפל 
צוותים  מכשיר  והוא  הרעש  לאחר  גפיהם  את  לקטוע 
תותבות  גפיים  התקנת  גפיים,  קטועי  בשיקום  מהאיטי 

ופיזיותראפיה שיקומית. 
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גם לאחר שאירעה רעידת האדמה ההרסנית בנפאל, באפריל 2015, מיהר מד"א. לשגר לאיזור האסון 
משלחת של רופאים ופאראמדיקים בכירים. המשלחת יצאה לקטמנדו במטוס שנחכר במיוחד לצורך 
זה, כשהיא נושאת איתה ציוד רפואי, תרופות ומזון לתינוקות. כששב המטוס ארצה, הוא הביא ארבעה 
הקשים  התנאים  בגלל  לחייהם  חשש  שהיה  לאחר  הישראליים,  הוריהם  עם  שם,  שנולדו  תינוקות 

שגרמה רעידת האדמה. 

חברת משלחת 
מד"א לנפאל 
מסייעת בהבאת 
פצוע על אלונקה 
לנקודת טיפול 
מאולתרת בקטמנדו

אנשי משלחת מד"א לנפאל מטפלים ביחד עם אנשי חיל הרפואה הנפאלי, בנפגעי רעידת האדמה

תינוק נפאלי מקבל טיפול מחבר משלחת מד"א 
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חברי המשלחת של מד"א שנשארו בקטמנדו שולבו מייד במאמצי ההצלה והטיפול בפצועי הרעש וטיפלו בפצועים רבים לפני 
שחזרו ארצה.

לאחר שובם של כל אנשי מד"א מנפאל, ביקר שגריר נפאל בישראל במרכז מד"א והודה על הסיוע המסור של הארגון לעמו, 
בימים הקשים שלאחר הרעש. במהלך הביקור נמסרה לשגריר הודעה, כי מד"א החליט לתרום לנפאל ארבעה אמבולנסים, 

כסיוע נוסף לנפגעי רעידת האדמה.

אנשי מד"א מקדמים בפרחים ובמתנות את פני המטוס שהביא ארצה את ארבעת התינוקות מנפאל

מד"א מעניק את הסיוע ההומניטארי שלו לא רק למדינות שיש להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל. דוגמה בולטת לכך מהווה 
הסיוע שנותן מד"א לארגון ה"מוחמדייה" באינדונזיה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, שאין לה קשרים דיפלומטיים עם 

ישראל. 

הסיוע ההומניטארי של מד"א בעולם לובש צורות שונות. כך, למשל, שיגר מד"א לארצות הברית, לאחר אסון מגדלי התאומים, משלוח של מנות דם, 
שנאספו במיבצע התרמה של אזרחי ישראל. בתצלום: ישראלים תורמים דם למען נפגעי האסון
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מודרניסטית,  מוסלמית  תנועה  היא  ה"מוחמדייה" 
המפעילה באינדונזיה מרפאות, בתי חולים, בתי יתומים, 
כארגון  בעולם  מוכרת  והיא  ואוניברסיטאות  ספר  בתי 

ההצלה והחירום האינדונזי הרשמי.
מערכת  בכירי  של  משלחת  בארץ  ביקרה  ב-2007  כבר 
מקצועית  השתלמות  עברו  והם  האינדונזית  הבריאות 
במד"א. ב-2008 הבשילו היחסים לחתימת הסכם רשמי 

בין ארגון ההצלה האינדונזי לבין מד"א. 
בתחומי  ידע  שיתופי  קידום  עומדים  ההסכם  במרכז 
הרפואה הדחופה וגיבושם של הליכי עבודה וניהול שירותי 
בקרב  מד"א  מומחי  ידי  על  שיוטמעו  מתקדמים,  חירום 
האינדונזית.  הבריאות  מערכת  של  הרפואיים  הצוותים 
בניסיונם  מד"א  צוותי  את  ישתפו  מצידם,  האינדונזים, 

הביצועי במקרים של אסונות טבע.

חתימת ההסכם בין נציגי ארגון ההצלה והחירום האינדונזי לבין נציגי 
מד"א ב-2008 בתל-אביב. מימין לשמאל: ד"ר סודיביו מרקוס, נציג ארגון 
"מוחמדייה", מנכ"ל מד"א, אלי בין, יו"ר הוועד הפועל של מד"א, ד"ר נעם 

יפרח, נשיא מד"א, פרופ' יהודה סקורניק ויו"ר ארגון ההצלה והחירום 
האינדונזי, פרופ' אריונו פוספונגורו

בין מד"א לבין "הסהר האדום" הפלשתיני התפתחה במשך השנים מערכת יחסים עיניינית ולעיתים אף ידידותית. תחילתה 
הייתה עוד בימים שבהם עמד בראש הארגון הפלשתיני ד"ר פאתחי ערפאת, אחיו של יאסר ערפאת. גם מחליפו, ד"ר יונאס 
חטיב, שמר על קשר ישיר עם מד"א ועם הנשיא ד"ר משה מלול, איתו נפגש רבות בישיבות ובוועדות השונות של "הצלב 

האדום" בז'נבה. השניים אף חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בין שני הארגונים.

חובשים של "הסהר האדום" הפלשתיני בהשתלמות שנערכה להם על ידי מד"א

297
מד״א



יד מושטת בעת צרה

כחלק מהיחסים הענייניים בין שני הארגונים, מסתייע "הסהר האדום" הפלשתיני מידי פעם על ידי מד"א. בין השאר עורך 
מד"א קורסים מקצועיים לנהגי אמבולנס ולצוותי רפואה פלשתיניים ומסייע להעברת פלשתינים חולים באמבולנסים של 

מד"א לבתי חולים שונים בישראל. 

נער פלשתיני מועבר מאמבולנס של "הסהר האדום" לאמבולנס של מד"א, בדרכו לקבלת טיפול בבית חולים בישראל

אנשי מד"א מלווים עד למטוס, משלוח ציוד לפליטי המלחמה בקוסובו, בסוף שנות ה-90. מימין לשמאל: אבי זוהר, שרה דז'יבנסקי, עדי ברקת, 
בעז נורקין, צבי פייגנברג, רפי סוויד, אלי יפה, יוחנן גור וחיים דגן
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היחסים החיוביים בין מד"א ל"סהר האדום" 
הפלשתיני זיכו את הארגון הישראלי ב"פרס 

זכויות האדם" של אוניברסיטת אוסלו, לשנת 
2001. בתעודת הזכייה )לעיל(, שנמסרה לנשיא 

מד"א ד"ר משה מלול, נאמר, בין השאר, כי 
"מגן דוד אדום ישראל זכה בפרס על תרומתו 

ההומניטארית היוצאת מהכלל, ביחד עם 
אגודת הסהר האדום הפלשתינאית, תוך חציית 
קווי ההפרדה בסיכסוך הנוכחי במזרח התיכון"
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מבצע הומאני: "תן יד לשלום"
בעיצומה של מלחמת של"ג, בה נעקרו 
אזרחים רבים מבתיהם בגלל הקרבות, 
סיוע  להם  להעניק  במד"א  הוחלט 
ברחבי  שייאספו  ובשמיכות,  בביגוד 
לשם  זכה  זה  הומאני  מיבצע  הארץ. 
לאוכלוסייה  והפנייה  לשלום"  יד  "תן 
זכתה  זה  לצורך  לתרום  הישראלית 
רבים  אזרחים  מרשימה.  להיענות 
ברחבי  מד"א  לתחנות  הגיעו  מספור 
ושמיכות.  בגדים  חבילות  עם  הארץ 
בעזרת מתנדבי מד"א, נארזו הבגדים 
המרכזית  האיסוף  לנקודת  ונשלחו 
בקיראון,  מד"א  של  החירום  במחסני 
מרוב  גדותיה"  על  "עלתה  אשר 

החבילות שהגיעו אליה.
גדולות  משאיות  שבע  הקציב  צה"ל 
להעברת החבילות ללבנון, אך זה לא 
הספיק לקליטת כל 800 ארגזי הקרטון 
והיה  הבגדים  את  שהכילו  הגדולים 
צורך להזמין שלוש משאיות נוספות. 

חברי נוער מד"א אורזים במחסנים בקיראון את הבגדים שתרם הציבור, לקראת העברתם 
לאוכלוסייה הנזקקת בלבנון. 

שיירת המשאיות שהובילה את תרומת תושבי ישראל לאוכלוסייה הלבנונית, חונה למנוחה קצרה, אחרי חציית הגבול לתוך לבנון
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יוזם  המיבצע, מספר, כי "המיפגש הראשון של  משה דיין, מנהל מחלקת ההסברה והדובר של מד"א באותם ימים, שהיה 
ילדים, נשים  השיירה עם האוכלוסייה הנזקקת לסיוע היה בכביש לצור, בכניסה למחנה ראשידייה. שם, בפרדס, הצטופפו 
וזקנים, שפונו על ידי צה"ל ממחנה הפליטים הסמוך, כדי לאפשר את סריקת המחנה אחרי אמצעי לחימה. החלוקה התנהלה 
כסידרה, עד שהופעתו הפתאומית של צוות טלוויזיה זר במקום  גרמה למהומה רבה וחלוקת הבגדים הופסקה עד  לאחר 

עזיבת הצלמים." 

מנכ"ל מד"א, עמיצור כפיר, בוחן את האמבולנסים של השיירה הלבנה, לקראת צאתם ללבנון
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ילדי בית היתומים בצידון, פורקים בצהלה את חבילות 
הבגדים שנתרמו להם 
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אשה לבנונית שקיבלה טיפול רפואי באמבולנס של "השיירה הלבנה"

"השיירה הלבנה" לצד שיירה 
של צה"ל, בפקק תנועה 

בלבנון

שיירת הסיוע בכניסה לצידון
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המשיכה  ראשידייה,  תושבי  עם  המיפגש  לאחר 
הבגדים  שאר  פורקו  שם  לצידון,  השיירה 
לנציגי  ונמסרו  מקומי  יתומים  בבית  והשמיכות 
העירייה, כדי שיחלקו אותם לנזקקים בין תושבי 

העיר.

את  מד"א  אירגן  המשאיות,  לשיירת  במקביל 
רפואי  סיוע  לתת  שנועדה  הלבנה",  "השיירה 
מנתה  השיירה  בקרבות.  שנפגעו  לבנון  לאזרחי 
20 אמבולנסים ממונעי 4X4, המותאמים לנסיעה 
בשטחים קשים למעבר. לאמבולנסים נילוו ניידת 
ומשאיות  דם  מנות  מאות  שהכילה  דם,   בנק 

טעונות בתרופות ובציוד רפואי. 
לאזרחים  בלבנון  סייעה  אכן  הלבנה"  "השיירה 
רבים שנפגעו בקרבות ודיווחי מד"א על פעילותה 
ההומניטארית נענו בדברי תודה חמים של אנשי 

"הצלב האדום" הבינלאומי.

"השיירה הלבנה" בחנייה קצרה לפני הכניסה לצור
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ילדים לבנוניים עמוסים בחבילות בגדים שהוענקו להם על ידי מד"א

מטבע הדברים, הפעילות ההומניטארית של מד"א 
בישראל ענפה הרבה יותר מאשר בחו"ל. במיוחד 
בולטת פעילות זאת בימים של מתח ולחץ גדולים, 
גדולים.  צבאיים  מיבצעים  או  מלחמה  בימי  כגון 
דוגמה לכך מהווה פעילות מד"א בצפון הארץ בימי 

מלחמת לבנון השנייה ב-2006. 
מד"א  של  במעלה  הראשונה  משימתו  אומנם 
סיוע  ולהגיש  חיים  להציל  הייתה  זאת  במלחמה 
לעבר  אז  שנורו  הרבים  הטילים  לנפגעי  רפואי 
הצפון, אבל באותה עת עצמה, עסקו צוותי הארגון 
האזרחים,  בקרב  ענפה  הומניטארית  בפעילות 
יציבות,  תחושת  להם  ולתת  להרגיעם  במאמץ 
שתקל על מצוקתם. עובדי מד"א ומתנדבי הארגון 
נרתמו לעזרת משפחות רבות שנאלצו להתמודד 
ציבוריים  במיקלטים  הממושכת  השהייה  עם 
בגלל  ומתח  לחרדה  נכנסות  כשהן  דחוסים, 
האמצעים  אחד  טילים.  ונפילות  אזעקה  צפירות 
להפגת המתח במיקלטים היה הכשרה קצרה של 
שעברו  רפואיים",  "ליצנים  לתפקיד...  מד"א  צוותי 
בין המיקלטים ושיעשעו את הילדים כדי לעודדם. 

עשרות  בין  עברו  מד"א  של  ועובדים  מתנדבים 
מטחי  שספגו  הצפוניות  בערים  המיקלטים 
קטיושות וחילקו ליושבים בהם אלפי חבילות מזון 
כ-500  במיקלטים  הצוותים  חילקו  כן  וצעצועים. 
כיצד  התושבים  את  והדריכו  ראשונה  עזרה  תיקי 

להשתמש בהם להגשת סיוע רפואי ראשוני. 
מלבד כל אלה, סבבו בין המיקלטים אמבולנסים 
מאויישים בחובשים, פאראמדיקים ורופאים, בדקו 
את החולים הכרוניים, הקשישים והילדים שמצאו 
שם מחסה וכשגילו מישהו שמצבו הבריאותי אינו 

שפיר, הגישו לו בו במקום טיפול רפואי.
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התבטא  השנייה  לבנון  מלחמת  בימי  שנרכש  הנסיון 
במלואו בפעילות ההומניטארית של מד"א בעיר שדרות, 

בימי מיבצע "עופרת יצוקה" ב-2008.
במקביל לחילוץ נפגעים מנפילות ה"קסאמים" והחשתם 
לסייע  בשדרות  מד"א  צוותי  נחלצו  החולים,  לבתי 
מיצרכי  בחלוקת  העיריה  של  הרווחה  מחלקת  לעובדי 
האזעקות  שבין  הפוגה  בכל  יום.  קשות  למשפחות  מזון 
וחילקו  מזון  בחבילות  האמבולנסים  הועמסו  והנפילות, 
אותן לנזקקים ברחבי העיר, כדי שלא תהיה אפילו משפחה 
שהובילו  מהמזון  חלק  כן:  על  יתר  רעב.  שתדע  אחת 
שהעבירו  עצמם,  מד"א  צוותי  של  היה  האמבולנסים 

עודפים של המנות שנועדו למענם, אל הנזקקים. 

גם במיבצעי "עמוד ענן" ו"צוק איתן", שהתרחשו בשנים 
ההומניטארית,  בפעילותו  מד"א  המשיך  מכן,  שלאחר 
הטילים  לנפגעי  דחופה  רפואית  עזרה  למתן  במקביל 

שנורו מרצועת עזה לעבר יישובי הדרום. 
הסיוע ההומניטארי של מד"א ניתן בימי "צוק איתן" אפילו 
העבירו  התאפשר,  שהדבר  פעם  בכל  עזה:  לתושבי 
עזה  מרצועת  ופצועים  חולים  מד"א  של  אמבולנסים 
לבתי-החולים בישראל ובחו"ל, לקבלת טיפולים רפואיים. 
פעילות זאת כללה, בין השאר, העברת פצועים מהרצועה 
לנתב"ג, משם הוטסו לבית-חולים באנקרה במטוס טורקי. 
פעולה  בשיתוף  ישראל,  לבקשת ממשלת  נעשה  הדבר 
מלא בין משרד החוץ, מד"א, מתאם הפעולות בשטחים, 

"הסהר האדום" של טורקיה והרשות הפלשתינאית. 

איש מד"א מלווה בימי מיבצע "צוק איתן"  ילדה פצועה מעזה, 
המתקבלת על ידי איש "הסהר האדום" הטורקי, במטוס שבו תמריא 

לאנקרה

לישראל,  מחוץ  גם  מד"א  של  ההומניטארית  הפעילות 
במדינות  האדום"  "הצלב  אגודות  עם  ובשיתוף  בתיאום 
השונות, העמיקה ככל שהתחזקו קשרי מד"א עם "הצלב 
מוניטין  למד"א  יצאו  זאת  בעיקבות  הבינלאומי.  האדום" 
למעמדו  רבות  תרם  והדבר  הבינלאומי  הסיוע  בתחום 
תחילה  הבינלאומי,  האדום"  "הצלב  לארגון  ולצירופו 
ב-2006.  המניין  מן  כחבר  ולבסוף   2000 בשנת  כמשקיף 

)ראה לעיל, בפרק המאבק על ה"מגן דוד"(. 

אמבולנס המשאלות
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"אמבולנס המשאלות" מגשים חלומות 
סוג אחר של פעילות הומניטארית מהווה "אמבולנס המשאלות" של מד"א. פרוייקט זה, אשר נולד ביוזמת מתנדבת מד"א יעל 
גרא, ומובל על ידי מנכ"ל מד"א אלי בין, נועד למלא את משאלות ליבם של חולים מרותקים למיטתם ומוגבלים בתנועותיהם 

ובניידותם, המבקשים לבקר, אולי בפעם האחרונה, במקום יקר לליבם או בחיק הטבע.
הפרוייקט יצא לדרך עם רכישתו של אמבולנס מיוחד, בתרומת אגודת ידידי מד"א בשוודיה. האמבולנס רחב המידות מצוייד 
במיטב אביזרי הנוחות המבטיחים נסיעה חלקה, ללא טלטלות. על גגו מותקנת מצלמה, מאפשרת לנוסע לראות על מסך 
פלסמה את הדרך בה עובר האמבולנס, או לצפות בסרט באמצעות מערכת קולנוע מתקדמת. כן מצוייד האמבולנס במקררים 
למזון ותרופות, במעלון להכנסת החולה לאמבולנס ובכסא גלגלים בעל יכולת עבירות גבוהה, המאפשר להוריד את החולה 
פניאומאטית  במערכת  ומצויידת  חשמלית  מתכווננת  החולה  בסרטן(. מיטת  למלחמה  האגודה  )תרומת  הים  לחוף  אפילו 
מיוחדת, המפחיתה זעזועים ומאפשרת נסיעה חלקה גם בתנאי דרך קשים. כן מצוייד האמבולנס במיטב המיכשור הרפואי: 
מערכת הנשמה מתקדמת, משאבות להזרקת תרופות ומוניטור דפיברילטור. החולה מלווה על ידי חובשים ופאראמדיקים 
ציודו הרב והמתקדם. במקרה שיש צורך בכך,  וייחודית להפעלת הרכב על  מתנדבים ממד"א, אשר עברו הכשרה ארוכה 

מצורף לצוות רופא.   
פרוייקט אמבולנס המשאלות הוא חלק מתפיסת טיפול המאפשרת לחולה להמשיך להיות מעורה בחברה, לממש חלום 
ולתת לו תקווה ורצון להמשיך להיאבק במחלתו. שכן החוויה של הגשמת משאלת נפש מהווה גורם חשוב ומשמעותי ביותר 
לשיפור מצב הרוח של החולה הסופני בימיו הקשים ביותר, משכיחה ממנו, ולו רק לזמן קצר, את הסבל והכאב ומחליפה אותם 

בהתרגשות חיובית וציפייה.  
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אמבולנס המשאלות מאפשר לחולים סופניים לחוות ולו 
למספר שעות חוויות שמחות ונורמאליות, שלאדם בריא 
הן נראות מובנות מאליהן, אולם הופכות לבלתי אפשריות 

כאשר אדם מרותק למיטת חוליו.
כאן המקום לציין, כי הזמנת חוויה ב"אמבולנס המשאלות" 

אינה כרוכה בכל תשלום.

פעילות "אמבולנס המשאלות" רצופה אירועים מרגשים 
היכן  עד  היה, למשל, הסיפור הבא, המדגים  כזה  ביותר. 
מסוגל צוות "אמבולנס המשאלות" להרחיק לכת, למען 

ה"לקוחות" שלו: 
ב-1 בינואר 2014 הועמד "אמבולנס המשאלות" של מד"א 
לרשותו של אלחנן, נער בן 12, חולה סרטן המרותק לביתו, 

כשהוא מחובר לבלון חמצן.
משאלתו של הנער הייתה לבלות יום כיף בבסיס תל-נוף 
של חיל האוויר – וצוות מד"א שליווה אותו עשה כמיטב 

יכולתו "לעשות לו את היום". 
בתחילה עבר יום הכיף בדיוק כמתוכנן. האמבולנס הביא 
את אלחנן לבסיס, שם צפה הנער בהנאה, בהמראת כלי 

טיס שונים, כולל מסוקים, וסייר במיתקני הבסיס.
צוות  התכונן  חוויות,  גדוש  יום  בתום  החשיכה,  רדת  עם 
האמבולנס להחזיר את אלחנן לביתו, אלא שאז חל שינוי 
מפתיע בתוכנית –  אלחנן ביקש מהצוות להגשים משאלה 
אחת נוספת שלו: לפגוש את נשיא המדינה, שמעון פרס.

למרות ההפתעה, צוות האמבולנס לא היסס. הוא פתח 
במרתון של שיחות טלפון עם כל הגופים, שעמהם צריך 
לתאם ביקור בבית הנשיא, ולמרות שהבקשה באה ברגע 
האחרון ממש, אכן אורגן לאלחנן מיפגש מיידי עם נשיא 
המדינה במעונו בירושלים. וכך, תוך שעה מרגע שביקש, 
של  בעיצומה  מד"א,  אנשי  עם  יחד  אלחנן,  היה  כבר 

הפגישה המרגשת.
הנשיא שמעון פרס חיבק את הנער, נשק לו בחום, העניק 
שמח  כך  כל  "אני  לו:  ואמר  תהילים  ספר  במתנה  לו 
לראותך, אתה נראה נהדר. אצל כל אדם מצויים כוחות 
זכור תמיד שיש  נראה קשה,  ואפילו כשהמצב  נסתרים 
בתוכך הרבה עוצמה ואסור בשום פנים ואופן להתייאש. 
לך  יש  חזק.  תהיה  אז  ניסים,  לחולל  יכולה  הזו  העוצמה 
פני  מלאך – וגם בתוכך אתה חייב להיות מלאך... נצל את 
העוצמה הפנימית שלך ואנחנו כולנו נתפלל להחלמתך..."

אלחנן הנרגש התקשה בתחילה לדבר, אך לבסוף התגבר. 
על  וכי  לטבע  אהבתו  על  לנשיא  סיפר  הוא  השאר  בין 
אף המחלה, השתתף בפסח האחרון בטיול של שלושה 

אלחנן בן ה-12 עם צוות "אמבולנס המשאלות" של מד"א, במיפגש עם שמעון 
פרס, נשיא המדינה, במעונו בירושלים

בתמיכת  ברגל,  עבר  אף  הארץ, שבמהלכו  ברחבי  ימים 
משפחתו, מסלול של 23 קילומטרים. אלחנן הודה לנשיא 
על שאיפשר את פגישתם ואמר: "הביקור כאן, בסופו של 
היום המרשים שעברתי, אכן נותן לי את הכוח להתגבר".

סיוע לניצולי השואה 
במסגרת הפעילות ההומניטארית שלו, הקים מד"א קרן 
מיוחדת, המיועדת לסייע לניצולי השואה שמצבם הכלכלי 
קשה, על ידי כיסוי התשלום עבור כל הסעה באמבולנס, 

שהם זקוקים לה. 
שרבים  השואה,  מניצולי  אלף  כ-60  בישראל  חיים  כיום 
מהם סובלים מקשיים פיזיים ונפשיים וממצוקה כלכלית 
רבה. מחמת גילם ומצבם הרפואי הירוד, נזקקים ניצולים 
של  באמבולנסים  ולפינוי  רפואי  לסיוע  פעם  מדי  אלה 
מכל  לגבות  הארגון  מחוייב  מד"א  תקנות  פי  על  מד"א. 
רבים  אולם  באמבולנס.  ההסעה  בגין  תשלום  מטופל 
שאינה  זאת,  בהוצאה  לעמוד  יכולים  אינם  מהניצולים 
לאומי  לביטוח  המוסד  החולים,  קופות  ידי  על  מכוסה 
בקשות  למד"א  הגיעו  זאת  בעיקבות  הביטוח.  וחברות 
כי  מהם,  התשלום  דרישת  על  לוותר  ניצולים  של  רבות 
ומתוך  הקשים  הנתונים  נוכח  בה.  לעמוד  יכולים  אינם 
שניצל  לדור  הדדית  וערבות  משותפת  אחריות  תחושת 
פיתרון  לה  ונמצא  בבעיה  דיון  במד"א  נערך  מהתופת, 
בצרפת  מד"א  ידידי  אגודת  של  הנדיב  בסיועה  יצירתי: 
באמבולנס  הפינוי  הוצאות  לכיסוי  מיוחדת  קרן  הוקמה 
של ניצולי השואה. בכך הוסרה לפחות בעייה זאת מעל 

כתפיהם של הניצולים קשי-היום. 
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איתור קרובים ואיחוד משפחות
מד"א מסייע רבות לניצולי השואה גם בחיפושיהם אחרי קרוביהם שנקרעו מהם בגלל מלחמות או בגלל אסונות טבע, והקשר 

עמהם נותק. 

שתי אחיות נפגשות בנמל חיפה ב-1957, אחרי שיחידת מד"א לאיתור נעדרים קישרה ביניהן בעיקבות עשרות שנים של נתק
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כבר לאחר מלחמת העולם השנייה הציע מד"א לציבור 
לאחד  השנים  במשך  והצליח  קרובים  באיתור  סיוע 
משפחות רבות. במשך השנים הצטרפו למבקשי השירות 
גם פליטי מלחמות מקומיות ברחבי תבל וניצולי אסונות 
טבע וגם כיום מגיעות למד"א כאלף פניות בשנה, לסיוע 
והמטפלים  ביסודיות  נבחנת  פנייה  כל  קרובים.  בחיפוש 
לסייע באיתור  לגופים שונים בעולם העשויים  פונים  בה 
ואגודות  ארגונים  ארכיונים,  מוזיאונים,  כגון  הנעדרים, 

לאומיות של "הצלב האדום" במדינות השונות. 
לחיפוש  כיחידה  מחדש,  הזה  השירות  אורגן  ב-2002 
ופיננסית  לוגיסטית  אירגונית,  קרובים, המקבלת תמיכה 
פעילות  שודרגה  מאז  הבינלאומי.  האדום"  "הצלב  של 
בפונים  אישי  לטיפול  מתנדבים  מכשירה  והיא  היחידה 
אליה ולשימוש בטכנולוגיות חדשניות של חיפוש נעדרים, 

כולל תוכנת איתור ממוחשב.
מד"א  של  התיאום  משרד  במסגרת  הפועלת  היחידה, 
עם "הצלב האדום", רשמה לזכותה כמה וכמה הצלחות 
להפגיש  היחידה  אנשי  הצליחו  למשל,  כך,  זה.  בתחום 
מחדש אח ואחות, שהקשר ביניהם נותק לפני כ-60 שנה. 
מולשטיין  ארנה  והאחות,  מישראל  לביא  אברהם  האח, 
מבלגיה, נולדו בסלובקיה בשנות ה-30. כשהגיעו הנאצים 
לסלובקיה במלחמת העולם השנייה, נעלמו הוריהם ושני 
הילדים הועברו לשני בתי יתומים נפרדים. ההורים הצליחו 
באו  המלחמה,  תום  ולאחר  הנאצים  מציפורני  להימלט 
התשע  בן  בנם  את  מצאו  אכן  הם  ילדיהם.  את  לקחת 
בבית היתומים שבו היה, אך כשבאו לקחת את בתם בת 
השבע מבית היתומים בו נמצאה, נמסר להם, כי היא כבר 

נלקחה משם על ידי משפחה מאמצת. 
והאח למצוא את הבת  ניסו ההורים  רבות  במשך שנים 

האובדת, אך לשווא. 
מד"א  יחידת  אל  לראשונה  לביא  אברהם  פנה  ב-2004 
לאיתור נעדרים וביקש את עזרתה במציאת אחותו. פנייתו 
הועברה על ידי היחידה למשרדי איתור שונים של "הצלב 

האדום" ולשירות האיתור הבינלאומי שמרכזו בגרמניה.
של  הודעה  ביחידה  נתקבלה  מכן  לאחר  שנים  כחמש 
שירות האיתור הבינלאומי, כי האחות האבודה נמצאה וכי 

היא מתגוררת בבלגיה. 
בפברואר 2009 יצא אברהם לביא לבריסל, כדי להיפגש 
בוריס  נסעו  איתו  ביחד  האובדת.  אחותו  עם  מחדש 
קוזוקין, מהיחידה לאיתור נעדרים של מד"א וצוות צילום 
תל-אביב,  אוניברסיטת  של  דוקומנטרי  לקולנוע  מהחוג 

שביקש לתעד את הפגישה המרגשת.
 

מיפגש אחרי 60 שנות פרידה: אברהם )משמאל( ואחותו ארנה, 
עם בוריס קוזוקין, איש יחידת מד"א לאיתור נעדרים, בעת הפגישה 

בבריסל 

מד"א  ידידי  אגודת  ידי  על  מומנה  שנסיעתה  המשלחת, 
בארה"ב, ליוותה את אברהם וארנה במשך ארבעה ימים 
ותיעדה את הרגעים המרגשים של פגישתם מחדש אחרי 

שנים רבות כל כך של נתק. 
אברהם הנרגש סיכם את המיפגש בשתי מילים: "זהו נס!" 

המשפחות,  איחוד  משירותי  נהנים  שואה  ניצולי  רק  לא 
הניתנים על ידי מד"א. כך, למשל, נעזרה משפחת טזסה, 
אבי  בהבאת  מד"א  מסיוע  מאתיופיה,  ארצה  שעלתה 

המשפחה ארצה, ב-2013. 

כשעלה טיזאזו טזסה ארצה עם אמו, מאתיופיה, ב-2003, 
הוא היה בן שש. אביו לא עלה איתם, מאחר שארבע שנים 
גוייס לצבא האתיופי, השתתף במלחמה  קודם לכן הוא 

עם אריתריאה – ונעלם. 
ב-2011 התחדש הקשר עם האב, לאחר שקרוב משפחה 
פגש אותו באתיופיה. בעיקבות זאת פתחו טיזאזו טזסה 
ואמו במאמץ להביא גם את אבי המשפחה ארצה. הצטרפו 
"אליאנס"  הספר  בבית  טיזאזו  של  כיתתו  בני  למאמץ 
של  ארוכה  שורה  לגייס  הצליחו  ואלה  למד  בו  בחיפה, 
תומכים ומסייעים. כשהגיע הדבר לידיעת מד"א, נרתמו 
הארגון.  של  האדום"  "הצלב  מחלקת  אנשי  גם  למאמץ 
 2013 ובפברואר  המעגל  לסגירת  הביאה  עזרתם  ואכן, 
נחת האב בנתב"ג. המתינו לו שם בהתרגשות אשתו ובנו, 
שהובאו מחיפה על ידי מד"א. ביחד איתם המתינו לו אנשי 
מחלקת "הצלב האדום" במד"א, שפעלו רבות בעניין וכן 
שבי כהן, בעלה של מחנכת הכיתה של טיזאזו, שסייעה 
לו במאמציו להשיג את כל האישורים הרשמיים הדרושים 

להעלאת אביו ארצה. 
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טיזאזו טזסה )מימין( ואמו פוגשים בנתב"ג את אבי המשפחה, עם עלייתו 
ארצה בסיוע מד"א

ידי מימון  מד"א השלים את תרומתו למיבצע האנושי הזה על 
לימודי העברית של האב באולפן, כדי להקל על שילובו בעבודה 
בבית  ביקרו  אף  במד"א  האדום"  "הצלב  מחלקת  נציגי  בארץ. 
הספר בו למד טיזאזו והעניקו תעודות הוקרה לכל בני כיתתו, 

שהשתתפו במאמץ להביא את אביו ארצה.

דרישות שלום מעבר לגבול העויין
בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת איפשר מד"א למשפחות 
ערביות, שהופרדו במלחמות בין ישראל לשכנותיה, ליצור קשר 
עם יקיריהן שמעבר לגבול העויין. באותם ימים לא היו כל קשרי 
דואר בין ישראל למדינות הערביות הסובבות אותה ומד"א זיהה 
צורך אמיתי של ערבים ישראלים ולאחר מכן גם ערבים מיהודה 
ושומרון, לשמור על הקשר שלהם עם קרוביהם במדינות ערב. 
הבינלאומי  האדום"  מ"הצלב  הארגון  ביקש  זאת  בעיקבות 
להפעיל לצורך כך את שירות הדואר המשפחתי שלו, המאפשר 
קצרות  להתכתב  החזית,  צידי  משני  לקרובים  מלחמה  בימי 
מד"א  העביר  השנים  ובמשך  בחיוב  נענתה  הבקשה  ביניהם. 
בדרך זאת כ-150 אלף מכתבים מישראל ל-14 מדינות ערביות 
במזרח התיכון ובצפון אפריקה. בסופו של דבר הועבר שירות זה 

לאחריותו של דואר ישראל. 

מרפאה לפליטים מאפריקה
שנפתחה  מאפריקה,  לפליטים  שהמרפאה  לאחר 
תל-אביב,  בדרום  ב-2013  הבריאות  משרד  ידי  על 
המשימה  את  מד"א  נטל  תקציב,  מחוסר  נסגרה 
על עצמו ופתח בשיתוף עם ההסתדרות הרפואית 
בישראל מרפאת פליטים חדשה. המרפאה מופעלת 
במיתחם התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב, על 
ידי רופאים, פאראמדיקים וחובשים מתנדבים. עבור 
מהווה  היא  המרפאה,  לשירותי  הנזקקים  הפליטים 
אינם  אליה  והמגיעים  חולים  קופת  של  סניף  מעין 
או  ביטוח  ואישורי  רשמיות  להציג תעודות  נדרשים 

תשלומים.
מנהל מחלקת הפרוייקטים של מד"א, תת-מגן אסי 
דבילנסקי, אמר עם פתיחת המרפאה, כי "'מגן דוד 
אדום' מאמין, שלכל אחד – ולא משנה מה מעמדו 
החוקי – יש זכות בסיסית לקבל טיפול רפואי בעת 
הצורך. לכן עושה הארגון כל מאמץ על מנת להקל 
ובפצועים  בחולים  ומטפל  במצוקה  אוכלוסיות  על 
כולל  הטיפול,  עבור  לשלם  משגת  אינה  שידם 

פליטים ומהגרי עבודה." 

מרפאת הפליטים שמפעיל מד"א במיתחם התחנה 
המרכזית החדשה בתל-אביב
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כי הדם הוא הנפש
דם  אספקת  הייתה  מד"א,  של  דרכו  בראשית  כבר 
מהטיפול  נפרד  בלתי  חלק  החולים,  בבתי  לעירויים 
שהגיש הארגון לנפגעים. זאת, בזכות רוח ההתנדבות 
ששררה במד"א ואיפשרה לו לגייס תורמי דם רבים די 
הצורך להצלת חיים. כיום, על פי חוק מד"א, מופקדים 
ישראל,  במדינת  הדם  שירותי  כל  הארגון  בידי 
הכוללים איסוף, עיבוד, אגירת דם ומוצריו ואספקתו 
זה  לצורך  והצבאית.  האזרחית  הבריאות  למערכת 
מפעילים שירותי הדם מערך התרמות-דם ארצי, בנק 
דם ומעבדות לבדיקת מוצרי דם ועיבודם. מידי שנה 
כ-300,000  זה  במערך  ומעובדות  נבדקות  נאספות, 

מנות דם, שהן כ-90% מצריכת הדם בישראל. 
מיום הקמתו של מד"א, פועלת לצידו עמותת "ארגון 
נדיר  דם  סוג  בעלי  שחלקם  מתנדבים",  דם  תורמי 
ומרכיבי-דם,  דם  לתרום  עת  בכל  נכונים  וחבריה 

בהתאם לצרכים של מערכת הבריאות. 
ועיבוד  להפרדה  המכון  פועל  הדם  שירותי  לצד 

מרכיבי-דם, המופעל על ידי חברה פרטית.

מבנק דם – לשירותי דם ארציים

הכנת מרכיבי הדם

המכון להפקת מרכיבי פלסמה )פרקציונציה(

אספקת דם בשעות חירום 

מערך התרמות-דם כלל-ארצי

בנק דם טבורי במד"א

מעבדות שירותי הדם

טיפול בפצעים קשים בעזרת תאי דם לבנים

ארגון תורמי דם מתנדבים )את"ד( 

מרכיבי הדם

בדיקת מנות הדם

מתחברים לעידן הסלולארי

איחסון הדם

טיפול בתרומות דם מאנשים בסיכון



נכונותו של הציבור הישראלי לתרום דם היא מקור עוצמה לשירותי הדם של מד"א,  הן בימי מלחמה והן בימי שלום.
בתצלום: קהל גדול שנענה למיבצע התרמת דם בשנות ה-50



כי הדם הוא הנפש

במקביל להגשת שירותי עזרה ראשונה לנפגעים 
והובלתם לבתי החולים, חשו ראשוני מד"א כי יש 
ליצור מערכת מאורגנת ומסודרת של אספקת 
דם. פצועים שאיבדו דם רב, או חולים הסובלים 
מחוסר דם בעקבות ניתוח או לידה, עלולים למות, 
אם לא יקבלו עירוי של דם נוסף בעוד מועד. גם 
מי שלקו במחלות הקשורות למערכת הדם, כגון 
המופיליה או סרטן הדם, זקוקים לעירוי מנות דם 
או מרכיביו. עובדות אלה היו ידועות כבר בשנות 
ה-30 של המאה הקודמת, אולם מאחר שעדיין 
לא הייתה אז בעולם טכנולוגיה נאותה לשימור 
למצוא  עירוי,  שחייב  מקרה  כל  הצריך  דם, 
דם  ממנו  לקחת  דם מתאים,  סוג  בעל  מתנדב 

טרי ולערות אותו מיידית לאדם שנזקק לכך. 

מיידי,  טיפול  מחייב  דם  בעירוי  שהצורך  מאחר 
הועלה הרעיון להקים ארגון תורמי דם מתנדבים, 
לכל קריאה  להיענות  נכונים תמיד  יהיו  שחבריו 
ועד  ב-1936  הוקם  אכן  הארגון  דם.  לתרומת 
מהרה  התגלה כיעיל מאוד. הוכנה רשימה של 
היו  כאלה  ומתנדבים   – פוטנציאליים  דם  תורמי 
צורך בעירוי, התקשר  ובכל פעם שהיה   – רבים 
סוג  את  מסר  אדום",  דוד  ל"מגן  בית-החולים 
היה  מד"א  המנות.  מספר  ואת  הדרוש  הדם 
מאתר מרשימת מתנדבי הארגון אדם המתאים 
לבית-החולים,  במהירות  אותו  ומסיע  לדרישות 

שם היה הדם מגיע ליעדו. 
בעיה  גם  פתרה  הדם  תורמי  ארגון  הקמת 
תמורת  מדמם  שתרמו  היו  בתחילה  נוספת: 
היו  צורך בשירותיהם  ובכל פעם שהיה  תשלום 
ויכוחים על גובה התשלום המגיע להם. באסיפה 
)את"ד(,  הדם  תורמי  ארגון  של  הראשונה 
הוחלט   ,1936 ביוני  ב-6  בתל-אביב  שהתקיימה 
תרומות  עבור  תשלום  מהציבור  לדרוש  שלא 
הנזקקים  של  משפחותיהם  שוחררו  ובכך  הדם 
לתרומה, מעמידה על המקח עם התורמים.      

להלן,  ראה   – פירוט  ביתר  את"ד  תולדות  )על 
בפרק זה(

באותם ימים רחוקים, עדיין לא פותחה טכנולוגיה 
נאותה לשימור תרומות דם ושיטת העירוי הייתה 
פרימיטיבית למדיי: תורם הדם היה שוכב במיטה 
היה  והדם  לעירוי  הזקוק  החולה  או  הפצוע  ליד 
לווריד  התורם  מווריד  ישירות  בצינורית  מועבר 

של הפצוע. 
טכנולוגיה שאפשרה  פותחה  ה-30  שנות  בסוף 
אז  תרומתו.  לאחר  מחודש  למעלה  דם  לשמר 
גם נולד בארה"ב "בנק הדם", במתכונת המוכרת 
הוחלט במד"א להקים  זאת  כיום. בעיקבות  לנו 
מערך שירותי דם ובנק דם מרכזי, שימלא את כל 
נמצאו  אז,  עד  בארץ.  בבתי-החולים  הדם  צרכי 
בנקי הדם בבתי-החולים בתל-אביב, בירושלים, 
להם  הסמוכים  מד"א  וסניפי  ובטבריה  בחיפה 
נתנו את שירותי התרמת הדם, קבעו את סיווג 
הדם ובדקו אם אינו נגוע בעגבת. לאחר הבדיקות, 
כגון  שחלקם,  לבתי-החולים,  הדם  מנות  נמסרו 
בנק דם  גם  לנהל  בית-החולים בעמק, המשיכו 

עצמאי.
היה  המרכזי  הדם  בנק  של  הראשון  משכנו 
מזא"ה  ברחוב  מד"א  בית  של  העליונה  בקומה 
"קופת" הבנק מולאה כצעד ראשון  בתל-אביב. 
גיבוי של  בתרומת חברי ארגון תורמי הדם, עם 

מנות דם שהגיעו כתרומה מארה"ב. 

חיפוש תורם דם, במודעה אופיינית שפורסמה בעיתון 
בשנות ה-30

ד״ר י.מיכלין:
"מי שהיה זקוק פעם לעירוי דם לעצמו או 
כמה  יודע  משפחתו  ובני  מקרוביו  לאחד 
אבני נגף היו בדרכו עד שהשיג את האיש 
גם  ולפעמים  לעירוי,  מתאים  דמו  אשר 
חשבנו  כלל...תמיד  כזה  אדם  השיגו  לא 
לפעולתנו  לסנף  החובה  מוטלת  שעלינו 
מסוג  שהוא  זה,  בשדה  הסידור  את  גם 
עבודת עזרה מהירה. כי העירוי צריך לבוא 

הנכון."    ברגע 
ד"ר  הציג  כך 
מיכלין,  י. 
פעילות  את 
הדם  שירותי 
מד"א  של 
ה  פ י ס א ב
של  כללית 
הארגון  חברי 
 , ו י כ מ ו ת ו

ב-1936. 
  ד"ר יעקב מיכלין – הוגה רעיון בנק הדם
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כי הדם הוא הנפש

בקבוק זכוכית שיוצר 
בשנות ה-50 במיוחד למען 
מד"א, במפעל "פניציה" 
בחיפה,  במימון נשות 
"הדסה"-ויצ"ו בקנדה

על מנת שבנק הדם יוכל לעמוד במשימות שהוטלו עליו, 
היה על העוסקים בנושא להתגבר על בעיות טכניות לא 
עדיין  הדם  תרומות  לשמירת  כלים  אפילו  שכן  מעטות. 
לא היו בנמצא. שקיות פלסטיק חד-פעמיות, המשמשות 
כיום לאיחסון תרומות הדם, טרם הומצאו אז והיה צורך 
ידי  דחוף לפתור את הבעיה. הפיתרון נמצא ב-1946 על 
שהיה  בתל-אביב,  "הדסה"  מבית-החולים  וולף  נתן  ד"ר 
השירות  ראש  נעשה  ולימים  הדם  תורמי  בארגון  חבר 
הארצי לעירוי דם )ראה מסגרת שכותרתה "קשר דם – 
זכוכית  בקבוקי  נטל  הוא  זה(.  בפרק  להלן  לדור",  מדור 
משומשים של קטשופ, שנמכרו בחנויות רשת "ספיני'ס" 
וכן בקבוקי שמן "מגד"  הבריטית, אשר פעלה אז בארץ 
ולאחר חיטוי הם מולאו בתרומות הדם ואוחסנו בקירור, 
הזכוכית  מפעל  החל  הבא  בשלב  לעירוי.  עד ששימשו  
הבקבוקים  את  מד"א  עבור  לייצר  בחיפה  "פיניציה" 

לתרומות הדם. 

בקבוקוני דם מתוצרת "פניציה"
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חיילת תורמת דם, הנאסף לבקבוק זכוכית בשנות ה-50
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הדם  לבנק  בארה"ב  מד"א  ידידי  שיגרו  ב-1950  כבר 
על  לשמור  שאיפשר  במקרר,  מצוייד  מיוחד,  אמבולנס 
מהבנק  הובל  כאשר  הדם,  של  הנמוכה  הטמפרטורה 

לבית-חולים כלשהו. 
עד  בארץ  נהגו  הזאת,  ההתקדמות  כל  למרות  אולם 
תחילת שנות ה-50, לשלוח תורמי דם לבתי-החולים לפי 

הצורך. 

מעטפת דואר עם חותמת מיוחדת, שהופצה ב-1950 כדי להגביר את 
תודעת הציבור לגבי החשיבות של תרומות הדם

מבנק דם – לשירותי דם ארציים
בנקי הדם של מד"א מילאו את ייעודם גם לפני שחוק מד"א 
החוק,  פי  על  זו.  חשובה  משימה  הארגון  על  הטיל   1950
מופקדים שירותי הדם של הארגון על איסוף, עיבוד, אגירת 
דם ומוצריו ואספקתם למערכת הבריאות האזרחית והצבאית 
במדינת ישראל, בשיגרה ובעיתות חירום. שירותי הדם כוללים 
את מערך התרמות הדם הארצי, מעבדות בנק הדם המרכזי 
מהפלסמה.  תרופות  וייצור  להפרדה  הפרקציונציה  ומכון 
בזכות מעבדות בנק הדם והמכון השתחררה ישראל לחלוטין 

מתלות באספקת מנות דם ומרכיביו מחו"ל.
התופעה  נמשכה  הזאת,  הרבה  להתקדמות  במקביל 
פרטי,  באורח  דם  מנות  של  קנייה/מכירה  של  המכוערת 
מ"תורמים" מזדמנים, תמורת תשלום, עבור חולים שאין להם 
ביטוח דם, שהונהג לאחר מכן. מלבד ההיבט המוסרי השלילי, 
היה בכך סיכון רפואי, שכן חלק מתורמי הדם בתשלום עשו 
הדם  שאיכות  כך  אלכוהול,  או  סמים  רכישת  למימון  זאת 
שתרמו הייתה מפוקפקת. מד"א נאבק קשות בתופעה, עד 
הדם  ביטוח  הנהגת  בזכות  נעלמה  היא  דבר  של  שבסופו 
זה  ביטוח  בהתנדבות.  דם  שתרם  מי  כל  זכאי  לו  השנתי, 
של  דם  תרומות  להביא  מהחובה  הדם  תורם  את  משחרר 
במשך  לעירוי  בעצמו  יזדקק  אם  משפחה,  בני  או  חברים 
גם לבני משפחת  זכות זאת הוקנתה  שנה לאחר התרומה. 
התורם  מקירבה ראשונה. תורמי דם במקומות העבודה ובני 

משפחתם היו זכאים ל"ביטוח דם קבוצתי". 

הדם  בנק  נדרש   )1956( קדש  למבצע  שקדמה  בתקופה 
הכנות  את  להסתיר  כדי  חשאיות,  דם  להתרמות  להיערך 
דם  התרמות  מחלקת  הוקמה  זה  לצורך  למלחמה.  ישראל 
הדרוש  המערך  את  שבנתה  משולם,  שבתאי  של  בניהולו 
אירגנה  ביסודיות,  פעלה  המחלקה  החשאיות.  להתרמות 
טפסי  כל  את  איחדה  ואפילו  ההתרמות  נוהלי  את  מחדש 
מסניף  שונים  אז  עד  שהיו  לתורם,  והשאלונים  ההרשמה 
לגייס  איפשר  הוא  בחשאי,  נבנה  שהמערך  מאחר  לסניף. 
תרומות דם ממקורות נסתרים, כגון מאסירים בבתי הסוהר, 
מבלי שדבר העלייה בכוננות ייוודע בציבור. ואכן – מלאי הדם 
שהוכן בסתר על ידי המחלקה סיפק את כל צרכי צה"ל בזמן 
המלחמה. חלק ממנות הדם אפילו הוצנחו במיתלה שבסיני, 
עבור הצנחנים שהוטסו לשם. אבל למרבה הצער, הארגזים 
וחלק מבקבוקי  במבחן  עמדו  לא  זה  לצורך  במיוחד  שיוצרו 

הדם נשברו. 
לאחר תחילת המלחמה בסיני, הוסר מעטה החשאיות מעל 
דם  אז  אכן תרם  בישראל  והציבור הרחב  מיבצע ההתרמה 

בנדיבות רבה. 
התרמת דם לפני בית הכנסת הגדול בתל-אביב, לפני מבצע קדש
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האמבולנס המצוייד במקרר, שנשלח ב-1950 מארה"ב לבנק הדם, כדי לשמור על איכות הדם בעת העברתו 
לבתי-החולים. )תצלום מאוסף מכון לבון(

מיכאל לוריא, המנהל הראשון של בנק הדם

התרמת דם על מדרכה ברחוב אלנבי בתל אביב
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מתרימי הדם הגיעו אפילו ליישובים קטנים. בתצלום: התרמת דם של חברי קיבוץ בפרוזדור ירושלים, בשנות ה-50

פרופסור הארולד אליס, מנתח ומרצה נודע בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה בלונדון )שני מימין(, בוחן את מוצרי מכון הפרקציונציה ביפו, בעת 
ביקורו במקום ב-1963. מלבדו נראים בתצלום: ד"ר לודוויג דרסלר )ראשון מימין(, המנהל הרפואי של שירותי הדם, הרוקח הראשי של המכון, ד"ר 

יחזקאל שמש, רעיית פרופסור אליס, יו"ר מד"א, ד"ר יוסף קוט וד"ר נתן וולף, ראש שירותי הדם של מד"א באותם ימים

הניסיון שנרכש על ידי מחלקת התרמות הדם בימי המבצע סייע רבות בתכנון ניהול שירותי הדם לשנים הבאות. 
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מרכיבי הדם
אורך חייה של מנת דם טריה היה בזמנו כ-21 יום בלבד 
וגם זאת רק בקירור. אבל הפרדת הדם למרכיביו השונים 
איפשרה לשמר את חלקם תקופות ארוכות יותר ולערות 

אותם לפי הצורך. 
חלק  של  המרכיבים  את  להפריד  התחילו  ה-70  בשנות 
להשתמש  שניתן  אדומות,  דם  לכדוריות  הדם  ממנות 
הראויות  לטסיות,  הדם,  תרומת  לאחר  יום   21 עד  בהן 
ולפלסמה  התרומה  לאחר  ימים  חמישה  עד  לשימוש 
בהם  ולהשתמש  להקפיאם  שאפשר  וקריופריציפיטט, 
לספק  מאפשרת  זו  הפרדה  התרומה.  לאחר  שנה  עד 
את  ולערות  להם  הדרושים  המרכיבים  את  רק  לחולים 
זו  שאר המרכיבים לחולים אחרים, הזקוקים לכך. בדרך 
בשלושה  או  בשניים  לטיפול  דם  תרומת  כל  משמשת 
חולים – הישג שמשמעותו ניצול יעיל יותר של נוזל החיים 

האדום.

נשיא המדינה, חיים הרצוג, מקבל הסברים ממנהלת שירותי הדם, 
ד"ר שולמית בר-שני, בביקורו בבנק הדם ביפו בשנות ה-80. מאחור 

נראים נשיא מד"א, פרופ' אריה הראל, שלישו הצבאי של נשיא 
המדינה, עמי גלוסקא ושמעון רדליך - מהנהלת ארגון תורמי דם 

מתנדבים

שיתוף פעולה מעשי ומדעי עם הצלב 
האדום האמריקאי

במקרים של צורך בעירוי דם מסוג נדיר, שאי 
אפשר להשיגו בארץ, נעזר בנק הדם של מד"א 
הברית.  ארצות  של  האדום"  "הצלב  בארגון 
מקרה כזה אירע לפני כמה שנים, כאשר אשה 
שעמדה לעבור ניתוח בירך, נזקקה לסוג דם 

נדיר, הנושא נוגדנים מסויימים.
מנהלת שרותי הדם של מד"א באותה תקופה, 
"הצלב  אל  פנתה  שני,  בר  שולמית  ד"ר 
את  ממנו  לקבל  בבקשה  האמריקני  האדום" 
הדם הדרוש - חמש מנות בסך הכל. הבקשה 
הוכנס  הוקפא,  הנדיר  הדם  בחיוב.  נענתה 
לצידנית והוטס ארצה תוך 24 שעות והניתוח 

נעשה. 
הדם  לבנק  מד"א  בין  הפעולה  שיתוף 
האמריקני התבטא גם בתחומים אחרים, כגון 
תיכנון הקמתו של מרכז שרותי הדם בתחום 
בית חולים שיבא בתל-השומר, החלפת מידע 
רפואי ומדעי וגיבוי הדדי של מנות דם נדירות.

דם  במשך הזמן התפתחו טכניקות חדשניות להקפאת 
ומרכיביו, אבל המיתקנים החדשים, שנתרמו על ידי ידידי 
מד"א בעולם, היו גדולים ומקומו של בנק הדם נעשה צר 
עליו בבית מד"א ברחוב מזא"ה. בעיקבות זאת הועבר בנק 
הדם בתחילת שנות ה-50 למיבנה רחב ידיים יותר, ברחוב 

שבטי ישראל 33 ביפו, בסמוך לבית הספר להדרכה. 
והוא  פעילותו  את  להרחיב  לו  איפשר  ביפו  החדש  ביתו 
דרישה  להן  הייתה  שלא  פלסמה,  ממנות  להפיק  החל 

מבתי החולים, גם חלבונים, כגון אלבומין וגמא-גלובולין.
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מעטפה עם חותמת דואר מיוחדת, הנושאת ציור של בית והמכון לפרקציונציה ביפו. המעטפה הופצה ב-1953, לרגל כינוס ועידת "מגן דוד 
אדום" בישראל

הישר לפנים – בנק הדם במיתחם מד"א ביפו. משמאל – בניין מחלקת ההדרכה של מד"א
פינת עבודה רוחשת פעילות, בבנק הדם ביפונסיוב גלובולין, שהופק בבנק הדם ביפו 
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באמצע שנות ה-80, נוכח ריבוי התפקידים שהוטלו על שירותי הדם, נוצר שוב הצורך להעביר את בנק הדם למקום מרווח 
יותר. המקום שנמצא לכך היה ברמת-גן, במיתחם בית-החולים שיבא בתל השומר. ידידי מד"א בארה"ב, קנדה, בריטניה ודרום 
אפריקה גייסו בין חבריהם את הכספים הדרושים למימון הבנייה. הכוונה להקים את המרכז החדש של שירותי הדם נתקלה 
בתחילה בהתנגדות נמרצת של משרד הבריאות, שחשש כי הוצאות האחזקה השוטפת של המרכז יוטלו על תקציבו. אולם 
אגודות ידידי מד"א שמימנו את בניית המרכז, התחייבו לסייע גם באחזקה השוטפת שלו. בעיקבות זאת הוסרה ההתנגדות 

ובניית המרכז החדש יצאה לדרך. 

במרכז שירותי הדם, המנוהל על ידי פרופ' אילת שנער, מועסקים כ-240 עובדים – טכנאי מעבדה, מתרימי דם, רופאות, אחות 
ומספר אנשי מינהלה.

טקס הנחת אבן הפינה למרכז שירותי הדם החדש של מד"א במיתחם תל-השומר, באמצע שנות ה-80, בנוכחות נציגי אגודות ידידי מד"א בארה"ב, 
קנדה, בריטניה ודרום אפריקה, שמימנו את הפרוייקט. בתצלום נראים בין היתר: יחיאל חמי, יו"ר מד"א עו"ד דב פרנקל, חיים דגן, שר הבריאות אליעזר 

שוסטק, נשיא מד"א פרופ' אריה הראל, חברי הוועד הפועל אוריאל ריפטין ואורן טוקטלי, המהנדס הירשברג, מנכ"ל מד"א עמיצור כפיר ומנהלת שירותי 
הדם ד"ר שולמית בר-שני

מרכז שירותי הדם בתל-השומר, עם חנוכתו ב-1987
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מערך התרמות-דם כלל ארצי
מספר מנות הדם שיש להתרים בשנה בישראל, כדי למלא את כל הצרכים בתחום זה, מגיע לכ-4 אחוזים ממספרם 
הממוצע של תושבי המדינה )כ-300,000 מנות דם בשנה(. 96 אחוזים מתרומות הדם בישראל – כ-290,000 מנות דם 
)למעלה מאלף מנות כל יום( – נאספות על ידי צוותים ממערך התרמות הדם הארצי של שירותי הדם. כל התרומות הללו 
באות מתורמים מתנדבים, ללא כל תמורה חומרית. 90 אחוז מהתרומות נאספות על ידי ניידות דם של מד"א בבתי-

ספר, במקומות עבודה מאורגנים, במרכזים קהילתיים ובמחנות צבא. השאר מתקבלות בחדרי ההתרמה הקבועים, 
הפועלים בתחנות מד"א ברחבי המדינה. כל מתרימי הדם מיומנים ומקצועיים והציוד שבו הם משתמשים להתרמה 

הוא סטרילי וחד-פעמי.  
מנהל מערך התרמות הדם הראשון של מד"א היה סא"ל )מיל( שבתאי משולם, שמונה גם כמפקד הראשון של גדוד 
המילואים של  מתרימי דם צבאיים )יחידת שירותי הדם –יש"ד 269(. היחידה, שהוקמה לאחר מלחמת יום-כיפור, פועלת 

עד היום ומסייעת לשירותי הדם של מד"א להגדיל את מספר תרומות הדם בשעת חירום. 
מרבית תורמי הדם בישראל  הם בני 40-17 ולמעלה משלושה רבעים מהם גברים, ילידי הארץ. התורמים משתייכים לכל 

שכבות העם, ללא הבדלי השכלה, הכנסה או דת.
שירותי הדם מפעילים גם פרוייקט מיוחד, שהחל ביוזמת ארגון תורמי דם מתנדבים, של התרמות דם בקרב תלמידי 
כיתות י"ב בבתי הספר התיכוניים. במסגרת הפרוייקט, הזוכה להצלחה רבה, מוקדש זמן גם להסברה ולהגברת מודעות 
הצעירים להתנדבות ועזרה לזולת בכלל וכן למצבים ולהתנהגות העלולים לסכן  את בריאותם. זאת במטרה להגביר 

את בטיחות מנות הדם הנתרמות בארץ. 
התורמים  הדם של  צורכי  לכל  מד"א  דואג  דם, שלפיה  ביטוח  תוכנית  הדם המתנדבים  תורמי  לכל  מוצעת  כאמור, 
ומשפחתם הקרובה, במשך שנה מיום התרומה. ביטוח זה משחרר את התורמים למשך שנה, מהצורך להביא מנות 
דם חלופיות, כאשר הם או בני משפחתם הקרובה נזקקים לעירוי דם. ביטוח הדם מקיף גם את כל העובדים במקומות 

עבודה מאורגנים, שבהם מתבצעת התרמת דם קבוצתית ואת כל חיילי צה"ל הסדירים. 

מבצעי התרמת הדם, הנעשים בהתמדה, נענים בחיוב וברצון על ידי הציבור במשך מרבית ימות השנה. רק בתקופות 
החגים, שבין ראש השנה לסוכות ובין פסח ליום העצמאות, נוצר מחסור זמני בתרומות דם. כדי להתגבר על כך נערכו 
באותן תקופות מבצעי הסברה מיוחדים, שבמהלכם תרמו דם, כדוגמא אישית, נשיאי המדינה, רמט"כלים וחברי כנסת. 

ניידת חדישה להתרמת דם

326



נשיא המדינה ב-1978, יצחק נבון )מימין( ורעייתו אופירה )משמאל(, תורמים דם במסגרת מבצעי הסברה לעידוד הציבור 
לתרומות דם, כולל תרומות מנשים.

נשיא מד"א פרופ' אריה הראל  ומנהל מחלקת התרמות דם שבתאי משולם, בטקס הענקת פרסים ליחידות צה"ל מצטיינות בתרומות דם
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כי הדם הוא הנפש

הכנת מרכיבי הדם
בנוסף למערך התרמות הדם המלא, קיים שירות להפרדת מרכיבי-דם תוך כדי  ההתרמה )פרזיס(, בשיטה זו מחובר התורם 
המתנדב למיתקן השואב את הדם ולאחר שהופרדו ממנו מרכיבי הדם הנדרשים, הוא מוחזר במעגל סגור לתורם. מרכיבי 
רבים. שכן השיטה מאפשרת  לעירויים  הזקוקים  לחולים במחלות המטולוגיות,  בעיקר  מיועדים  זו  הנאספים בשיטה  הדם 
 ,AB לצמצם את מספר התורמים הדרושים לכל חולה כזה. זוהי גם השיטה העדיפה לאיסוף כמות גדולה של פלסמה מסוג

שאותה ניתן לערות לכל, אף כי רק 7 אחוזים מתורמי הדם הם בעלי סוג דם זה. 
בשיטה זו מטופלים גם חולים במחלות מסכנות חיים, שצריך להחליף בגופם את הפלסמה – תהליך המבוצע על ידי צוות 

ייעודי של שירותי הדם. 

בדיקת מנות הדם
כל תרומות הדם נבדקות בשיטות מודרניות וממוחשבות לזיהוי סוגי הדם B, )A, O, Rh( ואיפיון תת-סוגים נדירים. בנוסף, 
מבצעת מעבדת העל לאימונו-המטולוגיה בשירותי  הדם, בדיקות ייחודיות ומסובכות לזיהוי תורמים ומטופלים בעלי סוגי דם 
נדירים ביותר. המעבדה גם מקיימת מעקב אחר נשים בהריון, כדי לאבחן אם הן עלולות לגרום למחלה המוליטית של העובר.

B  כבר בשנות ה-70 הוחל בבדיקת תרומות הדם, כדי לוודא שאינן נושאות נגיפים או חיידקים )כגון מחוללי דלקת כבד מסוג
או עגבת(, העלולים להזיק למקבלי הדם. עם התפשטות 
מחלת האיידס בראשית שנות ה-80 והגילוי כי הנגיף עלול 
לעבור בעירוי, הוחמרו הקריטריונים לקבלת תרומות דם 
 1986 מאז  להידבקות.  גבוה  בסיכון  הנמצאים  מאנשים 

נבדקת כל מנת דם כדי לוודא שאינה נגועה בנגיף.
לגילוי  שונות  בדיקות  שש  הדם  מנות  כל  עוברות  היום 
נגיפים וחיידקים של דלקת כבד נגיפית )הפטיטיס( מסוג 
 2008 מינואר   )CMV-ו  HIV( ,HTLV איידס  עגבת,   ,C-ו  B

חדשנית  מולקולארית  בשיטה  הדם  מנות  כל  נבדקות 
)NAT(, התורמת משמעותית להגברת בטיחותן.

כאשר מתגלה מחלה או נשאות של אחת המחלות הללו, 
הודעה,  נשלחת  ולתורם  הנגועה  הדם  מנת  מושמדת 

שעליו לקבל טיפול רפואי מתאים.

מתחברים לעידן הסלולארי
בשנה האחרונה העלתה מד"א לאוויר אפליקציה סלולרית חדשה, שנועדה לעודד ולהגביר את 

שוחרי  מד"א  אגודת  ידי  על  פותחה  האפליקציה  בישראל.  הציבור  של  הדם  תרומות  קצב 
בישראל בשיתוף בית התוכנה גרובנט. האפליקציה מספקת מידע בזמן אמת על נקודות 

ההתרמה הקרובות למקום הימצאו של המשתמש, ופרטים רלוונטיים נוספים, כמו שעות 
הפעילות. בנוסף, מאפשרת האפליקציה למי שכבר תרם דם, לנהל פנקס תרומות.

האפליקציה החדשה יועדה להגביר את המודעות הציבורית לצורך לשמור על מלאי 
יום  היום  בשגרת  מד"א,  ע"י  המנוהל  הלאומי  הדם  בבנק  מספקת  בכמות  דם 

ובהסתכלות על שעות חירום עתידיות .
ואפל. האפליקציה  באנדרואיד  הורדות    25,000 האפליקציה ל-  זכתה  השקתה  מאז 

זכתה לפרס "מוביליטי 2013" ליישומים ארגוניים מצטיינים )אנשים ומחשבים(, כמו גם פרס 
"המהלך השיווקי החדשני 2013" )הפורום לחדשנות בשיווק( וכן הוצגה האפליקציה בכנס הסלולר 

בברצלונה ע"י מכון היצוא הישראלי.
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מעבדות שירותי הדם 
מכיוון שדם הוא מוצר רגיש, יש לאחסנו בתנאים מתאימים, לבדוק את איכותו ואת התאמתו לחולים. לכל אלה דואגים שירותי  

הדם של מד"א. 

סיבה טובה לתרומת הדם בגיל 71
של  הדם  שירותי  שני,מנהלת  בר  שולמית  ד"ר 
מד"א בימי מלחמת יום הכיפורים, מספרת:  "תמיד 
לשעבר,  שוטרת  ה-71,  בת  האישה  את  אזכור 
שהגיעה לבנק הדם והתעקשה שניקח ממנה דם. 
ובן  הימים  ששת  במלחמת  נהרגו  מבניה  שניים 
נוסף נמצא כעת בלחימה בחזית. האישה עשתה 
את כל הדרך מרעננה ליפו כדי לתרום מדמה לבנק 
גילה, אמרה  הדם המרכזי. לאחר שנדחתה, בשל 
בשליטה.  שהמצב  יודעת  אני  "עכשיו  בהקלה: 
אם הייתם לוקחים דם מאישה זקנה כמוני, הייתי 

יודעת שהמצב נואש..." 
בשל השיפור שחל מאז במצבם הכללי והבריאותי 
מתנדבים  להתרים  הותר  הותיקים,  האזרחים  של 
ומצבם  בעבר  תרמו  אם   ,80 לגיל  אף  שהגיעו 
הרפואי מתיר זאת, כך שאותה אשה היתה יכולה 

כיום להימנות עם מאגר התורמים של מד"א.
תרומת פלסמה ומרכיבי-דם בהפרדה מיידית )פרזיס(

טיפול בתרומות דם מאנשים בסיכון
נוכח החשש הכבד מפני הנגיפים העלולים לעבור בעירוי, קבע משרד הבריאות נהלי בטיחות לתרומות דם עם הנחיות לדחות 
תרומה, או להשמיד דם שנתרם על ידי אנשים בעלי התנהגות מינית בסיכון גבוה )מזריקי סמים, אנשים המקבלים תשלום 
עבור יחסי מין, גברים המקיימים יחסי מין עם גברים ואנשים שהגיעו מארצות שבהן קיימת שכיחות גבוהה של מחלות כאלה(. 
בשנות ה-90 התעוררה מחאה ציבורית נרחבת, שהגיעה עד כדי הפגנה אלימה של בני העדה האתיופית. בעיה חברתית זאת 

טרם הגיעה לכלל פיתרון מוסכם ומקובל, למרות כל המאמצים המושקעים בכך. 
תורם שנמצא  לזהות  אינן מסוגלות  דם,  לכל מנת  ובעולם  בישראל  ביותר, המבוצעות  מאחר שגם הבדיקות המתקדמות 
ב"תקופת החלון" )הזמן העובר ממועד ההדבקה ועד לזיהוי הנגיפים בדם(, יש לנסות ולצמצם ככל האפשר את הסיכון שמנה 

כזו תזיק למקבלי הדם. 
היות ומכל מנת דם מכינים שלושה מרכיבים, הניתנים לשלושה חולים שונים, הפוטנציאל לנזק הוא משמעותי ביותר. לא ניתן 
יהיה להצדיק, בשום פנים ואופן, כלפי החולים שנפגעו, את השימוש במנות דם נגועות, אם יסתבר שהמערכת לא נקטה בכל 

אמצעי הזהירות המקובלים בעולם למניעת ההדבקה.

חודשים  זה מספר  הבריאות  שולחנו של משרד  על  מונחת  גבוה  בסיכון  המצויים  אנשים  הדם של  תרומות  סוגיית  ככלל, 
והתקיימו מספר פגישות של צמרת משרד הבריאות ונציגי הקהילות עם אנשי מקצוע, מומחים למחלות זיהומיות וחברי ועדת 
המומחים המייעצת למשרד הבריאות בנושא רפואת עירויים. בימים אלה עוסקת בכך ועדה שהוקמה ע"י משרד הבריאות כדי 
לראות האם ניתן לעשות משהו לשינוי הנוהל, מבלי לפגוע בבריאות הציבור מחד וברגישות החברתית של הקהילות השונות 

מאידך.
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כי הדם הוא הנפש

מקפיא לשימור דם טבורי

בדיקות סוג הדם במסווג האוטומטי
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הכנת המבחנות לפני 
כניסתן למכשיר הבדיקה

מנת דם טבורי שנלקחה זה עתה 

מנות דם לסוגיהן המסופקות 
לבתי חולים
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כי הדם הוא הנפש

בנק דם טבורי במד"א
ומשרד  בסרטן  למלחמה  האגודה  בעולם,  מד"א  ידידי  אגודות  בתמיכת  ב-2002,  במד"א  הוקם  הציבורי  הטבורי  הדם  בנק 
הזקוקים להשתלת תאי מח עצם.  וברחבי תבל,  חולים בארץ  עבור  דם טבורי  מנות  ולשמר  לאסוף  נועד  הבנק  הבריאות. 
כן מיועד הבנק להגדיל את המאגר של מנות דם/תאי גזע להשתלה של המארג הגנטי הייחודי לאוכלוסייה בישראל ושל 

המיעוטים החיים במדינה.
תאי הגזע הם אבני הבנייה של התחדשות רקמות בגוף. תאים אלה, המצויים במח העצם, בשליה ובחבל הטבור, אחראים 
להתפתחות תאי הדם האדומים והלבנים וטסיות במערכת הדם. הם יכולים לשמש לטיפולים במחלות דם נרכשות )לויקמיות, 
לימפומות ועוד( או גנטיות )כשל במערכת החיסון, טלסמיה, אנמיה פנקוני ועוד(. לאחר לידת התינוק וניתוקו מחבל הטבור, 
אוסף צוות מיומן בחדר הלידה את הדם שנותר בשליה ובחבל הטבור ומעביר אותו למעבדה, בה מופרדים ממנו תאי הגזע. 
התאים הללו נשמרים בהקפאה בטמפרטורה של -190 מעלות צלסזיוס, במקפיאים ייחודיים למטרה זו. המנות יכולות להישמר 

25 שנה ואולי יותר, בהתאם לניסיון שיצטבר. 
בנק הדם הטבורי של מד"א הוא בנק ציבורי, שהמנות הנשמרות בו מיועדות לכל נזקק בארץ ובעולם, ללא תשלום. מלבד הדם 
שתורמות היולדות, נאספות בו גם מנות דם טבורי ממשפחות שבהן יש ילד/ה החולים במחלה המצריכה השתלת תאי גזע. 
מנות דם אלה מיועדות למשפחות הללו בלבד והשימוש בהן מחייב הפניה מרופא מטפל. כיום מוקפאות בבנק הדם הטבורי 

6000 מנות ועד כה נשלחו כמה עשרות מנות להשתלה בחולים בארץ ובעולם.

איחסון הדם
כדי לשמור על איכות הדם, מאחסן בנק הדם את כל תרומות הדם המגיעות 
אליו בטמפרטורה נאותה ובתנאים סטריליים. במקביל מוטל על בנק הדם 
לדאוג לזמינות כמות מספקת של מנות דם, לשימוש יום-יומי ברחבי הארץ.

טיפול בפצעים קשים בעזרת תאי דם לבנים )מקרופאגים(
מצויים  הם  הכללית.  החיסון  למערכת  המשתייכים  תאים  הם  מקרופאגים 
תפקידם  הדם.  ובכלי  בטחול  בכבד,  העצמות,  במח  הלימפה,  בקשרי  בגוף 
הוא ניקוי מאסיבי של חלקיקים קטנים וגופים זרים, החודרים אל נוזלי הגוף. 

חשיבות המקרופאגים לריפוי פצעים התבררה כבר בשנות ה-70 של המאה 
שעברה, אולם רוב השיטות המקובלות לשפעול מקרופאגים בתנאי מעבדה 
כללו תוספת של חומרים מסרטנים ולכן לא התאפשר השימוש במקרופאגים 

לריפוי בני אדם.
פרופסור אמריטוס דוד דנון ממכון וייצמן, המשמש כיועץ למחקר בשירותי 
קשים  ובכיבים  בפצעים  לטפל  הרעיון  את  מכבר  זה  הגה  מד"א,  של  הדם 
בעזרת מונוציטים/מקרופאגים, המופקים ממנות דם של תורמים מתנדבים. 
לתרחיף  והפיכתם  הדם  מתרומת  לבנים  דם  תאי  הפרדת  כולל  התהליך 

תאים, המרפא פצעים קשים כגון פצעי לחץ, פצעים לאחר ניתוחי לב או ניתוחים קיסריים.
להכנת מקרופאגים. השימוש  וסטרילית,  סגורה  הדם של מד"א מערכת שקיות  שירותי  פותחה במעבדות  זאת  בעיקבות 
במקרופאגים אלה נבדק קלינית באלפי פצעים קשים ולאחר שהטיפול הוכיח את עצמו, אושרו המערכת והשימוש בה ע"י 

משרד הבריאות.
עד כה טופלו בשיטה זו מאות רבות של פצעי לחץ, הן אצל זקנים והן אצל צעירים משותקים במחצית גופם. בשנים האחרונות 
הוחל בשימוש במונוציטים/מקרופאגים לריפוי פצעים מזוהמים שנוצרו בעצם החזה וברגליים, אצל חולים שעברו ניתוח לב 
פתוח. המערכת הועברה לחברת מקרוקיור, הנמצאת היום בשלבי קבלת אישורים אחרונים מה-FDA האמריקאי, לטיפול 

בפצעים קשים.

טיפול במנות דם נדירות במעבדת האימונו המטולוגיה
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המכון להפקת מרכיבי פלסמה )פרקציונציה(
כחלק  ה-50,  בשנות  כבר  לפעול  החל  לפרקציונציה  המכון 
המכון  בתל-אביב.  אדום"  דוד  "מגן  של  הדם  שירותי  ממערך 
שנתרם  מהדם  הפלסמה  להפרדת  כמעבדה  לשמש  נועד 
לייצור תמיסות סטריליות של חלבונים להזרקה בבני  ולנצלה 
בהכנת  הדם  שירותי  פעילות  את  המכון  משלים  בכך  אדם. 
מרכיבי דם שונים ומגדיל את הניצולת והיעילות של השימוש 

בדם הנתרם. 
בעיקר  ומכילה  הדם  מנפח  אחוזים  כ-55  תופסת  הפלסמה 
מכוונים  במכון  והעיבוד  ההפרדה  וחלבונים.  מלחים  מים, 
נוגדנים  אלבומין,  כגון  תרופות  להפיק  ניתן  שמהם  לחלבונים 

)אימונוגלובולינים( ופקטורי קרישה שונים. 
בהקפאה עמוקה, אפשר לשמר חודשים רבים את הפלסמה 

נשיא הצלב האדום השוודי נואם ב-1953, בטקס הנחת אבן הפינה של מכון הפרקציונציה וייבוש הפלסמה בצמוד לבנק הדם ביפו

ד"ר יחזקאל שמש מציג לאורח מתאילנד אחד ממוצרי 
מכון הפרקציונציה

באצוות  הפלסמה  נאגרת  זה  לצורך  מהדם.  שהופרדה 
מרכיביה  ממנה  שמופרדים  עד  ליטרים,  מאות  שנפחן 

החלבוניים. 
מכון הפרקציונציה למרכיבי פלסמה הראשון של מד"א 
הוקם ביפו בתרומת אגודות ידידי מד"א בעולם, שרכשו 
גם את הציוד המיוחד לטיפול בפלסמה ולייצור מרכיביה. 
עם הקמתו, נקרא המכון על שם קולונל דוד מרקוס )מי 
ונהרג  ירושלים  חזית  שהיה במלחמת העצמאות מפקד 

בשוגג בקסטל(. 

יחזקאל שמש,  ד"ר  ידי  על  נוהל המכון  ה-60  עד שנות   
רוקח במקצועו.

בסוף שנות ה-60 התבקש המדען וחוקר החלבונים פרופ' 
הושבת  בהמלצתו  המכון.  את  לשדרג  רוטשטיין,  פרד 
המכון חלקית למספר שנים, עבר שיפוץ יסודי והותקן בו 
ציוד מודרני רב. עם תום השיפוץ, בתחילת שנות ה-70, 

חזר המכון לפעילות מלאה, בניהולו של חיים דגן.
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מכון במלחמה – ללא גברים )כמעט(
שניהלה  מועלם-מובשוביץ,  רינה  הרוקחת 
בפועל את מכון ההפרדה, מספרת: "עם פרוץ 
שעבדו  הגברים  כל  גוייסו  כיפור,  יום  מלחמת 
במכון, כולל המנהל דאז, חיים דגן-גם הוא רוקח 
רק  במכון  נותר  הלבורנטיות  מלבד  במקצועו. 
חדש  עולה  היה  כי  מנועים,  אלחנן  אחד,  גבר 

שעדיין לא ידע עברית.
"למרות הצוות המצומצם, הצליח המכון לטפל 
הרבות   הדם  תרומות  של  האדיר  בלחץ  כראוי 
כל  את  ושסיפקו  בהתלהבות  הציבור  שהזרים 
תצרוכת הדם שנדרשה במלחמה. בנוסף לכך 
מידידי  שהגיעו  דם  מנות  אלפי  למכון  הגיעו 
מד"א בחו"ל. הצוות התמקד בהפרדת הפלסמה 
מתרומות הדם שלא נדרשו לשימוש מיידי בזמן 
המלחמה. בעיקבות זאת תפח מלאי הפלסמה 
אלחנן  הצליח  העומס,  למרות  במהירות. 
עמוקה,  בהקפאה  הפלסמה  שימור  במשימת 
כך שלאחר המלחמה אפשר היה להמשיך ללא 

כל עיכוב, בהפקת מרכיבי פלסמה במכון."

עם פרוץ מלחמת יום כיפור נענה עם ישראל, כמו בכל 
שעת חירום, לקריאה לתרום דם והתייצב בהמוניו בתחנות 

שהוצבו ברחבי הארץ לצורך זה. בתצלום: איסוף תרומות 
דם בימי המלחמה

עובדות בנק הדם מכינות משלוח של מנות דם לצה"ל, 
בימי מלחמת יום כיפור

היה  ביפו  הבניין  כי  דרכים,  לפרשת  המכון  הגיע  שוב  ב-1981 
הטכנולוגיה  לחידושי  שנדרש  המיוחד  הציוד  את  מלהכיל  צר 
הסטריליזציה  בתנאי  עמד  לא  גם  המיושן  הבניין  זה.  בתחום 
החמורים שנדרשו ממנו ומצבו התדרדר עד כדי כך, שמשרד 
הפלסמה  מרכיבי  בהפקת  להמשיך  עליו  אסר  הבריאות 

ופעילותו הופסקה למשך שנים.  
לתפקידיו  במקביל  דגן,  חיים  המכון  את  ניהל  ימים  באותם 
יהודי  קלנר,  אהרון  "ד"ר  כי  מספר,  הוא  מד"א.  מנכ"ל  כמ"מ 
מכון  והפעיל  ניו-יורק  של  הדם  בנק  את  שניהל  חם,  לב  בעל 
הפרדה משוכלל בלונג איילנד, הוזמן אז ארצה, כאורח מד"א, 
כדי לסייע להפעלת המכון ולתרום לו ידע וטכנולוגיות חדישות. 
כשנכנסו האורחים לראשונה למכון ביפו, הם היו המומים ממה 
היה כה קשה,  שראו. הרושם שהמיבנה המיושן עשה עליהם 
שד"ר קלנר הביע ספק מוחלט ביכולתו של המכון לייצר מוצרי 
אוזניים  על  נפלו  המכון  צוות  של  ההסברים  כל  להזרקה.  דם 
אטומות. כצעד אחרון, ביקשו האורחים לראות את התוצרים 
עמדתם.  השתנתה  אז  ורק   – לבתי-חולים  המכון  שמספק 
בקבוקון אלבומין מתוצרת  האורחים  לפני  הציגו  עובדי המכון 
המכון ולאחר שד"ר קלנר בחן אותו, אורו עיניו. הוא הכריז בקול 
כל  מעולה  מוצר  שכזה,  במקום  לייצר  שמסוגל  'מי  כי  בוטח, 
 FDA-כך, ראוי שיקום למענו מכון חדיש שיעמוד בדרישות ה
האמריקאי'.  מאותו רגע, זכו שירותי הדם לידיד תומך בהקמת 

המכון החדש."
המלצותיו של  ובעיקבות  ביפו  המכון  המצב הקשה של  נוכח 
ד"ר קלנר, החליטה הנהלת מד"א להקים מהיסוד מכון הפרדה 
החדשניות  הטכנולוגיות  להפעלת  לחלוטין  המותאם  חדיש, 
ביותר, ברמה המקובלת בעולם המערבי. ברוח זו, נשלחו כמה 
במטרה  וארה"ב,  פינלנד  אוסטריה,  לשווייץ,  המכון  מעובדי 
לרכוש ידע ושותפים לתכנון המכון החדש. ידע זה נרכש, בסופו 
בלונג  הפרקציונציה  ממכון  בניו-יורק,  הדם  מבנק  דבר,  של 

איילנד ומחברת "אוקטה-פרמה" השווייצרית. 
מלכתחילה היה ברור, שהמקום הנאות למכון החדש הוא בבניין 
שירותי הדם של מד"א במיתחם תל השומר והתוכניות שהותוו 
בעזרת הידע הבינלאומי שנרכש, שולבו בפיקוחו של המהנדס 

יהודה הירשברג, בתוכניות בניין שירותי הדם. 
הקמת המכון הצריכה השקעה משמעותית של 40 מיליון דולר 
– סכום שנתרם כולו על ידי ידידי מד"א בחו"ל. למרות התרומה 
הגדולה הזאת, התנגד משרד הבריאות נמרצות להקמת מרכז 
שירותי הדם והמכון בתל השומר. הסיבה: בגלל מצבו הכספי 
הקשה של מד"א באותם ימים, חשש המשרד שייאלץ לממן 
מתקציבו את המכון החשוב. בסופו של דבר התחייבו אגודות 
ידידי מד"א בבריטניה וארה"ב לכסות כל גרעון תפעולי העלול 
להיות למכון במשך שבע שנותיו הראשונות – והתנגדות משרד 

הבריאות הוסרה. 
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משכנו החדש של המכון בתל השומר נחנך ב-1993, בתקופה שבה כיהן ד"ר אמנון בן דוד כמנהל שירותי הדם.
מסוף שנות ה-90 פועל מכון הפרקציונציה כגוף עצמאי בשיתוף חברה בינלאומית ולפי ידע שלה. 

נשיא המדינה, אפרים קציר, לוחץ את ידו של חיים דגן, מנהל מכון הפרקציונציה. ביניהם נראים בן ציון טחן, מנכ"ל מד"א ויצחק 
סובול, מנהל הבית )1976(

גב' מ. מרקוס, אלמנת קולונל דוד מ. מרקוס, בעת ביקור במכון ב-1956. לצדה ד"ר דרסלר שניהל את המכון באותם ימים
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ארגון תורמי דם מתנדבים )את"ד(
לצד שירותי הדם של מד"א פועלת עמותת "ארגון תורמי דם מתנדבים" )את"ד(. כיום חברים 
בה למעלה מ- 12,000 תורמי דם, העונים לכל קריאה, בהתאם לצרכיה של מערכת הבריאות. 

הקמת את"ד בקיץ 1936, נבעה מאילוצי מאורעות תרצ"ו, שפרצו כחודש לפני כן. הערבים החלו 
אז בסידרה ארוכה של רצח יהודים והתנפלויות על יישובים עבריים ופצועים יהודיים רבים נזקקו 
לעירויי דם. על צורך זה ענו כ-30 החברים הראשונים של את"ד. להתנדבותם היה הד נרחב וכבר 

בשנה השנייה להקמתו מנה הארגון מעל מאה חברים. 

מלכתחילה נקבע, שתרומות הדם יתקבלו הן מערבים והן מיהודים, ושהארגון יתרום דם לכל 
נזקק ויהיה זה יהודי או ערבי. וכך, אפילו בעיצומן של המאורעות, כשפנו בתי חולים ביפו הערבית 
בבקשה לתרומת דם, נשלחו לשם מתנדבי את"ד, לתרום מדמם, כשהם מלווים ברכב משוריין 

מאוייש בשוטרים בריטיים. 
חברי ארגון תורמי דם במצעד בתל-אביב, בשנות ה-30
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שהיה  ב"דבר"  עיתונאי  פינס,  שמעון 
יו"ר הארגון שנים ארוכות מספר: "בימי 
מלחמת העולם השנייה השתלב ארגון 
במסגרת  מד"א  באמצעות  דם  תורמי 
חבר  כל  אזרחית(.  )הגנה  הג"א  תחנות 
שובץ לתחנה מסויימת אליה היה צריך 
כאשר  ופורענות.  אזעקה  בזמן  להגיע 
אצו  חשו  לראשונה,  תל-אביב  הופצצה 
תחנותיהם  אל  נפש  בחירוף  החברים 
אשר  הפצועים  את  הקדימו  ולפעמים 
של  זאת  תופעה  לבתי-החולים.  הוחשו 
המתנדבים חזרה ונשנתה כל עת שהיה 
העם בסכנה. זוהי תופעה המאפיינת את 
ארגוננו בפרט ואת היישוב בארץ בכלל",  

ציין פינס בחגיגות 35 שנה לארגון.
 

קום  לפני  הבריטים,  נגד  המאבק  בימי 
שלוחמי  אחת,  לא  אירע  המדינה, 
בקרב  שנפצעו  ולח"י,  אצ"ל  המחתרות 
וטופלו במקומות מיסתור, נזקקו לעירוי 
אליהם  הוסעו  כאלה  במקרים  דם. 
תורמי הדם בעיניים מכוסות, כדי שלא 
הפצועים  מוסתרים  היכן  לזהות  יוכלו 

הללו ולא יגלו זאת אפילו בשגגה. 
מעמד  לאת"ד  הוענק   1982 באפריל 
ארצי ונוצר שיתוף ושילוב אינטגרלי בינו 
לבין מד"א. מאז פועל הארגון בכל רחבי 
בנק  בליווי  בתל-אביב,  רק  ולא  הארץ 
מלא  פעולה  ובשיתוף  מד"א  של  הדם 
יחידת ההתרמות של שירותי הדם  עם 

במד"א.
אגב, לא מעטים מחברי את"ד, הרואים 
הדביקו  גדולה,  זכות  דם  בתרומת 
וכיום  משפחתם  בני  את  בהתלהבותם 
יש בארגון מתנדבים, המייצגים שלושה 

דורות של משפחה אחת.

את"ד  יו"ר  שהיה  מי  רדליך,  שמעון 
 ,)2006( הארגון  כבוד של  ונשיא   )1985(
פרוייקט  על  ממד"א  הוקרה  אות  קיבל 

שיזם לחינוך הנוער לתרום דם.

כרוז שהפיץ את"ד בפרוץ מלחמת העצמאות ובו נקראו תושבי המדינה 
הצעירה לתרום דם

אני מוריש את רכושי למד"א...
זה היה בסוף שנות  החמישים, או בתחילת שנות 
השישים, ביום אפור וגשום נכנס למשרד הראשי 
של מד"א בקריה, איש חיוור ורזה, לבוש בפיג'מה. 
התברר שהוא הגיע מבית החולים בילינסון בפתח 
תקווה, שם הוא מאושפז. הוא סיפר, כי עליו לעבור 
ניתוח והוא זקוק לשתי מנות דם, אך מכיוון שאין 
לו משפחה, אין לו מי שיתרום דם למענו. כמפלט 
אחרון, החליט לבוא בעצמו למד"א ולבקש שיקצו 
לו שתי מנות דם למרות שאין לו תורם עבורן. מנהל 
מד"א דאז, מרדכי פן, שמע את האיש והחליט בו 
השניים  הדם.  מנות  שתי  את  לו  להקצות  במקום 
נפרדו תוך ברכות הדדיות לבריאות שלמה ונראה 
חלפו  השנים  טוב.  בכי  הסתיימה  שהפרשה  היה 
דין  עורך  של  למשרדו  המנכ"ל  הוזמן  אחד  ובוקר 
מסויים, שם נמסר לו מכתב, בו נאמר: "לפני שנים 
נזקקתי לניתוח, אף אחד לא עזר לי מלבד מד"א. 
אומנם הרכוש שלי מועט -  מעט מאוד כסף וכמה 
למד"א,  מוריש  אני  אלו  כל  את  אך   - נדל"ן  נכסי 
בזמן  מהארגון  שקיבלתי  העזרה  על  תודה  לאות 

שהייתי במצוקה".

337



כי הדם הוא הנפש

חברי הנהלת ארגון תורמי דם מתנדבים במלאת 30 שנה לארגון

ב-1986 חגג את"ד את יובל ה-50 להיווסדו. הטקס נערך בסימן הוקרה לתורמי 
דם ותיקים. בתצלום, מימין לשמאל: מנחה האירוע פנחס הר-זהב, נשיא מד"א 

פרופ' אריה הראל ושני שיאני תרומות הדם באותה תקופה - נחמה אופק 
ויששכר הר-זהב.
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קשר דם – מדור לדור
כשהגיע עופר וולף, בן למשפחת תורמי דם ותורם דם נאמן בעצמו, לתרום דם במרכז שירותי הדם של מד"א, 
התברר שיש לו קשר מיוחד לשירותי הדם. ראשית – כ"לקוח", שכן במהלך שירותו הצבאי נפצע וחייו ניצלו בזכות 
כ-20 מנות דם שקיבל. שנית – כ"בן משפחה", כי עופר הוא נכדו של ד"ר נתן )וילהלם( וולף, ממייסדי שירותי הדם 

של מד"א.

למעלה: עופר וולף, שזה אך תרם מדמו, ליד תמונת סבו, 
במרכז שירותי הדם של מד"א. למטה: ד"ר נתן )וילהלם( 

וולף, בימי שירותו בצבא הגרמני 

ד"ר נתן וולף, שהיה סטודנט לרפואה בגרמניה, גוייס במלחמת 
העולם הראשונה לצבא הגרמני ונשלח לשרת בטייסת גרמנית 
שהוצבה בארץ ישראל. הטייסת פעלה מאיזור תחנת הרכבת 
מקיבוץ  הרחק  לא  ימינו(,  של  עפולה  )היא  אל-פולה  של 
עם  לראשונה  נפגש  שם  בקיבוץ,  ביקר  הצעיר  וולף  מרחביה. 
חלוצים עבריים  – והשתכנע שבעתיד, לאחר שיסיים את לימודי 
הרפואה בברלין, מקומו אתם. ואכן, ביום חתונתו בשנת 1925, 
קופת  מטעם  לעבוד  החל  בואו,  עם  רעייתו.  עם  ארצה  עלה 
עבר  ב-1929  בעתלית.  המלח  חברת  עובדי  של  כרופא  חולים 
לשמש כרופא המושבה כפר-סבא. לאחר השתלמות בגרמניה, 
בבית-החולים  פנימי  כרופא  לעבודה   1933 בשנת  התקבל 
"הדסה" בתל- אביב, שם נעשה מנהל המחלקה הפנימית. תוך 
מהבולטים  ליבונטין,  משולם  ד"ר  את  וולף  ד"ר  הכיר  כך  כדי 

במקימי מד"א, ובעיקבות זאת הצטרף בעצמו לארגון. 
בשנת 1946 חברו ד"ר נתן וולף וצוות עובדיו - ד"ר שטארק, ד"ר 
וולף –לארגון  קבלקין, ד"ר דרסלר ורעייתו של נתן, ד"ר מלכה 
תורמי דם מתנדבים )את"ד( והקימו את בנק הדם הראשון של 

מד"א.
בין השאר, עמד ד"ר וולף ביחד עם ד"ר יוסף קוט, בראש שרותי 

הרפואה של ה"הגנה", במסווה של פעילות ב"מגן דוד אדום".
וכסגן  מד"א  של  הפועל  הוועד  וולף  כחבר  לימים, כיהן ד"ר 
היה  המוקדמות  והשישים  החמישים  הארגון. בשנות  נשיא 
במאמצים  והשתתף  האדום"  "הצלב  לקונגרס  מד"א  שליח 
לשכנע את הארגון הבינלאומי לקבל את מד"א כחברה מלאה 

בארגון ולהכיר בסמל המגן דוד האדום.
במהלך פעילותו המקצועית הענפה העמיד ד"ר וולף דורות של 
רופאים צעירים והיה בעיניהם דוגמא ומופת. כן מילא ד"ר וולף 
הרפואיים  השירותים  בפיתוח  וסייע  ומגוונים  רבים  תפקידים 
בישראל: בבית החולים "הדסה" בתל אביב פיתח את מרפאות 
במלחמת  החלשות;   לשכבות  עזרה  על  דגש  עם  החוץ, 
הרפואה;  חיל  של  הנפתית  הרפואה  בראש  עמד  העצמאות 
היה חבר בהסתדרות הרפואית, בהסתדרות הכללית ובמפלגת 

פועלי א"י.
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כי הדם הוא הנפש

אספקת דם בשעות חירום 
מיוחדת  היערכות  מחייבת  בתי-החולים,  ולכל  לצה"ל  ומרכיביו  דם  מנות  עת  בכל  לספק  מד"א,  של  הדם  שירותי  אחריות 
ביותר כשמדובר  חיונית  הדם  יעילות אספקת  נפגעים. שכן  רבת  טרור  פעולת   או  כגון מלחמה  חירום,  כשמדובר בשעת 

בניתוחי חירום, שהזמן העובר במהלכם בין הפציעה לבין העירוי הוא לפעמים ההבדל בין חיים למוות.
כדי לעמוד באתגר זה, נרתמים למלאכה המאומצת כל העובדים והמתנדבים  של שירותי הדם, המתוגברים במתרימי דם 

מגדוד המילואים ובמדענים המרותקים למד"א ומסייעים לעובדי המעבדה.
העובדות מוכיחות, כי שירותי הדם אכן יודעים להתמודד היטב עם האתגר. כך, לדוגמה, אירע במבצע "צוק איתן" ב-2014: בימי 
המתיחות ששררו לפני תחילת המבצע, פתחו שירותי הדם בהתרמת דם נרחבת, כדי להגדיל את המלאי הזמין בבנק הדם. 
בזכות האזרחים והחיילים הרבים שנענו ברצון לקריאת מד"א לתרום מדמם, נאספו כ-21 אלף מנות דם שאיפשרו לספק 

לבתי החולים כ-58 אלף מנות דם ורכיביו, עבור הפצועים הרבים שנפגעו באותם ימים. 

)על פעילות שירותי הדם בכל מערכות ישראל, ראה גם בפרקים "ימים של התחלה" ו"ימים אפורים וימים של אש"(.

מנות דם לעירויים מוחשות מבנק הדם לבית החולים איכילוב, בעיקבות פיגוע רב נפגעים בתל-אביב
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אחד משיאני תורמי הדם בישראל, משה גלרנטר מרמת-גן, חגג ביוני 2015 את יום הולדתו ה-70, בדרך אופיינית: הוא הגיע 
לבנק הדם בתל-השומר ושם תרם מדמו בפעם ה-300, כאשר בניו ונכדו מצטרפים לחגיגה ותורמים גם הם מדמם. 

משה, כלכלן במקצועו, תושב רמת גן, הוא חבר בארגון תורמי הדם. בפעם הראשונה תרם מדמו ב-1988 ומאז הוא ממשיך 
בכך בתדירות גבוהה. הוא גם גייס את בני משפחתו למשימה וביחד איתו, תרמה המשפחה עד כה קרוב ל-500 מנות דם 

ומרכיביו. 
מלבד תרומות הדם, פועל משה בהתנדבות בארגון תורמי הדם והוא מרבה להרצות בבתי הספר על חשיבות התרומה. 

שלושה דורות של תורמי דם. משה גלרנטר, בנו ונכדו, תורמים דם ביום הולדתו ה-70
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ממאבקי הישרדות 
לפריחה מחודשת

מהירה,  לעזרה  כארגון  מד"א  את  שהקימו  החלוצים 
ראו לנגד עיניהם רק את צורכי הישוב היהודי בארץ 
ישראל )ראה בפרק "ימים של התחלה"( ונוכח הצורך 
כל  להם  היה  לא  הראשונה,  העזרה  בשירותי  החיוני 
פעם  שלא  אלא  יימצא.  לכך  הדרוש  שהמימון  ספק, 
היכתה בהם המציאות הכואבת של חוסר משאבים והיו 
פעמים שהארגון עמד לפני תהום תקציבית שאיימה 
דחפה  המתמדת  הכספית  המצוקה  קיומו.  עצם  על 
את פרנסי מד"א מאז ומתמיד, לגלות יצירתיות רבה 
בחיפוש דרכים למימון הצרכים הגדולים של הארגון. 
מהנזקקים  לדרוש  אפשר  שאי  הבנה  מתוך   – זאת 
לשירותי מד"א, לכסות את מלוא העלויות של אחזקת 
מערך שירותי ההצלה והפעלתם בכל מקום, בכל יום 
בארץ  מד"א  וידידי  היהודי  העם  לזכות  שעה.  ובכל 
ובעולם יש לומר, כי המודעות הרבה שלהם לערך של 
הצלת חיי אדם, סייעה ומסייעת רבות עד ימינו, בגיוס 

מתנדבים ותרומות למד"א.

המדינה ומד"א או מד"א והמדינה

שינוי תקנון בניגוד לחוק מד"א

פתרונות יצירתיים

משברי הישרדות

תובנות ותבונה ליציאה ממצוקה

היעד: רכישת אמון הציבור

המשבר הקשה של 1979

תרבות ארגונית – כבסיס להסברה



המשברים והמצוקה הכספית, שליוו את מד"א שנים רבות, הולידו תוכניות ממשלתיות לסגירת תחנות ופיטורי עובדים. 
כחלק ממאבקי ההישרדות והשמירה על צביון הארגון, יצאו עובדי מד"א להפגנות ברחבי הארץ.

בתצלום: כרזות מחאה ודגלים שחורים מונפים על אמבולנסים באחת ההפגנות



ממאבקי הישרדות - לפריחה מחודשת

כשהוא  גם  לכל,  ראשונה  עזרה  להגשת  מערך  הפעלת 
מימיו  כבר  ואכן,  רב.  כסף  עולה  בהתנדבות,  נעשה 
הראשונים של מד"א, נאלצו ראשי הארגון לגייס משאבים 
רבים, כדי שאפשר יהיה להפעיל את מד"א ולציידו כנדרש. 
המרכזי  הגורם  היה  מספיק  מימון  חוסר  כי  לציין,  די 
ב-1918.  לראשונה  מד"א  את  להקים  הניסיון  לכישלון 
במאמץ  ובחו"ל  בארץ  לציבור  פנה  אז  שנוסד  הארגון 
לגייס כספים עבורו. במינשר שפורסם אז מטעמו בארץ-

את  להעביר  מהציבור  הארגון  ביקש  ובארה"ב  ישראל 
בניו- האדום"  דוד  "מגן  של  הראשית  ללשכה  תרומותיו 

או ללשכות הברונקסית, ההארלמית, הברונזווילית  יורק, 
והוויליאמסבורגית בניו יורק.

הייתה  דוד האדם"  "מגן  לקריאותיו של  אלא שההיענות 
מועטה ודלות משאביו גרמה לסגירתו תוך זמן קצר. 

למודי נסיון מר זה, פתחו ראשי "מגן דוד אדום", שהוקם 
בימיו  כבר  נמרץ,  התרמות  במסע  ב-1930,  בתל-אביב 
המשאבים  את  להשיג  כדי  הארגון,  של  הראשונים 

הדרושים להפעילו ולציידו כנדרש. 
כספים  לגיוס  ימים  באותם  המקובלות  הדרכים  אחת 
בה  השתמש  ומד"א  סרט"  "יום  עריכת  היתה  מהציבור 
היום"  "דואר  העיתון  שדיווח  כפי  הקמתו,  מאז  כמעט 

בדצמבר 1931:
",מגן דוד אדום', אגודה לעזרה מהירה בתל-אביב, מודיעה 
לקהל התושבים, שהיא רכשה לטובת האגודה אוטומוביל. 
ביותר  החדישים  התיקונים  כל  את  זה  באוטו  מתקינים 

ובשבוע הבא יעמוד האוטו לשרות הקהל.
סרט,  יום  תל-אביב  ברחובות  יסודר  לח.ז.   25 א'  "ביום 
שהכנסותיו תהיינה מוקדשות לטובת האגודה והננו פונים 
בזה אל תושבי תל-אביב, שיעזרו לנו בהצלחת המפעל."

"יום סרט" היה שם כללי ליום שבו חניכי תנועות הנוער היו 
מתנדבים לגייס כספים מהציבור למטרה נעלה כל שהיא. 
החנויות  הבתים,  על  פושטים  הנערים  היו  שכזה  ביום 
והעסקים בשכונתם, מקישים במרץ על הדלתות ומצפים 

לתרומה.
מתווית  נלקח  סרט"  "יום  השם 
מוענקת  שהייתה  הצרה,  הנייר 
לבגד  בסיכה  ומוצמדת  לתורמים, 
משקוף  על  בגאווה  מודבקת  או 
עדות   – התורם  בית  של  הדלת 
ועידוד  במשימה  להשתתפותו 

לאחרים ללכת בדרכו. 

מינשר 
הקריאה 

לתרומות 
שהפיץ 

ארגון "מגן 
דוד האדום" 
עם הקמתו 

ב-1918, 
בארץ-ישראל 

ובארה"ב 
)באדיבות 
מכון לבון( 

הכרזה על יום סרט לרכישת האמבולנס השני של תל-אביב ב-1932

פתק חלופי למטבעות, שנרכש כתרומה 
למד"א ושימש לתשלום עבור נסיעה 

באוטובוס

קבלה על תרומה של 
לירה אחת למד"א

בול-תרומה לסניף מד"א 
בנתניה, בשנות ה-50
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אמצעים אחרים להשגת כספים היו הפצת "בול" בערך נמוך, או פיתקית ששימשה כתחליף למטבעות, בתשלום עבור נסיעות 
באוטובוסים ותמורתם הוקדשה למד"א. 

ואת צורת הפנייה לפי היעד:  לגוון את דרכי ההתרמה  צורך  נוצר  יפה, אולם במשך הזמן  "ימי הסרט" בעין  נענו  בדרך כלל 
הציבור הרחב, נדבנים בעלי יכולת וגורמים עסקיים. גיוון זה הצריך דמיון רב, שהתבטא ביוזמות מקוריות רבות ובמבצעים ברוח 

התקופות השונות. 

כרזה של הגרפיקאי אוסקר לקס, שנועדה לעודד את תרומות הציבור להקמתו של בית מד"א ב-1935
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ממאבקי הישרדות - לפריחה מחודשת

מקבץ כרזות ופרסומים, מתקופות שונות, כחלק מפעילות ארצית 
ומקומית לגיוס כספים ותרומות
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ממאבקי הישרדות - לפריחה מחודשת

המדינה ומד"א או מד"א והמדינה
"חוק מד"א 1950" קיבע רשמית את מעמדו הייחודי של 
הכלל-ארצי,  הלאומי  ההצלה  כארגון  בישראל,  מד"א 
המקביל לארגון "הצלב האדום" בעולם ופועל על פי אמנת 
ז'נבה. החוק קובע, כי התפקידים שעל מד"א למלא הם: 

לתפקד כאגודה ארצית.	 
לפעול כשירות עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בזמן 	 

מלחמה ולהתכונן למשימה זאת בעת שלום. 
 לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה 	 

ושירותי אישפוז ארעי לשעת דחק. 
 לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, 	 

פלסמה ומוצרי לוואי שלהם. 
מטלות  של  שורה  מד"א  על  העמיסו  אלה  תפקידים 
הם  אחרת  דמוקרטית  מדינה  שבכל  חיוניים,  ושירותים 
נכללים בסל השירותים, שצריך לספק המימשל לאזרחיו. 
למימון  דאגה  מכל  המדינה  את  החוק  שיחרר  למעשה, 
שירותי מד"א ועד מהרה ניצב הארגון בפני משבר כספי 

חמור. 
בשתי  מד"א,  כמנכ"ל  פעמיים  שכיהן  מי  לוריא,  עמוס 
תקופות נפרדות, אומר על כך בעבודת הדוקטורט שלו, 
"טרנספיוז'ן",  כי "מאז הקמתו של מד"א בשנת 1930 השתנו 
הרבה דברים באיזור, רק לא ההכרה של המדינה בחובותיה 
ונפגעים(.  חולים  פינוי  )בתחום  לאזרחיה  הלאומיים 
ממחוייבותה  המדינה  התעלמות  של  הכוללת  התוצאה 
וניגודי  התפקידים  כפל  הלאומי,  החירום  פינוי  לשירותי 
הכלכליים  בהיבטים  הממשלה  במעורבות  האינטרסים 
של מד"א, הביאו לשתי תופעות שליליות הקשורות זו בזו. 
וממשבר  כספיים,  משברים  בצל  הארגון  מתקיים  מחד 
למשבר מחריפה תלותו במימשל, ומאידך המימשל אינו 
מביא לפיתרון שורשי ומהותי של הבעיה, אלא מנצל את 

והן  הארגון  בניהול  גסה  ברגל  להתערבות  הן  המשברים 
בחשיפתו הבלתי רצויה ועירובו בקלחת הפוליטית".

שלא  מד"א,  של  אדיר  גרעון  הייתה  אלה  כל  תוצאת 
כוסה במלואו עד שנות ה-90. גורמי הגרעון הזה היו רבים 
להיערך  והחובה  מהצורך  נבע  בהם  העיקרי  ומורכבים. 
להעניק  לכך  ובנוסף  ובציוד  אדם  בכוח  חירום,  לשעת 

לציבור שירותים רבים חינם, או תמורת תשלום חלקי.

הבעייתיות של חלוקת המשאבים במד"א נבעה ממספר 
גורמים:

כוח אדם
הצלה  שירותי  גבוהה  במיומנות  להפעיל  מחוייב  מד"א 
ועזרה ראשונה בכל שעות היממה. כדי לעמוד במשימה 
זאת לא די במתנדבים בעלי רצון טוב ויש לגייס עובדים 
קבועים בתשלום, להכשירם ולהעניק להם תנאי עבודה 
סבירים, כראוי למי שהמשימה המוטלת עליו היא הצלת 

חיי אדם. 
הצרכים,  לפי  שלא  לרוב  נקבע  העובדים  מספר  אולם 
אלא לפי תקנים. עובדה זו גרמה לגרעון תפעולי מתמשך, 
על  המרכזי  הנטל  והינו  היה  האדם  כוח  שמימון  מאחר 
תקציב הארגון. מחד, נדרש מד"א לקיים מערך שירותים 
והבריאות,  האוצר  משרדי  לחצו  ומאידך  ומקיף  כולל 

לצמצם את מספר עובדיו בשכר. 

מדבקה שניתנה לתורם בשנות ה-50 כדי להדביק על דלת ביתושלט לעידוד תרומות
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עלות השירותים
השירות שהארגון נדרש להעניק לתושבים מחייב זמינות 
השנה.  ימות  בכל  היממה,  שעות  כל  במהלך  מיידית 
זמינות זו הכרחית גם אם אין כל אירוע והצוות שוהה ללא 
המימון  כי  בזמנו,  קבעה  הממשלה  אבל  בתחנה.  מעש 
מד"א  הוזעק  שבהם  למקרים  רק  יינתן  מד"א  לפעילות 
לטיפול בחולה או בפצוע. קביעה זו התעלמה מכך, שהיא 
מחייבת מאות צוותים להמתין בכוננות, כדי להיות זמינים 
לכל התקף לב או תאונה – גם אם המקרים הללו אינם 
האגרות  ששיעור  בלבד  זו  לא  כן:  על  יתר  מתרחשים. 
שקובע משרד הבריאות לשירותים השונים שמגיש מד"א, 
פעילויות  כל  שלא  אלא  העלות,  מלוא  את  מכסה  אינו 
)כגון  ממנה  שחרגו  פעילויות  ברשימה.  נכללות  הארגון 
כל  ללא  ומתבצעות  בוצעו  הרבים(  מרשות  חירום  פינוי 
תמורה ואילו שירות הנט"ן, שעלותו גדולה עוד יותר, ניתן 
במימון חסר. יתר על כן: במקרים שבהם מחוייב הציבור 
בתשלום כלשהו, נתקלת גבייתו בקשיים. כתוצאה מכל 
אלה נוצר פער שלא ניתן לגשר עליו, בין עלות התפעול 
להגדלת  גרמה  מד"א  של  פעילות  כל  וכמעט  למימונו 

הגירעון השוטף.

אחזקת מערך הכוננות
ולאומי,  ארצי  וחירום  הצלה  כארגון  תפקידו  בתוקף 
על  המאוייש  חירום,  לשעת  מערך  להקים  מד"א  נדרש 
להפעלה  מתמדת  בכוננות  ונמצא  מיומנים  עובדים  ידי 
נטל  זהו  ורבי-נפגעים.  צפויים  בלתי  באירועים  מיידית, 
להכפיל  מאפשר  הוא  חירום  במקרי  כי  והכרחי,  נוסף 

משמעותית את יכולת התגובה של מד"א. 

סניפים, ציוד ואמבולנסים
בנייתן  על  ההחלטות  התקבלו  המדינה,  הקמת  מאז 
האוכלוסייה,  לגידול  מד"א בהתאם  ופריסתן של תחנות 
מיקום  הממשלה.  דרישות  ולפי  העלייה  קליטת  עם 
התחנות לא נקבע על פי שיקולים מקצועיים או צרכים 
וממלכתי  מקומי  ללחץ  בהתאם  אלא  אובייקטיביים, 
ובמקום שהוקצה לכך על פי אפשרות הרשות המקומית 
ורצונה הטוב. אומנם תרומותיהן הנדיבות של אגודות ידידי 
ברחבי  מד"א  תחנות  את  להקים  איפשרו  בעולם  מד"א 
הכללי,  ציודן  אולם  באמבולנסים,  אותן  ולצייד  הארץ 
הפעלתן ותחזוקתן השוטפת מוטלים על הארגון והדבר 
מחייב אותו להקצות לכך משאבים כספיים משמעותיים. 

שירותי דם
דם  התרמות  מערך  מקיימים  מד"א  של  הדם  שירותי 
או  מתנדב  ידי  על  שנתרמת  דם  מנת  כל  כלל-ארצי. 
מתנדבת, נבדקת וזוכה לטיפול פרטני. הבדיקות הרבות 
לקביעת סוג הדם ולאיתור נגיפים העלולים להימצא בו, 
מבוצעות במעבדות שירותי הדם ורק לאחר מכן מסופק 
הבריאות  ולמשרד  החולים  לקופות  לבתי-החולים,  הדם 
שאינם  תעריפים  הבריאות  קובע משרד  כאן,  גם  עצמו. 
מכסים את מלוא העלות והפער בינם לבין מחירי השירות 
והלך ככל שנמשכה ההתפתחות המדעית- גדל  בפועל 

של  התפרצויות  נוספו  אלה  לכל  זה.  בתחום  טכנולוגית 
איבחון  שדרשו  האיידס,  כמו  חדשות,  ומגיפות  מחלות 

וניטור יקר של מנות הדם.

סיסמאות לעידוד תרומות, שהופצו על ידי סניף מד"א בירושלים  ספח כרטיס הגרלה של מד"א משנת 1972
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צייר  קדש,  מבצע  לאחר  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
עגומה  תמונה  קוט,  יוסף  ד"ר  ימים,  באותם  הארגון  יו"ר 
על המצב הכספי הגרוע של מד"א. הוא הביע את צערו 
על כך שהפופולריות של הארגון אינה עומדת בשום יחס 
המצב  את  העיתונאים  לפני  ופרש  הכספיות  להכנסותיו 
ל-1.5  מגיע  אמר,  הארגון,  תקציב  זה.  בתחום  הקשה 
לירות  אלף   70 זה  לירות. הממשלה מכסה מתוך  מיליון 
העיריות  של  מהקצבות  מגיעות  לירות  אלף   150 ועוד 
הארגון  צריך  השאר  כל  את  אבל  המקומיות.  והמועצות 
להשיג מתרומות בארץ. הוא ציין, כי אומנם רוב העבודה 
של הארגון נעשית בהתנדבות, אך בכל זאת קיים מנגנון 
ענקיות  הוצאות  נוספות  כך  ועל  בתשלום  עובדים  של 
לדלק, שירותים והחלפת ציוד, שהארגון חייב לשאת בהם 
לא  לגייס מהציבור  כל הכספים שהצליח מד"א  בעצמו. 
הספיקו כדי לכסות את כל הצרכים הבוערים של הארגון 

והתוצאה הייתה גרעון מצטבר של מיליארדי לירות.

פתרונות יצירתיים
 כאמור, לא היה די במימון השירותים על ידי חולים ונפגעים 
לשנה.  משנה  וגדלו  תפחו  התפעולי  התקציב  וגרעונות 
לצד התרומות שהגיעו מידידי מד"א בעולם, קמה בארץ 
עמדו  שבראשה  ותרומות,  כספים  לגיוס  ציבורית  ועדה 
נדבנים וראשי גופים גדולים. הוועדה פיתחה והרחיבה את 
התרמת הציבור על ידי עריכת אירועי-התרמה חברתיים, 

כגון נשפים, עריכת הגרלות בהיקף ארצי או מקומי ועוד.

"נשף השגרירים" במלון "הילטון" בתל-אביב ב-1971 

יוזמה לגיוס כספים, שהפכה 
עריכת  הייתה  למסורת, 
השנתי.  השגרירים"  "נשף 
היה זה נשף יוקרתי ומפואר, 
הייתה  אליו  שהכניסה 
נדיבה  בתרומה  מותנית 
הנשף  של  שמו  למד"א. 
של  נכונותם  בזכות  לו  ניתן 
בארץ  הזרים  השגרירים 
בו  נוכחותם  את  להבטיח 
נכבד  סכום  לו  לתרום  ואף 
בשמם ובשם המדינה שהם 

מייצגים. 

כרטיס כניסה לנשף ט"ו בשבט שנערך על ידי מד"א בבית ציוני אמריקה 
בתל-אביב, בשנת 1954
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גולדה מאיר מגיעה לאחד מ"נשפי השגרירים" שנערכו למען מד"א. מימין לה נראה ד"ר יוסף קוט, יו"ר מד"א 

מכונית שהייתה הפרס הראשון של ההגרלה בשנת 1958, מוצגת לציבור על מדרכה בתל-אביב, בצמוד לדוכן מכירת כרטיסי ההגרלה

מד"א  עבור  אמצעים  להשגת  הבולטות  היוזמות  אחת 
הייתה מכירת כרטיסי הגרלה, שפרסים יקרי ערך בצידם. 
ההגרלה אורגנה ונערכה תחת ביקורת של מועצה ציבורית 
נתרמו למד"א על  רואי חשבון. הפרסים עצמם  בפיקוח 
ידי גורמים מסחריים, שהמניע שלהם היה לא רק יצירת 
תדמית ציבורית חיובית לעצמם, אלא גם רצון כן לתרום 

ולסייע להצלת חיים. 
חותמת דואר לעידוד רכישת כרטיסי הגרלה של מד"א ב-1950
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צופי ירושלים בתהלוכה לעידוד רכישת כרטיסי ההגרלה של מד"א ב-1959

מחווה שהפכה למסורת שנתית:
חלוקת כרטיסי הגרלה לפצועי צה"ל 

מבצעי ההגרלה של מד"א נמשכו שנים רבות, עד שב-1988 התברר למד"א, כי 
ההכנסות מההגרלה אינן מכסות את הוצאות הפקתה. במקביל הפעיל האוצר 
לחצים לביטול ההגרלה, בעיקבות דרישה מפורשת של מפעל הפיס, שראה בה 
תחרות על כספו ותשומת לבו של האזרח. בסופו של דבר הוסכם שמד"א יקבל 

כל שנה תשלום מסויים ממפעל הפיס ותמורת זאת בוטלה ההגרלה סופית. 
נקודת אור באפלה התקציבית היה הסיוע הנרחב שהתקבל מהארגונים של ידידי 
מד"א, שקמו בקהילות היהודיות ברחבי תבל. ארגוני הידידים הנאמנים הללו הזרימו 
ומזרימים למד"א, מאז הקמתו, ציוד ואמבולנסים ותרמו סכומים אדירים להקמת 
תחנות מד"א ברחבי הארץ. עד היום קשה לתאר את מד"א פועל בלעדיהם. )עוד 

על סיועם של הידידים ראה בפרק "לבבות חמים מעבר לים"(. 
אולם כאמור, על אף כל התרומות שנתקבלו מהציבור, היה המימון השוטף של 

פעילות מד"א בעייתי מאוד והארגון ניצב תמיד לפני שוקת שבורה. 
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כדי לעודד את השתתפות הציבור, נערכו ההגרלות בטקסים חגיגיים פתוחים לקהל.
בתצלום: המנחה פנחס הר -זהב מכריז על הזוכים בהגרלה של 1974, מול חברי ועדת הפיקוח הציבורית,  היושבים על הבמה משמאל

מכירת כרטיסי ההגרלה הגיעה אפילו לשוק הבדואי בבאר-שבע
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משברי הישרדות 
רק  המדינה  השתתפה  שנים  במשך 
בנטל  בעקיפין,  או  ישירות  חלקית, 
מד"א.  של  השוטף  התפעול  הוצאות 
אף  הספיק  לא  זה  מימון  כאמור,  אך 
ההוצאות  של  מלא  לכיסוי  פעם 
מערך  באחזקת  הכרוכות  הניכרות 
בהבטחת  הארצי,  וההצלה  החירום 
ובהתאמתו לצרכים  פעילותו החיונית 
ישראל  מדינת  של  והולכים  הגדלים 
המתפתחת במהירות. בישיבת מועצת מד"א בינואר 1959, בה תוארה המצוקה התקציבית, נמסר, כי משרד 
הבריאות ומשרד העבודה מבקשים להקים תחנות מד"א ב-16 עיירות עולים, למרות שבאותה עת כבר פעלו 
50 תחנות ברחבי הארץ. אומנם נקבע אז, שהפעלת התחנות תמומן חלקית על ידי הרשויות המקומיות, אך 
קביעה זו לא יצאה לפועל, בגלל המצוקה הכספית של הרשויות הללו עצמן. גם קופות החולים, שהבטיחו 
זו.  במחוייבות  עמדו  לא  מד"א,  בהוצאות  להשתתף  אמורות  והיו  רפואיים  טרום  שירותים  הקופה  לחברי 
למרות הכל, המשיך מד"א לתת שירותים לכל נזקק, ללא הגבלה או התניית תשלום. נוכח המצוקה הכספית 
דרש האוצר לסגור תחנות של מד"א ולצמצם את היקף השירותים שנתן הארגון. אלא שהצעות אלו נתקלו 
בהתנגדות עיקשת של חברי הוועד הפועל, שעמדו על עקרונות הגשת עזרה לכל נזקק ושמירה על עצמאות 

ניהולית בהתאם לתקנון הארגון ולחוק מד"א 1950. 

דיווח בעיתונות 
על דרישות האוצר 

ממד"א ב-1988

המשבר הקשה של 1979
האוהדת,  בעיתונות  רבות  מד"א  נעזר  הקמתו,  מאז 
ההצלה  מקרי  על  חיוביים  דיווחים  בהתמדה  שפירסמה 
הרבים שבהם היה מעורב הארגון. אלא שעיתונות, מטבעה, 
איננה מפרסמת רק ידיעות אוהדות על טיפולים מוצלחים 
בפצועים. יש גם עיתונות-חוקרת, החושפת התנהלות לא 
הביאה  במד"א,  כאלה  וכשנתגלו  חוקית  בלתי  או  ראויה 
אותם לידיעת הציבור – דבר שפגע בתדמיתו החיובית של 

הארגון, שנבנתה בעמל רב במשך שנים. 
באפריל 1979, לקראת הוועידה הארצית ה-11 של מד"א, 
התפרסמו ב"ידיעות אחרונות" כתבות תחקיר על הארגון, 

כושל  ניהול  חשפו  הכתבות  גילת.  מוטי  הכתב  מאת 
ואי-סדרים כספיים בסניפים שונים. הגילויים הללו גלשו 
לכלי תקשורת נוספים וגרמו למשבר אמון חריף בציבור. 
הדבר התבטא בירידה חדה וכואבת של התרומות לארגון, 
דרך  לפנות  באי-נכונות  ואפילו  הדם  תרומות  בצימצום 
לאמבולנסים בכבישים. כתוצאה מכך נוצרה אווירה קשה 
ירדה  המתנדבים  בקרב  והמוטיבציה  העובדים  בקרב 

פלאים. 
שזעקו:  מודעות  הארגון  הנהלת  פרסמה  ייאוש,  סף  על 
"מד"א – תאר לך את החיים בלעדיו", אלא שמסע פירסום 

זה רק החמיר את האווירה הקשה. 
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היקשתה על המצב העובדה, שמד"א החל את דרכו כיוזמות מקומיות נפרדות להגשת שירותי עזרה ראשונה ולא כארגון 
ארצי אחד. זאת, למרות שכל הסניפים נשאו אותו סמל ואותו שם וכולם ראו לנגד עיניהם את המטרה הקדושה של הצלת 
חיי אדם. מצב זה גרם לכך, שעד להקמת המדינה וגם לאחר מכן, היה לכל סניף תקציב עצמאי ולכל מנהל סניף הייתה יד 
חופשית לגייס ולפטר עובדים, להרחיב או לצמצם שירותים ובכלל לפעול לפי ראות עיניו, ככורח יוצא מניהול תקציבי עצמאי. 
אומנם לפי חוק מד"א, משרד הבריאות הוא שאחראי להבטחת שירותי מד"א, אך בפועל התערבו בכך משרדי ממשלה 
נוספים, כמו משרד הפנים ומשרד הביטחון. אחת לכמה שנים הוקמו ועדות בדיקה שונות, שבכולן עלתה שאלת קיומו ומימונו 
של מד"א. מחד היה ברור שמד"א אינו יכול לפעול כגוף עסקי ומאידך גם לא כגוף ממלכתי, שכן הדבר נוגד את תקנון מד"א 

כגוף בלתי תלוי, בהתאם לאמנות "הצלב האדום" הבינלאומי. 

ב-1979 הוקמה ועדה בין-משרדית, בראשות דורון אלחנני, יועצו של סגן ראש הממשלה דאז, יגאל ידין, כדי לדון בשיפור מצבו 
של מד"א. בפני הוועדה הוצגו דו"חות קודמים, שהתברר כי לא ניתן ליישמם. בעיקבות זאת שוב עלו לדיון שאלות המימון 

והניהול ומסקנות הוועדה היו, שתמיכה ממלכתית במד"א 
מחייבת את הארגון להיערך מחדש על פי המלצות הוועדה. 
ועדת  המלצות  פי  על  בוצע  מד"א  של  מחדש  ארגונו 
ידידי  אגודות  של  ואישור  הסכמה  הצריך  הדבר  אלחנני. 
 - הגדולות  הידידים  אגודות  נציגי  ואומנם  בעולם.  מד"א 
והוסיפו  לישראל  הגיעו   - ודרום-אפריקה  אנגליה  ארה"ב, 
למתכנסי  בישראל.  מד"א  ראשי  של  לאלו  חתימתם  את 
הוועידה הארצית ה-11, שגם היא נערכה ב-1979, היה ברור, 
הסניפים  ושל  בכלל  מד"א  של  הקשה  הכספי  המצב  כי 
מד"א,  של  ובמיבנה  בתקנון  דחוף  שינוי  מחייב  בפרט, 
שיכפיף את כל הסניפים לניהול מרכזי, עם תקציב אחוד. 
אך  ונימוקיו,  איש  איש  ואוהדים,  מתנגדים  היו  זו  לדרישה 
בסופו של דבר היה ברור לכל, כי אין מנוס משינוי. תובנה 
המנכ"ל  לפיטורי  הפועל,  הוועד  להתפטרות  הביאה  זאת 
ולמינוי ועד פועל זמני, שעליו הוטל להביא לשינויי הניהול 
הנדרשים ולהתוויית מיבנה כלל-ארצי, שיכניס תחת כנפיו 

את כל הסניפים ויפעיל אותם בתקציב אחוד.
היה בחירת מנכ"ל חדש, שיהיה  זה  בכיוון  הצעד הראשון 
על  הרבים  הקופצים  מתוך  במשימה.  לעמוד  מסוגל 
התפקיד נבחר תא"ל )מיל.( עמיצור כפיר, ששימש קודם 
עבודה  נוהלי  לארגון  קבע  הוא  בצה"ל.  אכ"א  כראש  לכן 
חדשים ואלה אכן איפשרו ניהול מוקפד בשליטה מרכזית 

והתוויית תקציב אחוד לכל הסניפים. 

כותרת בעיתון, אודות מחאת עובדי מד"א על שלא קיבלו את 
שכרם, באוגוסט 1979

חתימת ההסכם בין משרד הבריאות לבין הנהלת מד"א וארגוני 
הידידים בעולם, על שינוי מיבנה הארגון וסיוע כספי למד"א, על פי 
המלצות ועדת אלחנני. במרכז התצלום – נשיא מד"א, פרופ' אריה 

הראל ומשמאלו שר הבריאות, אליעזר שוסטק. מאחוריהם עומדים 
דורון אלחנני, יועצו של סגן ראש הממשלה ועו"ד דב פרנקל, סגן יו"ר 

הוועד הפועל. שאר הנראים בתצלום הם נציגי אגודות הידידים
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מד"א  התחייבויות  עודכנו  הפנימי,  השינוי  בעיקבות 
כלל-ארציים  שירותים  הענקת  בדבר  ישראל  למדינת 
ברמה אחידה, כולל אחזקת המערך הארצי לשירותי שעת 
חירום. המיבנה הארגוני החדש הוכיח את עצמו בפיגועי 
הטרור שאירעו מאז 1980 ואילך, כאשר מד"א נדרש לרכז 
כוחות הצלה רבים, בתיאום בין תחנות מד"א באותו איזור. 
החייאה  ציוד  נרכש  התרחבו,  הראשונה  העזרה  שירותי 
נמרץ  לטיפול  הניידות  שירותי  והתרחבו  הוקמו  חדיש, 
ופאראמדיקים,  מיומנים  רופאים  כללו  )נט"ן(, שצוותיהם 
אשר הוכשרו במיוחד לתפקידם וזכו לסמכויות נרחבות 

במתן סיוע רפואי להצלת חיי אדם.
לאומי  שירות  המספקים  לגופים  שבדומה  ברור,  היה 
חייבת  והכבאות,  והצלה, כמו המשטרה  ביטחון  בתחומי 
המדינה להשתתף גם בהוצאות מד"א על אחזקת מערך 
זו  גישה  לאזרח.  ושירותים  חירום  שירותי  ומתן  כוחות 
נשענה על ההכרה, שאי אפשר להטיל את מלוא ההוצאה 

הזאת על ציבור מקבלי השירותים.
בעלויות  ישתתפו  החולים  שקופות  הוסכם,  זה  בהקשר 
הטיפול במבוטחיהן והרשויות המקומיות ישתתפו במימון 
השירותים ובהחזקת תחנות מד"א בתחומן. עוד הוחלט 
עקרונית, כי שליש מהעלויות הגבוהות של הפעלת שירותי 
הנט"ן יכוסה על ידי מקבלי השירות, שליש על ידי קופות 
שבתחומה  המקומית  הרשות  ידי  על  ושליש  החולים 
חלקו  את  מד"א  רק  מילא  בפועל,  אולם  הנט"ן.  מופעל 
כסדרם.  השירותים  את  לתת  והמשיך  זה  בהסכם 
הרשויות  מרבית  ובתוכם  בהסכם  האחרים  השותפים 
וגם  בהתחייבותם  עמדו  לא  החולים,  וקופות  המקומיות 
ובמועד.  במלואה  הגיעה  לא  הממשלתית  התמיכה 
עוד  שהחריפו  גדולים,  חובות  מד"א  צבר  מכך  כתוצאה 

יותר את הגרעון התקציבי של הארגון. 
"הקרן  התנהלות  הייתה  הזה  המשבר  לגורמי  דוגמה 
למרוחקי אישפוז", המשותפת למשרד הבריאות, קופות 
חלק  לכסות  נועדה  זו  קרן  הפנים.  ומשרד  החולים 
מרוחקים,  מאזורים  חולים  הסעת  על  מד"א  מהוצאות 
לבתי החולים. אולם בפועל לא עמדה הקרן בהתחייבותה 
הבסיסית, לא שילמה למד"א כלל על הסעת חולים אלה 

וכל ההוצאה נפלה על תקציבו של הארגון.
תופעות אלה גרמו לכך, שהמצוקה התקציבית של מד"א 
החריפה והלכה. הגירעון התקציבי היה עצום כל כך, עד כי 
שירותי ההצלה של הארגון כמעט התמוטטו. מד"א ניסה 
להתגבר על המשבר במאמצי התייעלות שונים, אך אלה 

המצטבר.  הגירעון  לחיסול  הספיקו  לא 
לעיכובים  גרמה  הכספית  המצוקה 
בתשלום משכורות, למחסור חמור בציוד 

רפואי ולירידה בכושר התפעולי. 

עובדי מד"א מפגינים במאבקם למען הישרדות הארגון 

המנכ"ל תא"ל )מיל.( עמיצור כפיר, 
שעליו הוטל לשנות את המיבנה 

הארגוני וליצור תקציב אחוד לכל 
סניפי מד"א
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שוב ושוב הוקמו ועדות בדיקה שחיפשו והציעו תוכניות הבראה. המרכזית בהן הייתה "ועדת משה רווח", )מי שהיה קצין רפואה 
ראשי ולאחר מכן מנכ"ל בי"ח רמב"ם בחיפה(. ועדות אלה קבעו חד-משמעית, שמד"א אינו גוף ריווחי והציעו לארגון תוכניות 
שונות לשיפור מצבו. בין השאר המליצו הוועדות הללו על צימצום מספר התחנות, סגירת כל חדרי העזרה הראשונה בסניפי 
מד"א, כולל ביישובים המרוחקים מבתי חולים, הפסקת שירות רופא לילה שפעל אז בתחנות מד"א ופיטורים נרחבים של 

עובדים, כולל נהגים וחובשים מלווים. 
הצעות דרקוניות אלה נתקלו בהתנגדות חריפה של הנהלת מד"א וועד העובדים הארצי, שבראשו עמד אז אלי בן-קסוס. 

הושבתו  בפועל,  הראשונה.  העזרה  ושירותי  האמבולנסים  כל  את  להשבית  וכוונות  איומים  כדי  עד  הגיע  העובדים  מאבק 
השירותים רק חלקית וזמנית, מבלי להביא לפגיעה בחיי אדם.

מחשש להתמוטטותו המוחלטת של מד"א, הפגינו עובדי הארגון מול משכן הכנסת כשהם נושאים שלטים שבהם נאמר, בין 
השאר: "לא ייתכן שמד"א יהיה גוף ההצלה היחידי שאינו מתוקצב"; "אמבולנס ללא חובש מלווה – הוא מונית"; "למען החיים 

– תנו למד"א לחיות". 

עובדי מד"א מניפים כרזות מחאה בהפגנתם לפני הכנסת
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שינוי תקנון בניגוד לחוק מד"א
הבריאות  משרדי  דרשו  לארגון,  כספים  להזרמת  כתנאי 
בניהול  הממשלה  שליטת  את  לאפשר  ממד"א  והאוצר 
הארגון ובפעילותו, על ידי שינוי תקנון מד"א, שיהפוך אותו 
 ,1950 מד"א  לחוק  בניגוד  זאת,  המדינה.  ליחידת-סמך של 
ממשלתי  שאינו  מתנדבים  ארגון  הוא  מד"א  כי  הקובע 
שינוי  הבינלאומי.  האדום"  "הצלב  מארגוני  כנדרש   ,)NGO(
קבלתו  את  מד"א  בפני  סוגר  שהיה  רק  לא  בתקנון  כזה 
כחבר ב"צלב האדום" הבינלאומי, אלא גם פוגע בפעילות 
בארצותיהם  כספים  לגייס  שיכלו  בחו"ל,  הידידים  ארגוני 
הוועד  ממשלתי.  שאינו  גוף  היותו  בזכות  רק  מד"א  למען 
הפועל של מד"א התנגד בחריפות לשינוי התקנון ואגודות 

הידידים בחו"ל מחו נמרצות נגד השינוי - אך ללא הועיל.
כספי  מצור  הטילו  והבריאות  האוצר  שמשרדי  לאחר 
המקומיות,  והרשויות  ממלכתיים  וגורמים  הארגון  על 
ולפגר  להתחמק  המשיכו  ובתי-החולים,  החולים  קופות 
ידי מד"א  מהשתתפותם בהוצאות השירותים הניתנים על 
לציבור, נחנק הארגון והלך. בסופו של דבר גרם הלחץ הכספי 
הכבד לכך, שהארגון נאלץ להסכים לשינויים בתקנון ולתת 
לנציגי הממשלה רוב בהנהלת מד"א. השליטה הממשלתית 
בארגון חוזקה עוד יותר על ידי מינוי "חשב מלווה" למד"א 
את  למנות  הזכות  את  גם  שקיבל  האוצר,  משרד  מטעם 

מנכ"ל הארגון. 
שירותיו  בהיקף  לקצץ  מד"א  החל  הללו,  השינויים  עקב 
אמבולנסים,  נהגי  בתוכם  עובדים,  כ-160  ופיטר  לציבור 
מגישי עזרה ראשונה וחובשים מלווים. חדרי עזרה ראשונה 
בתחנות נסגרו, הופסקה השתתפות מד"א בשירות רופא-

בוטלה לחלוטין, השתתפות הארגון  או אף  והוקטנה  לילה 
הביטחון,  משרדי  ידי  על  שנערכו  ראשונה  עזרה  בתרגילי 

הפנים והבריאות. 

נוכח הסכנה לעצם קיומו של מד"א, בגלל התנגדותם הנמרצת של 
עובדיו לקיצוצים הדרקוניים בפעילות הארגון, הוזעק ב-1992 שר 

הבריאות חיים רמון לאסיפת העובדים  שדנה במשבר. 
בתצלום: חיים רמון לצידו של יו"ר הוועד הארצי, אלי בן-קסוס

את  לחלץ  הצליחו  לא  אלה  קשים  צעדים  שאפילו  אלא 
מד"א מהבוץ הכספי ומצבו המשיך להתדרדר. האוצר עיקל 
להעביר  הפסיקו  ספקים  המנכ"ל,  של  הפיקוד  רכב  את 
למד"א ציוד רפואי חיוני ומלאי שקיות הדם במחסן שירותי 

הדם הצטמצם וירד אל מתחת לקו האדום.
סדאם  עם  וטילים  גזים  למלחמת  כשהחששות  ב-1990, 
המדרגה.  לשפל  מד"א  מצבו של  הגיע  והלכו,  גברו  חוסיין 
מנכ"ל מד"א דאז, ד"ר נתן כהן, שיגר לשרי הבריאות, הפנים 
והביטחון מכתב התראה מפורט על מצבו העגום של הארגון 
על  צמיגים,  מחוסר  מושבתים  אמבולנסים  על  סיפר  ובו 
מחסור חמור בשקיות דם, על חובשים שלא הוכנו ללוחמה 
)מנ"ס(,  סגורות  נשימה  ועל העובדה שאין חליפות  כימית 

למיגון צוותי מד"א שיישלחו לאזורים מזוהמים כימית.
זכו  נוכח התקרבות מלחמת המפרץ הראשונה,  סוף סוף, 
שומעת.  אוזן  על  ליפול  הארגון  של  מצבו  על  ההתראות 
הממשלה הבינה שהמצב הביטחוני מחייב תמיכה מיידית 
זו  החלטה  הצפויה.  למלחמה  להיערך  שיוכל  כדי  במד"א, 
איפשרה למד"א להתאושש בעוד מועד והארגון הוכיח את 
נפילות  בימי  המוסרית,  עוצמתו  ואת  המחודשת  יכולתו 

הטילים העיראקיים על ישראל.
הביאה,  מד"א  כלפי  במסדרונות הממשל  החדשה  הגישה 
הבריאות  משרדי  השתתפות  בעניין  להסדר  השאר,  בין 
גורם  היו  עת  אותה  שעד  הנט"ן,  שירותי  במימון  והאוצר 
משמעותי ביצירת הגרעון בתקציב הארגון. גם בעיית מימון 
הקרן למרוחקי אישפוז נפתרה בהסכמה, לאחר שמשרד 
אין להטיל על תושבי הפריפריה לשלם  כי  הבריאות הבין, 
את מלוא ההוצאה עבור הסעה מביתם לבית-חולים מרוחק. 
אלא  הארגון,  פעילות  על  הקל  יותר  הנוח  הכספי  המצב 
שהחובות שצבר מד"א בימי השפל שלו – כ-70 מיליון שקל 

המשיכו להכביד מאוד. 

שר הבריאות אהוד אולמרט, מבקר בעיצומה של מלחמת המפרץ 
הראשונה, בסניף מד"א ברמת-גן, העיר שספגה אז מספר טילים 

עיראקיים
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תובנות ותבונה ליציאה ממצוקה
הטלטולים הרבים במצבו של מד"א גרמו לחילופי תפקידים תכופים בוועד הפועל של מד"א ולחילופי מנכ"לים, ששירתו 
יוחנן גור החל לכהן במקביל כיו"ר הוועד הפועל  תקופות קצרות בלבד. רק ב-1994 התייצב המצב, כאשר אלוף )מיל.( 
וכמנכ"ל. ב-1995 מונה אל"מ )מיל.( עמוס לוריא למנכ"ל )היה זה מינויו השני לתפקיד זה, לאחר ששימש כמנכ"ל במשך 

שנתיים בשנות ה-80(. 
השניים הביאו עימם מצה"ל מסורת של הפקת תוכניות ארגון וייעול 
מסודרות, עם הצבת יעדים ארוכי טווח. בהנהגתם, החל מד"א לעבור 
מתיחת פנים כללית, כמעט בכל תחום. הם הכניסו שינוי ארגוני יסודי, 
הפיכת מרבית התחנות  ידי  על  הגרעון השוטף,  לצמצם את  שנועד 
במסגרת  מרחביות,  תחנות  של  מרוכז  בפיקוח  הזנקה  לנקודות 
מחוזות מבצעיים. השינוי נעזר רבות בהפעלת מערכות קשר חדישות, 
שאיפשרו לצמצם משמעותית את היקף כוח העבודה השכיר ומצבת 

האמבולנסים, מבלי לפגוע כהוא זה ברמת השירות והכוננות. 
חלק מהשינוי הארגוני המעמיק מומן על ידי ניצול הפוטנציאל העיסקי 
המוגבל של מד"א. מימון חלקו האחר, שנועד בעיקר למטרות לאומיות, 

התבסס על הממשלה או גופים אחרים, בדין ולא בחסד.
שונתה  שופר",  "תוכנית  הכינוי  את  שקיבל  מחדש,  מהארגון  כחלק 
אמבולנסים  לשירות  הוכנסו  מוחשבו,  המוקדים  המחוזות,  פריסת 
מתקדמים, כמעט בכל יישוב הוצב אמבולנס טיפול נמרץ )אט"ן(, עם 

צוות שבראשו פאראמדיק, העומד בקשר ישיר עם רופא במוקד וכן הלאה. 

אלוף )מיל.( יוחנן  גור. כיהן כמנכ"ל וכיו"ר 
הוועד הפועל בין השנים 1993-1995 ומכהן 

כיום כסגן נשיא מד"א

גדוד  הקמת  גם  כללה  שופר"  "תוכנית 
הארץ  רחבי  בכל  הפזורים  כוננים, 
בין  העובר  הזמן  את  מאוד  ומצמצמים 
הגשת  לבין  למוקד,  המגיעה  הקריאה 
העזרה בפועל לנפגעים. כן הוכפלו מספר 
הוגדל  הפאראמדיקים,  ומספר  הקורסים 
מסודר  מערך  הוקם  המתנדבים,  מספר 
של שירותי מד"א ביהודה ושומרון והעיקר: 
הושג הסדר לגביית מחירי שירות ריאליים 
וחברות  החולים  קופות  מהממשלה, 

הביטוח. 

שר האוצר אברהם )"בייגה"( שוחט )מימין( ושר 
הבריאות אפרים סנה )משמאל(, בלוויית מנכ"ל 

מד"א, עמוס לוריא, בביקור שערכו השרים 
במיתקני הארגון ב-1995. במהלך הביקור נדונו עם 
השרים דרכים לפתרון הבעיות הכספיות של מד"א

שר הבריאות, אפרים סנה, מקבל בעת ביקורו 
במד"א ב-1995, תיק עזרה ראשונה,

יושבים לידו )משמאל לימין(: היו"ר יוחנן גור 
והמנכ"ל עמוס לוריא
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יותר, בזכות הסכם לשיתוף  המצב הכספי השתפר עוד 
השייך  וייצורם,  דם  מוצרי  לעיבוד  המכון  בין  פעולה 
לשירותי הדם של מד"א, לבין חברה פרטית, שהניב עד 

מהרה הכנסות משמעותיות. 
עצמאות  לקראת  להתקדם  ב-1998  הארגון  החל  וכך 

כלכלית.
צעד משמעותי נוסף לעבר השחרור מחובות העבר, היה 
גביית החובות הגדולים של הציבור ומוסדות ממשלתיים 
בחוק  רבתי של הארגון, שנעזר  גבייה  למד"א. מיתקפת 
ובתי- החולים  קופות  את  לאלץ  הצליחה  ההסדרים, 

החולים לשלם את חובותיהם לארגון. 
הצעד הבא היה גביית חובותיו הכבדים של תאגיד "אבנר" 
ופינויים של מאות נפגעי תאונות  למד"א, עבור טיפולים 
דרכים. תאגיד "אבנר" הוקם ב-1976, ביוזמת המפקח על 
את  ליישם  כדי  בישראל,  הרכב  ביטוחי  וחברות  הביטוח 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. על פי חוק זה, כל מי 
שנפגע בתאונה זכאי לפיצויים, ללא קשר למידת אחריותו 
לתאונה. פיצויים אלה כללו גם את הוצאות החילוץ של 
הנפגע והסעתו לבית החולים, על ידי מד"א. אלא שבמשך 
אלה  הוצאות  לכסות  מחובתו  התאגיד  התעלם  שנים 
והסכום שהיה חייב למד"א תפח והלך למימדים גדולים. 

שהסתמכה  משפטית,  תביעה  הוגשה  התאגיד  נגד 
מומחה  פולק,  ברוך  פרופ'  של  משקל  כבדי  נתונים  על 
יוחנן גור. בסופו  ידי  לסטטיסטיקה, שגוייס לצורך זה על 
של דבר הושג בבית-המשפט הסכם פשרה, שלפיו הוטל 
נוסף  סכום  שקל.  מיליון   70 למד"א  לשלם  "אבנר"  על 
של עשרות מליוני שקלים הועבר למד"א על ידי הביטוח 
דרכים  תאונות  לנפגעי  הארגון  שירותי  עבור  הלאומי, 

שאירעו במהלך שעות העבודה והוכרו כתאונות עבודה. 
לכסות  סוף  סוף  למד"א  איפשרו  אלה  נכבדים  סכומים 

את כל חובותיו ולעבור לניהול תקציבי מסודר. 
החדש  המנכ"ל  מד"א.  למנכ"ל  בין  אלי  מונה  ב-2006 
הביא עימו ניסיון וידע רבים מהשטח, שכן הוא החל את 
דרכו בארגון כנהג אמבולנס בעפולה, נעשה חבר בוועד 
הוועד, עד שנתמנה למנכ"ל  ולאחר מכן ראש  העובדים 
תחומי  כל  עם  זאת,  ומעשית  עמוקה  היכרות  הארגון. 
הפעילות של מד"א, ניכרת עד היום בשיפורים המתמידים 

הנעשים בארגון לטובת הכלל. 
של  הכבד  הכספי  מהנטל  מד"א  שהשתחרר  לאחר 
בארגון  המניין  מן  כחבר  לשלבו  חודשו מאמציו  חובותיו, 
הצלב האדום הבינלאומי. אלא שלצורך זה היה עליו לחזור 
לפני  שהיה  כפי  ממשלתית,  בשליטה  שאינו  גוף  ולהיות 
ה-80.  שנות  מאז  נקלע  שאליו  העמוק  הכספי  המשבר 
הממשלתיים  הגורמים  בקרב  בהבנה  התקבל  זה  צורך 
מורכבת  זאת  בעיקבות  שוב.  שונה  ההנהלה  ומיבנה 
ההנהלה כיום מ-23 נציגי המתנדבים, 11 נציגי הממשלה, 2 
נציגי העובדים ו-9 נציגי הציבור, המגיעים ממרכז השלטון 
מועצת  החולים,  קופות  הרפואית,  ההסתדרות  המקומי, 

רואי החשבון ולשכת עורכי הדין.
בה  הממשלתית  שהנוכחות  זאת,  מחודשת  הנהלה  עם 
קטנה יחסית, שב מד"א לפעול לצירופו כחבר מן המניין 
בצלב האדום הבינלאומי. המאבק נשא פרי ב-2006 ומאז 

מד"א הוא מלא בארגון הבינלאומי רב-החשיבות. 
כיום מצבו הכספי של מד"א איתן ותקציבו השנתי מגיע 
ידי  ל-750 מיליון שקל, שכ-20 אחוזים מהם מכוסים על 

תרומות ידידי מד"א בעולם.

היעד: רכישת אמון הציבור
המשברים הכספיים שתכפו ובאו על מד"א מידי מספר 
מאורגן  שאינו  גוף  של  שלילית  תדמית  לו  יצרו  שנים, 
ומנוהל כהלכה. הדבר גרם לאיבוד אמון הציבור במד"א 
ובעיקבות זאת לפגיעה קשה בשני המקורות החשובים 
ביותר לקיומו של הארגון: גיוס מתנדבים וגיוס כספים. 

מתנדבים  על  הקמתו  מאז  מד"א  נשען  לעיל,  כאמור 
חדורי מוטיבציה ועל תרומות. במטרה לעודד התנדבות 
את  הארגון  הגדיל  ותרומות,  ציבורית  תמיכה  אישית, 
רב  עמל  והשקיע  הציבורית  בתדמיתו  התמקדותו 

בפעולות הסברה. 
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– תרום  "הצל אדם  יד למד"א",  "תן  כדוגמת  סיסמאות 
דם", "מד"א שלך ובשבילך" ועוד, שהופצו בזמנו במסגרת 
פעילויות ההסברה של מד"א, היו צעד נאות לקראת גיוס 
אלא  בארגון.  הציבורי  האמון  והחזרת  ציבורית  אהדה 
שסיסמאות לבדן אינן יוצרות הבנה והכרה ציבורית. את 
אלה ניתן להשיג בעיקר בפעילות הסברה נרחבת, היוצרת 

תדמית חיובית ומטפחת אותה לאורך זמן. 
הנושא  בחשיבות  הקמתו  עם  כבר  הכירו  הארגון  ראשי 
כמו  מקצועיים,  תקשורת  ביועצי  הסתייעו  זה  ולצורך 
לורד אדווין סמואל, בנו של הנציב העליון הבריטי הראשון 
בתקופת המנדט. בחירת לורד סמואל לתפקיד זה הייתה 
סייע  הוא  האישית,  ויוקרתו  מעמדו  בזכות  כי  מוצלחת, 
במסדרונות  מחסומים"  ול"הסרת  תורמים  לגיוס  רבות 

השלטון. 
שנים לאחר מכן הוקמה במד"א יחידת הסברה ודוברות, 
כדובר  גם  דיין, אשר שימש  ע"י משה  שנוהלה בתחילה 
לאפשר  נועדו  נכונה  והסברה  חיובית  תדמית  הארגון. 
למד"א לצלוח משברים תקשורתיים שעברו על הארגון. 
המאמץ לרכוש את אמון הציבור חייב פעילות "לכל רוחב 
החזית". כך, למשל, נדרשה תשובה הסברתית לתופעה 
בימים  נמרץ,  לטיפול  הניידות  מהישגי  התעלמות  של 
והדיווחים על  הניידות  יעילותן של  הראשונים להפעלתן. 
ולפאראמדיקים  להן  יצרו  ההחייאות המוצלחות שביצעו 
זאת  שבעקבות  אלא  מופלאה.  תדמית  בהן,  ששירתו 
נוצר מצב של ציפיות-יתר וכל החייאה שלא עלתה יפה, 

נחשבה לכישלון. 
קרובי  זקפו  ריבוי ההחייאות בשטח,  על אף  כן:  על  יתר 
והצוות  הרופאים  לזכות  יקירם  הצלת  את  החולים 
הסיעודי בבתי-החולים וחלקם אף הרימו תרומה נכבדה 
תרומתם  נשכחה   – מאידך  הוקרה.  לאות  לבתי-החולים 
ומד"א  האמבולנסים  צוותי  של  והחשובה  המקדמית 

להצלת חיי בן משפחתם.
הטיפול  בחשיבות  הציבור  הכרת  את  להגביר  במטרה 
הנמרץ הראשוני, הנהיגה יחידת ההסברה את טקס "מציל 
– ניצול": הענקת "תעודת לידה לחיים חדשים" לניצול, בה 
מצויין התאריך בו בוצעה החייאתו. במקביל, הגיש הניצול 
תעודת "מציל-נפש" לכל אחד מחברי הצוות שביצע את 
החייאתו והציל את חייו. במשך הזמן אכן גרמו פעילויות 
כאלה ליתר הבנה של הציבור, לגבי הישגיהם ומגבלותיהם 

של צוותי הנט"ן.

תעודת "מציל נפש", שהוענקה לחברי צוות החייאה על כל טיפול מוצלח 

תעודת "לידה לחיים חדשים", שהוענקה למי שניצל בזכות צוות החייאה 

הילדה אורלי צרפתי, בת 3 וחצי, שחייה ניצלו בזכות צוות מד"א שחש 
אליה, נראית בתצלום זה לאחר הטקס שבו חולקו להם תעודות מציל 

וניצול ב-1969
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הפאראמדיק יוסי בן משה מקבל מנשיא מד"א, פרופ' אריה הראל, תעודת "מציל נפש"

מאמץ מיוחד הופנה על ידי היחידה ליצירת קשרים חיוביים הדוקים עם כל העיתונות בארץ. שכן אחד היסודות החשובים 
במאמצי מד"א לרכישת האמון הציבורי, היה מאז ומתמיד דיווח שוטף על פעילות הארגון בשטח: טיפול בפצועי תאונות, לידות 

באמבולנס, הצלת טובעים, החייאה יעילה וטיפול נאות בנפגעי פעולות הטרור הקשות.

אחד האמצעים להגברת מודעות הציבור לפעולות מד"א היה השימוש בבולי דואר, שעליהם מתוארים צדדים שונים של 
פעילות הארגון. בתצלום: הוצאה מיוחדת של בולי דואר מצורפים בגליון אחד, לציון יובל ה-50 של מגן דוד אדום
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תרבות ארגונית – כבסיס להסברה
ארגון לאומי המגיש שירותים חיוניים ומגוונים לכל הציבור, 
שקיפות  על  להקפיד  חייב  הפסקה,  ללא  ולילה,  יומם 
לה  הציבורית  בתמיכה  לזכות  בתקווה  תקשורתית, 
בימי משבר   – כך  ביותר. במיוחד  לו  והחשובה  ראוי  הוא 
של  ופעילותו  קיומו  שנות  ב-85  פעם  לא  היו  וכאלה 
מד"א. בכל משבר שהארגון נקלע לתוכו, הוא נקרע בין 
גופים ותפיסות המושפעות משינויים חברתיים, פוליטיים 
ומדיניים. כך היה משבר תרומות הדם של עולי אתיופיה, 
חשיבות  בעלות  מדעיות  סוגיות  עומדות  שבבסיסו 
הוא  "כי הדם  )ראה בפרק  בריאות הציבור  רבה בתחום 
נפגע  עצמו  שראה  הציבור  הגיב  זה,  במקרה  הנפש"(. 

רגשית וחברתית, בקריאות להימנע מתרומות דם. 
לפעילות  בקשר  שפרץ  המשבר  מהווה  אחרת  דוגמה 
מדינית  רגישות  בעל  נושא   – הירוק  לקו  מעבר  מד"א 
עצמם  מצאו  בשטח  והצוותים  כולו  מד"א  ופוליטית. 
מתמודדים עם תגובות שליליות ועויינות רגשית, עד כדי 

פגיעה ביכולת התיפקוד בשטח.
בכל מקרה כזה, נדרשו ונדרשים מנהלי מחלקת ההסברה 
הסברתיים  פיתרונות  למצוא  מד"א,  של  והדוברות 
ובאמון  הארגון  בתדמית  פגיעה  וימנעו  בפרץ  שיעמדו 
פעילות  על  תלויים  בלתי  גופים  של  מחקרים  הציבור. 
עומדת  והדוברות  ההסברה  מחלקת  כי  מוכיחים,  זאת 

במשימותיה בכבוד. סקר ניטרלי שנערך ב-2012,

התזמורת הקאמרית באחד הקונצרטים שנערכו ב-2007 
ושהכנסותיהם נתרמו למד"א

www.facebook.com/mdaisrael - דף מד״א בפייסבוק
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למד"א  הציבור  אהדת  כי  מצא  שדרות",  "כנס  לקראת 
מגיעה ל-86.8% וכי הארגון נמצא במקום השני של אהדת 

הציבור, אחרי צה"ל ולפני זק"א ותנועות הנוער. 
בצעדים  מידי פעם  מד"א  נוקט  זאת,  כדי לשמר אהדה 
בלתי שיגרתיים. כך, למשל, הציע מד"א לציבור ב-2007 
הישראלית.  הקאמרית  התזמורת  של  קונצרטים  סידרת 
בישראל,  מד"א  שוחרי  ארגון  ביוזמת  הסידרה, שאורגנה 
ולמתנדבים  לעובדים  מד"א,  לצוותי  להצדיע  נועדה 
נענה  הציבור  ואכן  הטילים.  מוכי  עזה  ובעוטף  בשדרות 
כתרומה  הסידרה,  כרטיסי  את  בהמוניו  ורכש  להצעה 

למד"א. 
הראשונים  הציבוריים  הארגונים  אחד  היה  גם  מד"א 
פעילות  מקיים  והוא  אינטרנט  אתר  שהקימו  בישראל, 
כגון  החברתית,  המדיה  באמצעות  נרחבת  הסברה 
כוללת  זאת  פעילות  ועוד.  הטוויטר  הפייסבוק,  ברשתות 
הארגון  צוותי  שבטיפול  אירועים  על  אמת  בזמן  דיווח 
ומידע שימושי למבקשים לתרום דם, או להירשם לקורסי 
החייאה ועזרה ראשונה. האינטרנט מקנה לארגון חשיפה 
עשרות  נרשמו  הארגון  של  הפייסבוק  לאתר  עצומה. 
אלפי חברים והוא מביא להם בהתמדה מידע רב, הכולל 
דיווחים על הגשת עזרה ראשונה, הוראות בטיחות, דרכים 
למניעת תאונות ומחלות, סיפורי הצלחה של צוותי מד"א 

ועוד.

www.mdais.org - דף הבית של אתר מד"א באינטרנט
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העתיד כבר כאן...
בימים שבהם חותם מד"א 85 שנות פעילות של הצלת 
חיי אדם וסיוע הומאניטרי, בארץ וברחבי העולם, מן 
על  גם  אלא  וההווה,  העבר  אל  רק  לא  להביט  הראוי 
מה שצפוי לארגון ההצלה הלאומי של ישראל בשנים 

הבאות ומה הם האתגרים הניצבים בפניו. 
חתירה  אותו  איפיינה  מד"א  של  קיומו  מראשית 
חיים  מצילת  וטכנולוגית  רפואית  לחדשנות  מתמדת 
ההון   – מכל  היקר  במשאב  פוסקת  בלתי  והשקעה 

האנושי. 
ידע  להקנות  מד"א  הקפיד  קיומו  שנות  כל  לאורך 
ולמתנדבים  לעובדים  הראשונה  מהמעלה  רפואי 
ולהטמיע  משוכלל  ציוד  ולפתח  לרכוש  הארגון,  של 

חידושים בתחום רפואת החירום הטרום-אישפוזית. 
ההתפתחות  בראש  להימצא  והיכולת  הרצון 
להצטיינות  שאיפה  תוך  והרפואית,  הטכנולוגית 
מתמדת, ניכרים גם בחזון המכתיב את תוכניותיו של 

מד"א לעתיד. 
לעתיד  השואף  הזה,  החזון  מן  משהו  מציג  זה  פרק 
לאור  מתמדת,  ולהתייעלות  להתחדשות  יותר,  טוב 
המימרה המלווה את מד"א מיום הקמתו: "כל המקיים 

נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".

מוקד לאומי משולב

יישום לאיתור כוננים והזנקתם

המוקד הרפואי

"בור הפיקוד" על גלגלים

שידור תצלומים מהשטח

השקעה בהון האנושי

יישומים חכמים להצלת חיים 

תרומת דם מכל אדם
מרכז חדש לשירותי הדם

מרכז לוגיסטי להתייעלות וחסכון
מרכז מבקרים ומוזיאון מד"א



המוקד הלאומי המשולב בקריית אונו



העתיד כבר כאן...

לאורך שנות קיומו של מד״א, שאפו מנהליו ועובדיו לאמץ כל חידוש טכנולוגי שיש בו לתרום להצלת חיים. לצורך זה, הוקם 
במד״א צוות פיתוח, שתפקידו לאתר טכנולוגיות חדשניות ויותר מכך,לפתח רעיונות ופיתרונות, המיועדים לשיפור יכולות בכל 
תחומי הפעילות של הארגון. ואכן, בזכות צוות הפיתוח, שולבו במד"א אמצעים יעילים רבים, המשפרים את היכולות הרפואיות 

והטכנולוגיות של הארגון. להלן כמה דוגמאות לאמצעים שכבר הוכנסו לשימוש וכן הצצה קטנה לעתיד. 

מוקד לאומי משולב
מוקד מד"א מוכר לציבור הרחב ככתובת הראשונה אליה 
 –  101 לטלפון  חיוג  ידי  על  ומצוקה,  חירום  בזמן  פונים 

מספר שנעשה מטבע לשון להצלת חיים. 
בעבר פעלו מוקדי מד"א בכל תחנה בנפרד, אולם מהרגע 
שההתפתחות הטכנולוגית איפשרה זאת, הוקמו מוקדים 
מרחביים, בהם מעניקים חובשים ואנשי רפואה מיומנים 

מענה לכל הקריאות מהמרחב.

שליטה  מערכת  במד"א  הופעלה   2004 בשנת  כבר 
בזמן  מידע  הזרמת  על  המבוססת  ממוחשבת,  ובקרה 
אמת. בדומה לשאר מערכות השליטה והבקרה במד"א, 
לצרכיו  בהתאמה  עצמי,  פיתוח  פרי  היא  זו  מערכת  גם 

הייחודיים של הארגון.
המערכת עברה שדרוג משמעותי בשנת 2007, עם הקמת 
המוקד הלאומי המשולב של מד"א )ממל"ם( בקריית אונו. 
מסוגו,  והמתקדם  המשוכלל  המרכזי,  המוקד  זהו  כיום 

המעניק גיבוי אנושי וטכנולוגי למוקדים המרחביים.

ומשמש  כיום בפיסגת הטכנולוגיה  ניצב  המוקד הלאומי 
דוגמה ומודל לארגוני חירום רבים. המערכות הטכנולוגיות 
שלו משלבות יישומים מתקדמים, מחשבים המותאמים 

במחשב  צג  תמונת 
בעת  הממל"מ,  של 
רבין  בכיכר  הפגנה 

בתל-אביב

להפעלה ברכב, טכנולוגיות איכון באמצעות איתור לווייני 
שילוב   .)CDPD( סלולארית  נתונים  ותקשורת   )GPS(
אחד  כל  של  ומדוייק  מיידי  איתור  מאפשר  אלה  כל 
נתון.  רגע  בכל  הארץ,  ברחבי  והנט"נים  מהאמבולנסים 
מלאה  מצב  תמונת  קבלת  המערכת  מאפשרת  בנוסף, 
כדי  ויעילה,  מהירה  צוותים  והזנקת  אירוע  זירת  מכל 

להעניק טיפול מיידי לכל נפגע ובכל מקום.
המערכת אף מאפשרת למסור לצוות פרטים על הנפגע, 
ראשונות  תמונות  לראות  ואפילו  משפחתו  עם  לשוחח 

מזירת האירוע, בעוד האמבולנס נמצא בדרכו למקום. 

במערכת  מוקלדת   101 למוקד  המגיעה  שיחה  כל 
הממוחשבת ומדווחת מייד למשגר האמבולנסים, למוקד 
הצוות  את  להזניק  הדואגים  המרכזי,  ולמוקד  הכוננים 
עד  בו  הטיפול  אחר  ועוקבים  החולה  אל  ביותר  הזמין 
בתוך  מתרחש  ההזנקה  תהליך  כל  לבית-חולים.  הגעתו 

שניות מעטות. 
רב- הקלטה  מערכת  ידי  על  מלווה  בשטח  הפעילות 

ערוצית, המאפשרת תחקירים והפקת לקחים עוד בטרם 
הסתיים האירוע. 
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הודות לקידמה הטכנולוגית הזו ניתן להציל כיום יותר אנשים, כמו במקרה של ילדה בת 8, שלקתה בדום לב בהוד השרון. האט"ן 
הקרוב ביותר אליה היה עסוק במקרה חירום אחר. תורן המוקד במד"א-ירקון איתר במערכת השליטה והבקרה אמבולנס כונן 
עם שני פאראמדיקים, שנמצא במרחק שני בניינים ממקום האירוע. אמבולנס זה נשלח במהירות אל הילדה, הגיע אליה בתוך 

כשתי דקות – ולאחר פעולות החייאה מתקדמות ניצלו חייה. 

פרוייקט מיחשוב האמבולנסים והמוקדים נקרא על שמו של סג"מ יורם גור ז"ל, בנו של אלוף יוחנן גור, מי שהיה יו"ר ומנכ"ל, 
ומכהן כיום כסגן נשיא מד"א. יורם גור נפל במלחמת יום הכיפורים ב"טנק הצוערים", שנפגע בחזית המצרית בגזרת התעלה. 

מרכז הפיקוד והשליטה הארצי בתל-אביב

מוקדנית בפעולה
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העתיד כבר כאן...

באמצעות  אותו  לאתר  המוקד  תורן  יכול  האירוע,  מתרחש  בדיוק  היכן  לומר  יודע  שאינו  מאדם  שיחה  מתקבלת  כאשר 
הסמארטפון שממנו הגיעה הקריאה. במקרה כזה מתבקש מזעיק האמבולנס להפעיל את ה-GPS במכשיר הסלולארי שלו 
ואז נשלחת אליו הודעת SMS, עם קישור ליישום המאפשר לאתר את מיקומו של המזעיק. נתוני היישום מועברים מיידית 
וזו משדרת את המיקום המדוייק לאמבולנס שיצא לשטח, עם הוראות מדוייקות כיצד להגיע  למערכת השליטה והבקרה 

למקום.

במקביל, משדר המוקד למזעיק כמה כללים לטיפול מיידי בנפגע, כדי לייצב את מצבו. מייד עם הפניית אמבולנס אל הנפגע, 
מתחברת המערכת לתוכנת ניווט, המכוונת את נהג האמבולנס בעזרת מפה, אל המקום המדוייק שאליו הוא צריך להגיע. 
נתונים אלה מועברים אוטומטית גם לכל הכוננים, היוצאים אל המקום ברכבם הפרטי. לאחר הטיפול בנפגע, ממלא איש 
מצוות האמבולנס דו"ח רפואי ממוחשב, הנשלח לבית-החולים עוד לפני שהנפגע הגיע אליו. דו"ח זה נשלח בו-זמנית גם אל 

המוקד ששיגר את האמבולנס ולמוקד הרפואי.

במקרים של אוטם שריר הלב מאפשרת המערכת להעביר למחלקה הקרדיולוגית בבית-החולים את תרשים האק"ג של 
החולה ולאחר התייעצות של הפאראמדיק באמבולנס עם בית-החולים אפשר להעביר את החולה ישירות לחדר הצינתורים, 

מבלי להיכנס כלל לחדר המיון. כך נחסך זמן יקר ובזכות הצינתור המהיר, נמנעת פגיעה בלתי הפיכה בשריר הלב.

מעלותיה של מערכת השליטה והבקרה החדשה בלטו במיוחד בימי מבצע "צוק איתן", בקיץ 2014. במהלך כל ימי הלחימה, 
פיקחה המערכת בהצלחה על מרכזי השליטה המרחביים לכיש ונגב, שניהלו את כל פעילות מד"א סביב רצועת עזה ובנגב. 

במקביל, דאגה המערכת בהצלחה לשיגור יעיל של אמבולנסים לכל מקום בארץ שבו נפלו טילים שנורו מהרצועה. 

מתח במוקד: כל העיניים נשואות בדריכות אל סוללת הצגים של מוקד לכיש, בתחנת מד"א באשדוד, בעת שמטח טילים יוצא מרצועת עזה לעבר 
ישראל, בימי "צוק איתן"
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מוקד לכיש בין אזעקה לאזעקה, במהלך "צוק איתן"

"אנחנו ערוכים תמיד למצבי  מפעילי המערכת אומרים: 
חירום כמו אלה שהתרחשו במהלך 'צוק איתן'. כבר זמן 
רב לפני פרוץ המבצע, התכוננו לתרחישים של התקפות 
טילים ברחבי הארץ והצוותים שלנו מתורגלים בתרחישים 

מסוג זה לאורך כל השנה". 

המוקד הרפואי
אחד ממוקדי הפעילות החשובים ביותר במערך ההצלה 
ימות  זה פועל כל  של מד"א הוא המוקד הרפואי. מוקד 
רופא  בו  נמצא  העת  כשכל  ביממה,  שעות   24 השנה, 
בכיר  פאראמדיק  ולצידו  חירום  רפואת  בנושאי  מומחה 

בעל ניסיון רב בטיפול בחולים ונפגעים. 

עמדה במוקד 

הרפואיות  הפעולות  כל  על  מפקח  הרפואי  המוקד 
עדכנית  מצב  תמונת  ויוצר  הארץ  ברחבי  המתבצעות 
רוחבית בנושאים מקצועיים, כגון רמת הטיפול המוגש על 
ואיתור  בטיפול  ליקויים  חשיפת  בשטח,  מד"א  צוותי  ידי 
ובשיפורים בדרכי הפעילות של  הצורך הנדרש בשינויים 

צוותי ההצלה ושל הארגון בכללותו.

הבכיר  המקצועי  הרפואי  הגורם  הוא  הרפואי  המוקד 
סיוע  בבקשת  אירוע,  בעת  הצוותים  פונים  שאליו 
לקבלת החלטות טיפוליות מורכבות, או אישור לפעולה 

כשהפרוטוקול מחייב זאת.

בקרה  אמצעי  על  מסתמכת  הענפה  המוקד  פעילות 
את  לראות  השאר,  בין  לו,  המאפשרים  ממוחשבים, 
בתום  מייד  הצוותים  שממלאים  הרפואיים  הדו"חות 
האירוע, לקבל מהשטח את הנתונים ממכשירי המוניטור/

דפיברילטור המותקנים באמבולנסים ועוד. 
האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים של המוקד הרפואי 
צוותי  פעילות  על  צמודה  בקרה  מאפשרים  הממוחשב 
לפאראמדיק  כיום  ניתנות  בזכותם  האמבולנסים. 
סמכויות, שבעבר היו מוקנות רק לרופאים, כולל הכרזה 
על מוות במקרים שבהם לא ניתן עוד להציל את חייו של 
העליונה  הסמכות  הוא  הפאראמדיק  שכיום  כך  הנפגע. 

בצוות, כאשר אין בו רופא.
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בשנת 2009 נפתח במקלט הממוגן במרכז מד"א בתל-אביב חדר השליטה והפיקוד הלאומי. המרכז, שהוקם בסיוע ארגון ידידי 
ונותן מענה מהיר ואפקטיבי לצרכיהם  מד"א בהולנד, מאפשר לעקוב אחר פעילות הצוותים בשטח באירועים רבי נפגעים 
בעת  בארגון  השונים  האגפים  פעילויות  על  ובקרה  שליטה  מד"א  להנהלת  המרכז  במקביל, מאפשר  הכוחות.  של מפקדי 
חירום ומבטיח תיאום מירבי ביניהם. מרכז השליטה של המערכת נמצא במתחם ממוגן טילים ומצוייד במערכת לסינון אוויר, 
שתאפשר לו להמשיך לפעול גם במקרה של מתקפה כימית. חדר השליטה והפיקוד מנוהל על ידי "מערכת חכמה", המפעילה 
את כל מערכותיו - תאורה, מיזוג אוויר, מיחשוב, דלתות הכניסה ושאר הפתחים - על ידי שלט בקרה אחד. ב"ליבו" של המיבנה 
מותקנות מערכות התראה ממוחשבות מתקדמות, המתריעות על כל ניסיון לפרוץ את מיגונו, דליקה, הצפה וכדומה. מרכז זה 
ממצב את מד"א מבחינה תפעולית וטכנולוגית בחוד החנית של המדינות המובילות בעולם, בתחום רפואת החירום הטרום-

אשפוזית בעת מלחמות, אסונות טבע, אסונות תעופה ואירועים רבי נפגעים אחרים. 

"בור הפיקוד" על גלגלים
הצורך  את  המחיש   2010 בשנת  בכרמל  הדליקה  אסון 
בהקמת מרכז שליטה ובקרה נייד, במיוחד כאשר עשרות 
מסוכן  בשטח  אחת  ובעונה  בעת  נמצאים  אמבולנסים 

ומתעתע כמו יער בוער. 
אוהל  היער  בלב  מד"א  הציב  הכרמל,  אסון  כשהתרחש 
וניהל  משוכלל  מיבצעי  כמוקד  ששימש  ושליטה,  פיקוד 
את איסוף הנפגעים ופינוי התושבים. לפתע פנתה האש 
מערכותיו  כל  על  להצילו,  וכדי  האוהל  לעבר  במהירות 
בזריזות  ולהעבירו  לפרקו  הצוות  נאלץ  המתוחכמות, 

למקום בטוח יותר. 
נייד,  חפ"ק  הפעלת  על  הוחלט  האסון,  מלקחי  כאחד 
שיותקן על משאית ויהיה מותאם לצרכים המיוחדים של 

מד"א.
מערכות  בחפ"ק  הרכיב  באנגליה  טכנאים  צוות 
מוקד  כגון  ישראל,  מתוצרת  מתקדמות  טכנולוגיות 
אסון.  באזורי  לקריאות  מענה  המאפשר  תקשורת, 
גג  ועל  משוכלל  דיונים  חדר  בחפ"ק  הותקן  לכך  בנוסף 
המשאית מתנשא תורן שגובהו 19 מטר ובראשו מצלמות 

)לוחמה אטומית,  החולשות על שטח נרחב, גלאי אב"כ 
למשאית  רוח.  וכיוון  טמפרטורה  ומדי  כימית(  ביולוגית, 
סולר,  ליטר  מ-900  למעלה  המכיל  נגרר,  מיכל  מוצמד 
)גנרטור( של החפ"ק להפעיל  המאפשרים לספק-הכוח 
ללא  ימים  מספר  האלקטרוניות  הפיקוד  מערכות  את 
תידלוק. וחשוב מכל: משאית החפ"ק מאפשרת לכוחות 
מד"א בשטח להשתמש במערכת תקשורת סלולארית 
האינטרנט,  וברשת  אלחוטיות  ברשתות  ברדיו,  ולוויינית, 
גם במצבים שבהם הרשת האזרחית קורסת, כפי שקורה 
כוחות  כיום  יכולים  מכך  כתוצאה  גדולים.  אסון  באירועי 
מד"א להמשיך לפעול כמעט ללא הפרעה ובאופן היעיל 
ביותר בכל אירוע חמור, כגון רעידת אדמה, תאונת רכבת 
או מטוס, התפזרות חומרים מסוכנים ואפילו במלחמות. 
כיום  נחשבת  מד"א  של  החפ"ק  שמשאית  פלא  לא 

למתקדמת ביותר מסוגה בעולם. 

חדר הדיונים במשאית החפ"ק פינת עבודה במשאית החפ"ק

372
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משאית החפ"ק
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יישומים חכמים להצלת חיים 
החדשנות במד"א מתבטאת גם בהפעלת יישומים )אפליקציות( המותקנים בטלפונים חכמים. אחד החשובים שבהם הוא 
יישום חינמי להגשת עזרה ראשונה שפותח על ידי "הצלב האדום" האמריקאי, הותאם לשימוש מלא בישראל, הושק בארץ 

ב-2013 והוכר כיישום רשמי של מד"א. )ראה גם בפרק "מתחבושת אישית להחייאה מתקדמת"(.
היישום מאפשר למשתמש ללמוד לזהות מצב חירום רפואי ולהגיש סיוע ראשוני. במקרה חירום ניתן גם ליצור באמצעות 
האפליקציה קשר טלפוני מיידי עם מוקד מד"א )טלפון חירום 101(, להזעיק את כוחות מד"א ואם יש בכך צורך – לזהות את 
מיקום האירוע ואף לקבל הדרכה טלפונית לטיפול בנפגע. היישום מאפשר גישה למידע אודות מצבי חירום רפואיים ומספק 
צג  על  בעברית, המוקרנים  וברורים  עם הסברים פשוטים  הדרכה  כולל סרטוני  ועצות למשתמש,  ובטיחות  טיפול  הנחיות 

הטלפון. אחד מיתרונות היישום הוא זמינותו גם במקומות שבהם אין חיבור לאינטרנט לאחר הורדתו הראשונית. 

יישום לאיתור כוננים והזנקתם
יישום חשוב נוסף, המיועד לקצר למינימום את פרק הזמן העובר בין קריאה לעזרה לבין התחלת הטיפול בנפגע, הוא אפליקציית 
המגיבים הראשונים. יישום זה מאתר את כונני מד"א או את המתנדבים הקרובים ביותר למקום האירוע ובאמצעות הטלפון 
החכם שברשותם, מזניק אותם אל הנפגע. ההזנקה נעזרת באפליקציית "ווייז", המנווטת את הצוות או המתנדב בדרך הקצרה 
והבטוחה ביותר אל החולה. אפליקציה חיונית זו מאפשרת למערכת השליטה והבקרה להזניק את הכוננים והצוותים הסמוכים 
ביותר אל מקום האירוע, לצורך הצלת חיים. האפליקציה מאפשרת לכל מי שמוכשר בעזרה ראשונה, גם אם אינו נמנה עם 

צוות מד"א, להצטרף למד"א כמתנדב "אד-הוק". 
 

שידור תצלומים מהשטח
החדשנות שמד"א שואף אליה בהתמדה מוצאת ביטוי גם באמבולנסים – כלי העבודה העיקרי של הארגון. בנוסף למערכות 
המחשב שהותקנו בהם בשנים האחרונות, הותקנו באמבולנסים לטיפול נמרץ מצלמות במעגל סגור. המצלמות משקיפות 
בעד השמשה הקדמית של הנט"ן, סורקות את השטח שלפניו ומשדרות את התצלומים בזמן אמת אל המוקד. הדבר מאפשר 
לאנשי המוקד לראות במו עיניהם את המתרחש בשטח האירוע בו פועל האמבולנס. מצלמה נוספת מותקנת בתוך האמבולנס 
ובמקרה שהחובשים והפאראמדיקים זקוקים לייעוץ רפואי, היא משדרת אל המוקד הרפואי צילום חי של הנפגע. בדרך זאת 

יכול הרופא במוקד המרוחק, לקחת חלק מעשי בטיפול.
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והצילו חיים.
האפליקציההורידו את



המצלמה המותקנת בתוך 
האמבולנס כשהיא פונה 
לעבר האלונקה שעליה 

מטפל הצוות בנפגע

החץ הלבן מורה על המצלמה 
הסוקרת את השטח שלפני 

הנט"ן, מבעד לשמשה הקדמית 
שלו
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רכבי הסופרווייזר של מד"א מצויידים במצלמה, המותקנת 
על ראשו של תורן מתקפל. מיתקן זה הוכיח את חשיבותו 
צוותי  זה הגיעו  ליד חדרה. באירוע  באסון רכבת שאירע 
ההצלה לצד אחד של פסי הרכבת, אליו רוכזו הפצועים 
והנפגעים שנמצאו באותו צד. אולם המסילה במקום זה 
עוברת על סוללה גבוהה, שמנעה מצוותי ההצלה לראות 
גם בצידה השני. רכב סופרווייזר שהגיע  נפגעים  יש  אם 
אכן  כי  מייד,  וגילה  המצלמה  תורן  את  העלה  למקום 
מצויים נפגעים נוספים מעבר למסילה. מובן מאליו, שגם 

הנפגעים הללו קיבלו טיפול הולם. 

השקעה בהון האנושי 
ומתנדבים,  עובדים  של  אדיר  אנושי  בהון  התברך  מד"א 
הפעילות של  תחומי  בכל  להישגים  בהתמדה  החותרים 
הארגון. במיוחד כך בקרב הצוותים הרפואיים, הרושמים 
מהווים  והישגיהם  חיים  בהצלת  רבות  הצלחות  לזכותם 
מציין,  בין,  אלי  רמ"ג  מד"א,  מנכ"ל  עולמי.  לחיקוי  מודל 
בעתיד,  גם  הזאת  החיובית  התנופה  על  לשמור  כדי  כי 

מושקעים כבר עתה מאמצים רבים בשני תחומים: 
טיפול בשיפור תנאי העבודה והשכר לעובדים, בתיאום 	 

עם פקידי משרד האוצר והבריאות.
חיים 	  להצלת  חדשות  וטכנולוגיות  אמצעים  פיתוח 

והכשרתם המקצועית של האנשים שישתמשו בהם.

משימה משמעותית נוספת, שיישומה יתחיל כבר בעתיד 
הקרוב, היא הפעלת פרוייקט נאמני החיאה. פרוייקט זה 
מקרב  האפשר  ככל  רבים  אנשים  ולצייד  להכשיר  נועד 
עיסוי- מכשירי  כולל  חיים,  להצלת  באמצעים  הציבור, 

היא  המטרה  וניידים.  קלים  אלחוטיים  )דפיברילטור(  לב 
להביא לכך, שבכל מקום שבו מתרכז קהל רב, כגון קניון, 
אחד  החייאה  נאמן  יימצא  גדול,  מפעל  או  ציבורי  מוסד 
לפחות ובכל מקרה חירום הוא יתחיל להגיש סיוע רפואי, 

עוד לפני שהאמבולנס שהוזעק יגיע למקום.
כיום מכין צוות פיתוח באגף הרפואה של מד"א, תוכנית 
בקרוב  תוגש  והיא  ההחייאה  נאמני  ולהכשרת  לאיתור 

לאישור משרד הבריאות. 
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רכב סופרווייזר  )מימין( מביט מגבוה על אירוע, באמצעות מצלמה הנישאת על ראש תורן מתקפל
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תרומת דם מכל אדם
בעתיד הקרוב צפויים שינויים רבי משמעות במיגבלות המוטלות על קבלת תרומות דם. זאת, בזכות ההתפתחות הטכנולוגית 
בתחום הביולוגיה והכימיה, שחלה בשנים האחרונות ויצרה תנאים, המאפשרים קבלת תרומות ללא מיגבלת גיל וללא חשש 
מנושאי מחלות מידבקות. האפשרות לקבל תרומת דם מכל אדם נובעת מפיתוח חומר המזהה ומפרק גורמי סיכון בדם. 
אומנם השימוש במרכיב זה יגדיל את עלותה של כל תרומת דם בכמאתיים שקל, אך נבדקות דרכים שיאפשרו את ההשקעה.

בית ספר לפאראמדיקים
חיונית  נעשתה  לפאראמדיקים  ייעודי  ספר  בית  הקמת 
מד"א.  בפעילות  זה  מקצוע  של  חשיבותו  שעלתה  ככל 
והטכנולוגיות  האמצעים  כל  להתרכז  נועדו  זה  במוסד 
הנחשבים  הללו,  המקצוענים  של  להכשרתם  הדרושים 
הטרום-אישפוזית,  הרפואה  של  השידרה  לעמוד  כיום 
והדבר יאפשר לשמר גם בעתיד את רמתם המקצועית 

הגבוהה.
הכיתות בבית הספר המתוכנן יהיו ממוחשבות וחכמות. 
הן יצויידו באמצעי סימולציה, שידמו תרחישים שונים של 
ולניתוח  לצילום  מתקדמים  ובאמצעים  הצוות  פעילות 

הפעילות.

מרכז חדש לשירותי הדם
מעמידים  באוכלוסייה  והגידול  הטכנולוגית  ההתקדמות 
הבניין  בדם.  הטיפול  בתחום  חדשים  וצרכים  אתגרים 
המשמש כיום את שירותי הדם של מד"א, שתוכנן והוקם 
לפני כשלושים שנה במיתחם בית החולים שיבא בתל-

השומר, צר מלהכיל את כל המעבדות ומערכות הטיפול 
השנים  במשך  כן:  על  יתר  בו.  הפועלות  ומוצריו  בדם 
הוחמרו הדרישות לעמידות הבניין בפני התקפות טילים 

ורעידות אדמה ולתיפקוד מלא בשעת חירום. 
נוכח כל אלה, נמצא כיום בעיצומו תיכנונו של בניין חדש 
לשירותי הדם, שיכלול שלוש קומות מתחת לפני הקרקע. 
ואגודת  דולר  מיליון  בכמאה  נאמדות  ההקמה  הוצאות 
ידידי מד"א בארה"ב קיבלה על עצמה להעמיד סכום זה 

לרשות הארגון. 
בסמיכות לבניין החדש של שירותי הדם יוקם גם המרכז 
חירום  בשעת  שיאפשר  מד"א,  של  המתקדם  הלוגיסטי 

העברת ציוד חיוני לכל אזורי הארץ.

הדמייה של המרכז החדש לשירותי הדם, שיהיה חלק ממיתחם מד"א בצומת תעבורה ברמלה

הדמיית מבנה עתידי של בי״ס לפראמדיקים
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חתך המיבנה של המרכז הלוגיסטי  ובניין שירותי הדם של מד"א 
בצומת תעבורה

מראה כללי של מיתחם מד"א בצומת תעבורה 

מרכז לוגיסטי – להתייעלות וחסכון
גורם  זה  פיזור  באיזור המרכז.  שונים  כיום באתרים  פזורים  ואפסנאות,  כגון תחבורה  מד"א,  הלוגיסטיים של  רבים מאגפיו 
לוגיסטי חדיש, שיותאם לצרכי  ושינוע. כדי לחסוך הוצאות אלה, מתוכנן עתה מרכז  להוצאות מיותרות רבות על תחזוקה 

הארגון. המרכז יכלול מערכות מיחשוב מתקדמות, שיאפשרו ניהול מלאי ואספקה יעילים ומהירים, בשיגרה ובשעת חירום.
בנוסף לאגף האפסנאות יעבור למרכז החדש אגף התחבורה, כולל המוסך המרכזי של הארגון, בו מרוכזים כל האמבולנסים 

ושאר כלי הרכב המשמשים את מד"א, בכניסתם לשירות ובצאתם ממנו. 
המרכז הלוגיסטי החדש ישתרע על שטח של 24 דונם ליד צומת תעבורה, שבתחום רמלה. המיקום נבחר מאחר שצומת 

הדרכים הזה מאפשר קשר מהיר לכל הארץ. 

מרכז מבקרים ומוזיאון
לביקור  מגיעות  זאת  מלבד  הארגון.  במוסדות  שונות  קבוצות  בביקורי  השאר,  בין  מתבטא,  במד"א  העמוק  הציבורי  העניין 
משלחות מחו"ל, כולל קבוצות של ידידי מד"א בעולם, שתרומתם לארגון חשובה כל כך לעצם קיומו ופעילותו. כתוצאה מכך 
מורגש במד"א זה מכבר חסרונו של מרכז מבקרים ייעודי, שיציג לפני הבאים בשעריו את תולדות הארגון, פעילותו והישגי 

אגפיו השונים. עתה מתוכננת הקמתו של מרכז כזה בירושלים. 

בליבו של המרכז יעמוד מוזיאון אינטראקטיבי, שבין השאר ייתן למבקריו חוויית השתתפות באירוע של הצלת חיים וימחיש 
להם מהו מד"א וכמה גדולה תרומתו לציבור.  מלבד זאת יכלול המרכז אודיטוריום חדיש להרצאות ולמופעים ומרפסת רחבת 
ידיים, ממנה נשקף מראה מרהיב של הנוף הירושלמי. מרכז המבקרים והמוזיאון יוקמו בקומה השלישית של תחנת מד"א 

בירושלים, בתרומתם של ידידי מד"א בארה"ב. 

סוף דבר וראשיתו
פרק זה מציג אך מעט מהתוכניות לעתיד של ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, הממלאות מאות עמודים של תיכנונים 
ותחזיות. העבר המפואר של מד"א מציב אתגרים לדור הנוכחי ולדורות הבאים. כל שנותר הוא להמשיך וליזום, להתרגש, 

להעז ולהגשים את החזון של הצלת חיי אדם.  
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מוקמת אגודה לעזרה מהירה, ששמה "מגן 1930
דוד אדום תל-אביב".

חודש אחד לאחר מכן פותחת האגודה קורס 
מחברי   73 משתתפים  בו  ראשונה,  לעזרה 

גדוד המתנדבים הראשון של האגודה.

ב-7 ביוני 1930 מתכנסים שבעת המייסדים – ד"ר מ. 
א.  ד"ר  פרנקל,  מ.  רבינוביץ,  מ.  אלפרין,  ח.  ליבונטין, 
אליהו, ד"ר ברזל וח. ליבוביץ – ומקימים את "מגן דוד 

אדום תל-אביב". ד"ר ליבונטין נבחר ליו"ר האגודה. 
ב-17 באוגוסט 1930 מאשר הנציב העליון הבריטי את 

רישום "מגן דוד אדום"  כאגודה עותומאנית.

של האמבולנס הראשון.1931 המרכב  בניית  נשלמת   1931 בינואר  ב-21 
נחנך  מכן  לאחר  ימים  שלושה  הראשון.  האמבולנס 
האמבולנס ב"מסע חגיגי" ברחובות תל-אביב ומוכנס 

רשמית לשירות.

לבתי 1932 דם  תרומות  בגיוס  מסייע  מד"א 
דם  לשירותי  יסודות  ומניח  החולים 

מרכזיים. 

מד"א מאתר תורמי דם, לפי הצורך של בתי החולים. 
היה שוכב במיטה  ימים רחוקים, תורם הדם  באותם 
ליד הפצוע או החולה הזקוק לעירוי והדם היה מועבר 

בצינורית ישירות מווריד התורם לווריד של הפצוע. 

"הדסה" נוסדת אגודת מד"א בירושלים. החולים  בית  מתוך  הסניף  פועל  בתחילה 
ב-1939  רק  החולים.  בית  של  באמבולנס  ומשתמש 

הוא עובר למיבנה משלו. 

למעשה נוסדת אגודת מד"א בחיפה.1933 הוא  בחיפה  מד"א  תחנת  של  האמבולנס 
ברוך  ד"ר  הסניף,  ראש  ידי  על  נשכר  אשר  טנדר, 

ניסנבאום.

ברחוב 1935 מד"א,  של  הראשון  הבניין  נחנך 
מזא"ה 13 בתל-אביב.

תחנת מד"א נהנית לראשונה מבית ראוי: חדרי  עזרה 
מוסך  לנהגים,  לתורנים,  לרופא,  חדרים  ראשונה, 

לארבעה אמבולנסים ואולם להדרכה ולהרצאות.
הבניין הוא מקור גאווה לכל תושבי העיר, שתרומותיהם 
התל- הציבור  את  משמש  הוא  בנייתו.  את  איפשרו 

ב-1  תל-אביב  לעיריית  החזרתו  עד  באמונה  אביבי 
ביולי 2014.

ארגון  הגג הארצי של מד"א נוסד 
בוועידה השנתית הראשונה של האגודה. 

הוועידה השנתית הראשונה  מד"א מקיים בת"א את 
נציגי כל אגודות מד"א שהוקמו עד אז  בהשתתפות 
סבא,  כפר  כרכור,  צפת,  חיפה,  ירושלים,  בתל-אביב, 
פועל,  ועד  נבחר  גם  זה  בכנס  ועוד.  הרצלייה  רעננה, 

שהוסמך להורות על פעולות האגודה ולפקח עליהן. 

)את"ד(  מתנדבים  דם  תורמי  ארגון  מוקם 
של  הראשונה  העזרה  לפעילות  כהשלמה 

מד"א.

פעמים  ארבע  עד  דם  לתרום  נכונים  הארגון  חברי 
בשנה. עם השנים עלה הצורך בארגון התורמים על פי 
סוג הדם הנדרש. חיי חולים ונפגעים רבים ניצלו בזכות 

תרומות הדם של חברי הארגון.

1936

380



הנציב העליון ארתור ווקופ מבקר בבית מד"א בתל-אביב 
)1936(

צוות אמבולנס בפעולה בתל אביב )1947(
מתנדבת מד"א מחלקת חלב לילדי מעפילים ששוחררו 

מקפריסין על ידי הבריטים )1947(

ראשי מדא בתרגיל בירושלים )1942(

שטמפפר תחנת מד"א נפתחת בפתח תקווה. יהושע  דאז,  המושבה  ראש  הם  היוזמים 
מתל- האמבולנסים  הוזעקו  אז,  עד  רופאים.  וקומץ 

אביב.

נפתח  בגליל  מד"א  של  הראשון  הסניף 
בטבריה. 

בשל העדר תקציב לרכישת אמבולנס, מועבר לטבריה 
מחיפה אמבולנס של מרכז מד"א.

מד"א ירושלים עובר למיבנה עצמאי ומקבל 
את האמבולנס הראשון שבבעלותו המלאה.

בי"ח הדסה, עם אמבולנס  עד אז פעל מד"א מחצר 
אמבולנסים  שני  החולים.  בית  ידי  על  לו  שהושאל 
ומוצבים בתחנת מד"א  "הדסה"  ע"י  נרכשים  נוספים 

החדשה.

מגיש  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
מד"א סיוע טרום-רפואי והומאני בכל רחבי 

הארץ. 

כארגון לאומי, שולח מד"א חבילות לחיילים היהודיים 
בכל החזיתות ובמיוחד לפצועים ולבני משפחותיהם.

משגר  השנייה  העולם  מלחמת  סיום  עם 
לפליטי  חיוני  וציוד  הומאני  סיוע  מד"א 

השואה ומסייע למעפילים בדרכם ארצה. 

הסיוע לשארית הפליטה ביוון, פולין,  רומניה, איטליה 
וגרמניה, מתבצע בשיתוף עם הסוכנות והוועד הלאומי. 

יהודי שנחאי זוכים לעזרה מידידי מד"א באוסטרליה.

1937

1936

1939

1945

1942

1947
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מוקם מכון פרקציונציה להפרדת מרכיבי-1953
דם, בצמוד לבנק הדם של מד"א.

המכון מפיק מהדם מרכיבים שונים, כגון גמא-גלובולין, 
הנשלחים לבתי החולים לפי הצורך.

מוקמת 1956 דם  להתרמות  ייעודית  מחלקה 
בחשאי בבנק הדם ומוכיחה את חיוניותה 

במבצע קדש.

שבתאי  עומד  שבראשה  הדם,  התרמות  יחידת 
משולם, פועלת במערך ארצי, בתיאום עם צה"ל.

מד"א  מגיש  העצמאות  מלחמת  פרוץ  עם 
עזרה ראשונה לפצועים הרבים ברחבי הארץ 

ומסייע לחיל הרפואה הצעיר של צה"ל.

מד"א פועל כחלק מהכוחות הלוחמים. מתנדבי מד"א 
ועם  ה"הגנה"  של  הרפואי"  "השירות  את  מתגברים 
ציוד  מד"א  לו  תורם  צה"ל  של  הרפואה  חיל  הקמת 
סניפים,   24 מד"א  מפעיל  ימים  באותם  רב.  רפואי 

שבהם 28 אמבולנסים וכ-5,000 מתנדבים. 

למעלה נפתח סניף בנק דם במד"א ירושלים. בירושלים  הדם  בנק  אוסף  המצור  בתקופת 
מ-1000 מנות דם ופלסמה ומספק אותן לבתי החולים 
המקומיים ולבית החולים של הפלמ"ח בקריית ענבים.

חולים  להעברת  מטוס-אמבולנס,  נרכש 
ופצועים מאצבע הגליל למרכז הארץ.

משרדי הנהלת מד"א עוברים ל"וילה", ברחוב 
עין דור, שבתחום שרונה - קריית הממשלה 

בתל-אביב.

המטוס הדו-מנועי, מדגם "דרגון רפיד", נמסר בנובמבר 
1948 לתפעול חיל האוויר. 

לאחר  למד"א,  המיבנה  את  מקצה  תל-אביב  עיריית 
שרכשה את בתי המושבה הגרמנית שרונה מהשלטון 

הבריטי. 

1947

1948

1949

הרפואה  לחיל  אמבולנסים   50 תורם  מד"א 
של צה"ל.

בארה"ב,  מד"א  ידידי  בעזרת  נרכשים  האמבולנסים 
בעיקבות בקשה-דרישה של בן גוריון. 

נכנס לתוקפו  חוק "מגן דוד אדום", המכיר  1950
הלאומי  ההצלה  כארגון  באגודה  רשמית 

הכלל-ארצי של מדינת ישראל.  

החוק מקבע את מעמד מד"א כגוף הישראלי המקביל 
לארגוני "הצלב האדום" בעולם, הפועלים על פי אמנת 
המנדטורי  החוק  בוטל  החוק,  אישרור  עם  ז'נבה. 
הבריטי, שלפיו פעל מד"א עד אז ואשר הסתמך על 

"דבר המלך במועצתו" בקשר לאמנות ז'נבה.

מד"א נקבע חוקית כגוף היחיד המורשה לאסוף דם, שירותי הדם של מד"א מוסדרים בחוק. 
לטפל בו, לאחסנו ולספק דם ומרכיביו לבתי החולים 

ולחיל הרפואה.
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המעבדה לאיתור נגיפים בדם פועלת בבנק הדם ביפו )1970(שקיות הפלסטיק שהלכו והשתכללו משנה לשנה

ב-10 בספטמבר 1959 נחנכת במד"א רשת 1959
האלחוט הראשונה.

הרשת פועלת בחמש תחנות סטטיות הפזורות בתל-
וקשורות ל-17 אמבולנסים.  וחולון,  גן  יפו, רמת  אביב 
לאחר זמן מה מורחבת רשת הקשר האלחוטי לתחנות 

נוספות ברחבי הארץ, במימון ידידי מד"א בארה"ב.

נפתחות 18 תחנות עזרה ראשונה ביישובי 1960
עולים. 

באמריקה,  הידידים  בתרומות  מצויידות  התחנות 
בריטניה וארגנטינה. התחנה בקריית שמונה משמשת 

כחדר מיון קדמי של בית החולים בצפת.

מוקמת תחנת מד"א בכפר-סבא. 

משרדי הנהלת מד"א יוצאים משרונה.

נפתח  הרכב,  מחלקת  של  לוגיסטי  מרכז 
באזור שבתחום חולון.

מד"א  לתחנת  ברוממה,  מוקם  חדש  בניין 
ירושלים.

הקמת התחנה, בצמוד לתחנת כיבוי אש, מתאפשרת 
בתרומת ארגון נשות הדסה-ויצ"ו מקנדה.

מזא"ה.  ברחוב  מד"א  לבניין  חוזר  מהמשרדים  חלק 
השאר עוברים ליפו, בסמיכות לבנק הדם. בתיאום עם 

הג"א נפתחים מחסני-חירום במגרשים שונים ביפו.

האמבולנסים  לתחזוקת  משמש  הלוגיסטי  המרכז 
הפעילים ולהכשרת אמבולנסים חדשים לשירות. 

של  נכבדה  תרומה  בזכות  מתאפשרת  ההקמה 
בדרום-אפריקה,  מד"א  וידידי  חסידוף  משפחת 
בנוסף לחדרי עזרה ראשונה, כולל הבניין את הסניף 
הירושלמי של בנק הדם, חדרי נהגים ורופאים, אולם 

הדרכה ומקלט תת-קרקעי לפעילות בחירום.

1961

1962

1963

התחנה החדשה מוקמת בתרומת ארגון נשות הדסה-תחנת מד"א נחנכת בערד.
ויצ"ו מקנדה.

דם  לאיסוף  חד-פעמיות  פלסטיק  שקיות 
מחליפות את בקבוקי הזכוכית בבנק הדם.

קטשופ  בבקבוקי  הדם  מנות  נאספו  בתחילה 
זמן  לאחר  הוחלפו  אלה  חיטוי.  שעברו  משומשים 

בבקבוקי זכוכית מתוצרת מפעל "פניציה".

1966

1967
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הקמת התחנה מתאפשרת בזכות תרומת ידידי מד"א מוקמת תחנת מד"א בבית שאן .
בארגנטינה.

לטיפול  ייעודיים  אמבולנסים  שח"ל,  שירות 
נמרץ בחולי-לב, מופעל לראשונה בירושלים. 

בירושלים.  הדסה  בי"ח  עם  בשיתוף  מופעל  השירות 
לאחר מכן הוא מתרחב לסניפי מד"א נוספים ומקבל 
המצויידים  האמבולנסים,  להפעלת  נט"ן.  השם  את 
השירות  רופאי  עוברים  חדיש,  החייאה  במיכשור 

וחובשים ברמת פאראמדיקים, הכשרה מיוחדת.

מד"א מוכיח עצמו במלחמת יום הכיפורים 
ומתפקד כגוף חירום לאומי ובין-לאומי.

שירותי הדם של מד"א מספקים במלחמה כ-40,000 
בשבויים  מד"א  מטפל  בינלאומי,  כארגון  דם.  מנות 
האדום"  "הצלב  עם  בתיאום  והישראליים,  המצריים 

הבינלאומי ו"הסהר האדום" המצרי.

האות מוענק למד"א ולארגון תורמי דם על פעילותם 
להצלת נפשות בעיתות שלום ומלחמה.

נפתח הקורס הראשון לפאראמדיקים.

אות הנשיא ל"מתנדב השנה"  מוענק למד"א.

בתל-  מד"א  של  הראשונה  העזרה  תחנת 
חדש  לבניין  מזא"ה  מרחוב  עוברת  אביב 

ברחוב השל"ה.

ועובדי  המדריכים  טובי  מקרב  נבחרים  הקורס  חניכי 
הקורס  הרפואה.  וחיל  מד"א  של  המצטיינים  השטח 
מנוהל על ידי ד"ר ננסי קרוליין, בעזרת יו"ר מד"א דאז, 

פרופ' רוני רוזין, ד"ר אריה מרחב וד"ר סטפן לנדס.

מד"א  ידידי  בתרומת  שהוקמה  החדשה,  התחנה 
המאפשרים  ראשונה,  עזרה  חדרי  כוללת  בבריטניה, 
חירום,  לשעת  הממוגן  במרחב  קלים.  ניתוחים 
ראשונה  עזרה  חדרי  מותקנים  הבניין,  שבמרתף 

לאירועים רבי-נפגעים.

1972

1973

1975

1979

מד"א מופעל במערך כלל-ארצי, המרכז את 1980
של  התקציבי,  הניהול  כולל  הנפרד,  הניהול 

סניפי מד"א.

השינוי המיבני נעשה בעיקבות משבר ארגוני ותדמיתי 
ובהתאם למסקנות ולהמלצות של ועדה בין-משרדית. 

מעבדות לאיתור נגיפים בדם מוקמות בבנק 
הדם. סניפים מישניים של בנק הדם נסגרים. 

לפרקציונציה  והמכון  הדם  בנק  מעבדות  בזכות 
משתחררת ישראל לחלוטין מתלות באספקת מנות 

דם ומרכיביו מחו"ל.

אלון  יגאל  ברחוב  מוקם  מד"א  מרכז  בניין 
בת"א. מופעל מוקד טלפונים ארצי.

ברח'  מביתה  החדש  לבניין  עוברת  מד"א  הנהלת 
מזא"ה. רק תחנת העזרה הראשונה ממשיכה לפעול 

מהבניין הישן.

1970
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מד'א מפעיל מסוק חילוץ )2008(בניין שירותי הדם החדש בתל-השומר )1987(

רווח 1990 ועדת  מהמלצות  חלק  צימצומים. 
מוצא לפועל.

גורמים  חובשים-מלווים  ופיטורי  סניפים  סגירת 
לסיכסוכי עבודה ומחאת עובדים.

1991

1991

מתקפת  לקראת  ומצטייד  נערך  מד"א 
טילים כימיים.

מוקדים  של  למיבנה  עובר  מד"א  מערך 
מרחביים. 

במלחמת  מוכיח  מד"א  של  החירום  שירותי  מערך 
המפרץ את יכולותיו בתחום הטרום רפואי ובפעילות 

הומאנית.

לנקודות  ומוסבות  נסגרות  ראשונה  עזרה  תחנות 
הזנקה של אמבולנסים.

מחו"ל,  לנוער  מיוחד  פרוייקט  מוקם 
המתנדב לפעילות במד"א.

בארץ  עוברים  העולם  רחבי  מכל  יהודיים  צעירים 
הכשרה להגשת עזרה ראשונה ולהתנדבות במד"א.

1993

1987

1986

של  הדם  לשירותי  החדש  הבניין  נחנך 
מד"א, במיתחם בי"ח שיבא בתל-השומר.

בעולם,  מד"א  ידידי  של  מלא  במימון  שהוקם  הבניין, 
צוייד במיכשור חדיש, המאפשר טיפול מתקדם בדם, 

איחסונו ואספקתו לבתי-חולים ולצה"ל.

המיבנה 1989 שינוי  על  ממליצה  רווח  ועדת 
הארגוני והניהולי של מד"א.

אות יו"ר הכנסת להתנדבות מוענק למתנדבי 
מד"א.

על  וממליצה  גרעוני  מד"א  שתקציב  קובעת  הוועדה 
ראשונה,  עזרה  וחדרי  תחנות  סגירת  רוחבי,  צמצום 
הניהול  האמבולנסים.  צי  והקטנת  עובדים  פיטורי 
התפעולי והתקציבי עובר לידי נציגי משרד הבריאות 

והאוצר.

מהכלל  יוצאת  התנדבותית  תרומה  על  ניתן  האות 
והצלת חיים ביחד עם עובדי הארגון. 
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מוקם גדוד כוננים ארצי של מתנדבים, לזירוז 
מתן הטיפול הראשוני לנפגעים. 

יחידת הכוננים מהווה נדבך נוסף במערך רכבי ההצלה 
ומיועדת לתת מענה רפואי עוד לפני הגעת אמבולנס. 
בעזרת  בנפגע  מטפל  ראשונה,  למקום  המגיע  הכונן 

ציוד רפואי שנמצא ברשותו כל העת.

מתנדבים, מוקם גוף של נאמני החייאה. אלפי  עשרות  הזה  בגוף  משתתפים 
רפואי  חירום  מצב  לזיהוי  ייעודית  הכשרה  העוברים 
ולביצוע החייאה ראשונית, עד הגעתו הגעתו של צוות 

מקצועי למקום המקרה.

2001

2000

מוגן 1994 במרתף  מופעל  משולב  ארצי  מוקד 
בבית מרכז מד"א בת"א.

שינוי  מאפשרים  התקשורת  בטכנולוגיות  החידושים 
ארגוני, המייעל את התקשורת עם הציבור ואת מתן 

המענה לקריאות מצוקה. 

שיתוף פעולה בין מד"א, משרד הבטחון וחיל הרפואה, מוקם גדנ"ע מד"א חר"פ.
לרפואה  בבי"ס  מד"א  נוער  למתנדבי  קורסים  מניב 

צבאית, במהלך החופשות.

מוקמת עמותת נוער מד"א. 

נבון לבדיקת מדיניות משרד  ועדת  מוקמת 
של  הדם  תרומות  לגבי  ומד"א  הבריאות 

יוצאי אתיופיה.

נוער  לארגון  מוענק  הנשיא למתנדב"  "אות 
מד"א.

העמותה פועלת ללא כוונת רווח, כשהיא נשענת על 
תמיכה ותרומות. 

הוועדה קמה בעקבות סערה ציבורית בסוגיה זאת. 

האות ניתן על פעילותם הברוכה של בני הנוער במד"א 
להצלת חיי אדם. 

מוקם גרעין נח"ל מד"א.

אות שר הבריאות מוענק למתנדבי מד"א.

המקימים הם חברי נוער מד"א המתגייסים לצה"ל. הם 
ההגשמה  פרק  ובמהלך  צבאיים  כחובשים  משרתים 
של  אמבולנסים  כצוותי  במשמרות  משרתים  הם 

מד"א.

האות הוענק על פעילות המתנדבים בחיזוק ותמיכה 
לשירותי מד"א בהצלת חיים ועזרה לזולת.

1995

1996

1998

1999

תו התקן היוקרתי לאיכות ניהולית
ISO 9001 מוענק לשירותי הדם של מד"א.

התו מוענק לגופים הפועלים לפי שמונה עקרונות של 
מעורבות  מנהיגות,  בלקוח,  התמקדות  איכותי:  ניהול 
לניהול,  מערכתית  גישה  תהליכית,  גישה  עובדים, 
יכולת קבלת החלטות, שיפור מתמיד ותועלת הדדית 

ביחסים עם הספקים.
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ליחידת  מוענק  למתנדב"  הנשיא  "אות 
הכוננים במד"א.

מגן שר הבריאות  מוענק לארגון נוער מד"א.

הנימוק: מתנדבי יחידת הכוננים הם חיל חלוץ להצלת 
חיי אדם.

הנימוק: התנדבות וסיוע במערכת הבריאות, תוך גילויי 
רגישות מופלאה. 

הדדי  פעולה  לשיתוף  הבנות  מיזכר  נחתם 
עם "הצלב האדום" האמריקאי.

המיזכר מקבע את היחסים המיוחדים בין מד"א ל"צלב 
מד"א  לקבלת  רבות  שתרם  האמריקאי,  האדום" 

כחברה מן המניין בארגון "הצלב האדום" הבינלאומי.

של  הרכב  לצי  מצטרף  אמבולנס  אופנוע 
מד"א.

את  לקצר  מתנדבים  לכוננים  מאפשר  החדש  הרכב 
זמני התגובה לאירועי חירום רפואיים.

פרוייקט ע"ש יורם גור ז"ל מעביר את מערך 
האמבולנסים לשליטה ובקרה ממוחשבות.

להפעלה  המותאמים  מחשבים  משלבת  המערכת 
לווייני  איתור  באמצעות  איכון  טכנולוגיות  עם  ברכב, 

)GPS( ותקשורת נתונים סלולארית.

ניהול  למערכות   ISO 9001:2000 התקן  תו 
איכות, מוענק לארגון מתנדבי נוער מד"א.

לימודי בגרות ברפואה לנוער מד"א.

הכולל  תדמיתי,  ארגוני  מיצוב  עובר  מד"א 
מדים ודרגות כתף.

 .EFQM האירופי  המצויינות  מודל  פי  על  מוענק  התו 
הראשון  הישראלי  המתנדבים  ארגון  הוא  מד"א  נוער 

שמקבל תו תקן זה. 

מביא  החינוך  משרד  עם  מד"א  של  פעולה  שיתוף 
ליצירת מסלול לימודים תיכוני בתחום הרפואה, בהיקף 

של 5 יחידות בגרות.

איש  מעמד  את  דרגה  ע"י  להציג  לצורך  מענה 
החירום  גופי  מול  פעילות  בעת  הארגון,  בתוך  הצוות 
והתקשורת, באירועים מרובי נפגעים ובתאונות דרכים.

2001

2002

2003

2004

2005

מד'א מחלץ פצועים בפיגוע בשוק מחנה יהודה 
בירושלים )2002(

מתנדבי מד"א זוכים באותות הוקרה מנשיא המדינה 
ושר הבריאות )2001(
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2007

2008

ובקרה  לשליטה  ממוחשב  לאומי  מרכז 
)ממל"מ( מוקם בקריית-אונו.

של  המשולב  הלאומי  "המוקד  גם  המכונה  המרכז, 
מד"א", משמש כגיבוי ותגבור למוקדים המרחביים של 

מד"א ברחבי הארץ. 

לשליטה  הלאומי  הפיקוד  מרכז  מופעל 
השונים  האגפים  פעילויות  על  ובקרה 

בארגון בעת חירום.

המרכז מאפשר לעקוב אחר פעילות הצוותים בשטח 
ואפקטיבי  מהיר  מענה  נותן  נפגעים,  רבי  באירועים 
בשטח  הפעילות  את  המנהלים  הכוחות  למפקדי 
ומבטיח תיאום מירבי בין האגפים השונים של הארגון.

במחלקת  מכיר  האמריקאי  הלב  איגוד 
ההדרכה של מד"א.

איגוד הלב האמריקאי מסמיך את מחלקת ההדרכה 
של מד"א להדריך ולהעניק תעודות בשמו.

 ISO 9001 תו התקן היוקרתי לאיכות ניהולית
מוענק ל"מגן דוד אדום".

התו מאשר, כי מד"א עומד בדרישות התקן למערכות 
ניהול איכות, שיפור המצויינות, המקצוענות, האמינות, 
ההדרכה  המוכנות,  האיכות,  והיעילות,  הזמינות 
בטיחות  הלקחים,  והפקת  הפיקוח  וההשתלמויות, 
והזדהות,  נאמנות  השירות,  מקבלי  בטיחות  הצוותים, 
הומניטארית  פעילות  התנדבות,  שוויון,  הדדי,  כבוד 

וקשרי קהילה.

חילוץ פצוע מטיל קסאם בשדרות )2008(

מיפגש של צוות מד'א עם טור שריון במלחמת לבנון 
השנייה )2006(

סמל מד"א מצטרף לסמלי הצלב האדום הבינלאומי )2006(

ממל״מ )2008(

בארגון  המניין  מן  כחבר  מתקבל  מד"א 
"הצלב האדום" הבינלאומי.

ההכרה  על  שנה   60 בן  מאבק  לסיומו  מגיע  בכך 
הבינלאומית במד"א ובסמל המגן דוד האדום.

)ראה בפרק "המאבק על המגן דוד", בספר זה(.

2006
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דוד 2011 "מגן  של  החדשה  התחנה  נחנכת 
אדום" בירושלים.

לשירותי  מוענק  למתנדב"  הנשיא  "אות 
הדם של מד"א, על פיתוח מאגר דם טבורי 

בישראל.

מבצעי  מוקד  השאר,  בין  כוללת,  המודרנית  התחנה 
חדיש, מקלט להפעלה בחירום, תחנה להתרמת דם 
בלומברג,  הנרי  וויליאם  שם  על  נקרא  המיבנה  ועוד. 
אביו של ראש עיריית ניו יורק מייקל בלומברג, מגדולי 

התורמים להקמת הבניין.

הדם הטבורי משמש להפקת תאי גזע לריפוי מחלות 
קשות.

הציבור  אהדת  כי  מעלה,  נייטרלי  סקר 
למד"א מגיעה ל-86.8%. 

הסקר נערך ע"י "רותם TRI  למחקרים אסטרטגיים", 
הסקר,  פי  על  שנה.  באותה  שדרות  כנס  לקראת 
הם  בישראל  הציבור  על  ביותר  האהודים  הגופים 

)בסדר יורד(: צה"ל, מד"א, זק"א ותנועות הנוער. 

להגשמת  המשאלות",  "אמבולנס  מושק 
מאווייהם של חולים סופניים.

את  המופעל בממל"מ מרחיב  רפואי  מוקד 
סמכויות הפאראמדיקים.

ניידת פיקוד קדמית נכנסת לפעולה.

מופעל יישום לאיתור והזנקת כוננים.

כל הנט"נים במד"א מופעלים לראשונה ע"י 
פאראמדיקים, ללא נוכחות רופא.

נרשמת עמותת שוחרי מד"א בישראל.

מוקם מערך ״נאמני חיים״ בכל רחבי הארץ.

מד"א  ידידי  אגודת  תרומת  הייעודי,  האמבולנס 
במקררים  הנוחות,  אביזרי  במיטב  מצויד  בשוודיה, 
שירותיו  רפואי.  ובמיכשור  ותרופות  מזון  לאחסנת 

ניתנים ללא תשלום.

המוקד הרפואי המשוכלל מנחה את פעולות ההצלה 
בשטח ומפקח עליהן. בזכותו מתיר משרד הבריאות 

לפאראמדיק, לקבוע מוות ללא נוכחות רופא.

משאית-החפ"ק המתקדמת ביותר בעולם, הומצאה, 
השאר  בין  מד"א.  עבור  במיוחד  ונבנתה  תוכננה 
מאפשרת הניידת להציל חיים גם כאשר כל מערכות 

התקשורת הרגילות קורסות.

למקום  ביותר  הקרובים  הכוננים  את  מאתר  היישום 
הטלפון  באמצעות  הנפגע,  אל  אותם  ומזניק  אירוע 

החכם שלהם.

הרפואי  למוקד  מהשטח  מוזרמים  אירוע  כל  נתוני 
המומחים  לרופאים  מאפשר  הדבר  אמת.  בזמן 
את  ישירות,  בקשר,  להנחות  המוקד,  את  המאיישים 

הפאראמדיקים במקום האירוע.

לסייע  לכן,   קודם  שנה  שהוקמה  העמותה,  מטרת 
של  והחברתית  המבצעית  ההתנדבותית,  לפעילות 
והנעה של תומכי מד"א  המתנדבים במד"א, לשימור 

בישראל.

אלפי נאמני חיים  עשרות  לשורותיו  מצרף  מד"א 
מקרב אנשי רפואה בכל הארץ ומציידם בידע וכלים 

להצלת חיים עד הגעת צוותי מד"א למקום.

2010

2012

2013

2014

2015

2016
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רשימת נשיאי מד״א

פרופ' דוד ברזילי1990

נשיאד"ר יוסף קוט1973

נשיא

מ״מ נשיאישראל עמיר1977

מ״מ 
נשיא

נשיאנשיאד"ר אליהו אילת1966

נשיא

נשיאה1952 ורה ויצמן 

תצלום 
מאוסף 

הארכיון 
ההיסטורי 

של 
הטכניון, 

ע"ש י. 
נסיהו

2000

2007

2012

2004

ד"ר משה מלול

אלוף )מיל.( יוחנן גור

פרופ' יהודה סקורניק

תא"ל )מיל.( אבי זהר נשיאנשיאפרופ' אריה הראל1979
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רשימת יו״ר מד״א

רשימת מנכ״לי מד״א

1950

ד"ר יוסף קוט

1930

יו״רד"ר משולם ליבונטין

1960

יו״רד"ר משה פרנקל

1976

יו״רפרופ' משה מני

1976

יו״רפרופ' רון רוזין

1979

יו״רמרדכי דגני )עו"ד(

1985

יו״רדב פרנקל )עו"ד(

מאי 1993

יו״ראלוף )מיל.( יוחנן גור

2004

יו״רד"ר נעם יפרח

יוני 1990

יו"ר ומנכ"ליחיאל חמי

1992

יו"ר ממונהתא"ל )מיל.( יוסף קסטל 

 1950

מנכ"למרדכי פן )פוניאנסקי(

1978

מנכ"לאריאל יהלומי

1987

מנכ"לאל"מ )מיל.( עמוס לוריא

1994

מנכ"לאלוף )מיל.( יוחנן גור

1971

מנכ"לאל"מ )מיל.( יצחק שני

1995

מנכ"לאל"מ )מיל.( עמוס לוריא

1973

מנכ"לאל"מ )מיל.( בן-ציון טחן

1980

מנכ"לתא"ל )מיל.( עמיצור כפיר

1990

מנכ"לד"ר נתן כהן

1998

מנכ"לתא"ל )מיל.( אבי זוהר

1977

מנכ"לאל"מ )מיל.( אשר דר

1993

מנכ"לד"ר יעקב אדלר

2005

מנכ"לרמ"ג אלי בין

1979

מ"מ מנכ"לחיים דגן

1986

מ"מ מנכ"לרוני ליכטנשטיין

מאי 1990

מ"מ מנכ"ליחיאל חמי
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מדי מד״א ודרגותיו

מד"א במדים
וכדומה,  אש  כיבוי  משטרה,  צבא,  כגון  גדולים,  בגופים 
נהוג לזהות באמצעות מדים, את השתייכותו האירגונית, 
מד"א  גם  אותם.  הלובש  האיש  של  וסמכויותיו  תפקידו 
האירגונית,  לתרבותו  והדרגות  המדים  בחשיבות  הכיר 
לא רק מבחינה תיאורטית, אלא גם להבהרה מיידית של 
רבי  באירועים  ובמיוחד  השטח  ברמת  אנשיו  סמכויות 

נפגעים.

לב  תשומת  ניתנה  מד"א  של  הראשונים  בימיו  כבר 
זאת  לב  תשומת  הארגון.  מתנדבי  של  להופעתם 
של  שמו  מהירה",  לעזרה  "האגודה  בחוקת  מתבטאת 

מד"א בימיו הראשונים, שנקבעה כבר ב-1930.
וכך קבעה החוקה בנושא הופעת המתנדבים: 

פרק ז. "התלבושת".
ילבש את התלבושת הרשמית רק במקרים  כל חבר   .1

הבאים דלקמן:
א. במשמר.  

ב. בהופעות פומביות של הגדוד.  
ג. לפי פקודה מיוחדת של המפקד.  

2. התלבושת מורכבת:
לחברים: חולצה, מכנסיים וכובע;

וכובע; סמל האגודה וסרט של  לחברות: חולצה, שמלה 
האגודה על שרוול היד השמאלית.

3. אסור לשאת על התלבושת קישוטים או סמלים נוספים 
על סמל האגודה.

ומסודרת  נקייה  תמיד  להיות  צריכה  התלבושת   .4
ומתאימה בדיוק לצורה שאושרה ע"י ועד האגודה.

5. סמני הדרגות הם:
המפקד: מגן דוד אדום על הכתפות.  

ראש המדריכים: מגן דוד אדום על השרוול     
מתחת לכתובת עם סמל "הרפואה".  

מדריך: משולש אדום על השרוולים עם סמל     
הרפואה.  

ראש הפלוגה: משולש אדום על השרוולים.  
ראש הקבוצה: קו אדום על השרוולים.  

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ביקש מד"א להלביש 
את מתנדביו במדים שיבליטו את השתייכותם האירגונית 
החוק  לפי  חייבו,  שהמדים  אלא  לגיבושם.  ויסייעו 
המנדטורי של אז, אישור של משטרת המנדט וזו סירבה 

להרשות את לבישתם, כנראה מסיבות פוליטיות. אולם 
בדעתם  הבריטים  כנראה  נמלכו  מכן  לאחר  קצר  זמן 
והאיסור הוסר. בעיקבות זאת פירסם מפקד המתנדבים 
דאז, משה פרנקל, ב-10 באפריל 1941, הודעה לאנשיו בזו 

הלשון:
"בזה הנני מודיע לכל החברים, כי ההודעה שנתפרסמה 
ביום 6.3.41 בקשר עם האיסור של נשיאת מדים וסמלים 

מתבטלת.
דוד  ל'מגן  במכתבו  א"י,  משטרת  של  הכללי  "המפקד 
להופיע  חברינו  בזכות  הכיר  זה,  לחודש   7 מיום  אדום' 
האיסור  כי  לנו  והודיע  הגדוד  בתלבושת  שלנו  לפעולות 

הכללי בדבר נשיאת מדים וסמלים אינו חל על חברינו.
נכנסות מחדש לתקפן ההוראות שנתפרסמו  "אי לזאת 

בזמנן, בדבר התלבושת:
הגדודים  לפעולות  לתורנות,  להופיע  הגדודים  חברי  "על 
בתלבושת  לבושים  רשמיות,  הופעות  בכל  וכן  והתחנות 

הגדוד.
רשמית,  תלבושת  להם  רכשו  טרם  אשר  החברים  "על 

לדאוג לסידורה בהקדם האפשרי."

ומלחמת  השנייה  העולם  מלחמת  של  הקשים  בימים 
מד"א  של  הייחודיים  במדים  השימוש  נמוג  העצמאות 
ללא  חאקי,  בבגדי  הסתפקו  ומתנדביו  האירגון  ועובדי 
סמלים מיוחדים. רק ב-2006 החזיר מנכ"ל מד"א, אלי בין, 
את המדים לארגון וכיום לבישת המדים וענידת הדרגות 
היא בגדר מובן מאליו. המדים מסופקים הן לעובדי מד"א 
הקבועים והן למתנדבים ללא עלות או בעלות מסובסדת.

מתנדב ומתנדבת )מרים קריסטל-גוטווטר( במדי מד"א, 
בתחילת מלחמת העולם השנייה
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מת"ק
)מתן בכיר מתקדם(

ראש צוות התרמה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מת"ב
)מתן בכיר(

דרגה

נאמן  איכות,  נאמן  מתרים,  חונך 
בטיחות

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מת"מ
)מתן מתקדם(

רמ״ב
)רב מתן בכיר( 

קצין משמרת, אחראי התרמה

דרגה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מת״ש
)מתן שני(

הכשרת חובש בכיר

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

רמ"ת
)רב מתן(

מתן

נהג אחראי תחנה

אין

חובש רפואת חירום

דרגה

דרגה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

שמות הדרגות במד"א ייחודיים לארגון ומשמעותם קשורה להצלת נפשות:

מסלול קידום "מתן"
מיועד לחובשי רפואת החירום, עובדי המוקד ומתרימי הדם. שם הדרגה נובע מלשון נתינה/הענקה, כי 

תפקיד נושא הדרגה הוא להעניק עזרה רפואית לחולה או לפצוע.
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מדי מד״א ודרגותיו

מב"מ
)מזר בכיר מתקדם(

מרכז תחום בנק הדם

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מז"ב
)מזר בכיר(

דרגה

אין

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מז"מ
)מזר מתקדם(

חונך בקורס פאראמדיק

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מז"ש
)מזר שני(

אין

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

רמ"ז
)רב מזר(

מזר

אחראי פאראמדיק, אחראי מוקד,
מתאם התרמות דם, אחראי מתנדבים 

אזורי

פאראמדיק

דרגה

דרגה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מסלול קידום "מזר"
מיועד לפאראמדיקים, שתפקידם להביא מזור ומרפא למכאוביו של החולה / הפצוע ולהקל על סבלו.
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מגן

מנהל אגף

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

תמ"ג
)תת מגן(

דרגה

מנהל  סגן  מערך,  מנהל  אזור,  מנהל 
אגף

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מג"מ
)מגן משנה(

מנהל מחלקה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

סמ״ג
)סגן מגן(

מנהל מעבדה, סגן/עוזר מנהל אזור,
סגן/עוזר מנהל מחלקה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

רמ"ג
)רב מגן(

מג"ר
)מגן ראשון(

מנהל כללי

מנהל מדור, מדריך ראשי קורס פרמדיק
יו"ר הנהלת מתנדבים המכהן כנציג מועצת 

מד"א, סגן מנהל מעבדה, דרגת   כבוד

דרגה

דרגה

דרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

תפקיד/הכשרה המזכה בדרגה

מסלול קידום "מגן"
מיועד לדרג המינהלי. נגזר משם הארגון מגן דוד אדום. 
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מדי מד״א ודרגותיו

סרטי שרוול
מלבד הדרגות, נושא כל עובד או מתנדב במד"א סרטים 
צבעי  שלו.  המדים  חולצת  שרוולי  שני  על  צבעוניים 
הסרטים מעידים על הכשרתו המקצועית ודרגת הסמכתו

למתן טיפול בנפגעים.

עזרה  כמגיש  לשמש  שהוסמך  מי  נושא  אדום  פס 
ראשונה. בעיקר מדובר במתנדב נוער, מגיל 15 ומעלה.

פס אפור נושא נהג אמבולנס שהוא חובש רפואת חירום, 
חיים  מציל  טיפול  לחולה/נפגע  להעניק  בסמכותו  אשר 
מצבו.  על  השגחה  תוך  החולים,  לבית  ולפנותו  בסיסי 
חובש רפואת חירום הוא הסמכות הרפואית באמבולנס 
והאחראי על הצוות. לצורך זה הוא עובר קורס חובשים, 
המכשיר אותו לטפל במצבי חירום רפואיים, כגון החייאת 
מבוגר, ילד ותינוק, טיפול בפציעות שונות, טיפול בנפגע 
נהיגה  נפגעים,  רב  באירוע  טיפול  אשפוזי,  טרום  בשלב 
עובר  בנוסף,  חירום.  בנסיעת  האמבולנס  ותפעול  נכונה 
חובש רפואת חירום השתלמות תקופתית בנושאי עזרה 
ראשונה, טיפולים באירוע רב נפגעים וריענון כללי נהיגה 

נכונה.

פס כחול נושא חובש בכיר, שהוא חובש רפואת חירום, 
או נהג אמבולנס שהוכשר בקורס מתקדם, לעבודה עם 
צוות נט"ן. ההכשרה לתפקיד חובש בכיר נמשכת כחודש 
ופיזיולוגיה  בנושאי אנטומיה  לימודים מתקדמים  וכוללת 
החשמלית  ההולכה  מערכת  האדם,  גוף  מערכות  של 
ועוד. חובש/ של הלב, טיפולי עזרה ראשונה מתקדמים 

המבחנים,  בכל  ועמד  זו  הכשרה  שעבר  אמבולנס,  נהג 
מוסמך בין השאר לתת טיפול תרופתי לחולים ובנוכחות 
לחולה  )דפיברילציה(  חשמלי  הלם  לתת  פאראמדיק 

שליבו לקה בהפרעת קצב קטלנית.

מומחה  פאראמדיק  הוא  שנושאו  מעיד  כתום  פס 
ברפואת חירום בדרג הטרום- אשפוזי. הפאראמדיק הינו 
איש השטח הבכיר במד"א. לאחר שסיים בהצלחה קורס 
פאראמדיקים וקיבל מספר רשיון ממד"א, הוא מגיש סעד 
חיים מתקדם לחולים ולנפגעים שמצבם קשה, כגון חולי 
או חנק,  נפגעי טביעה  לב הסובלים מאוטם שריר הלב, 

פצועי תאונת דרכים או פיגוע וכדומה.

שהוסמכו  המעידים  אדומים,  שרוול  סרטי  נושאות  נוער  מתנדבות 
להגיש עזרה ראשונה

סרט  הנושא  אמבולנס,  ונהג  כתום  שרוול  סרט  הנושא  פאראמדיק, 
שרוול אפור, מתבוננים בפאראמדיק הנושא סרט שרוול כתום ואפור, 

המגיש עזרה לפצוע ברחוב, לפני העברתו לבית החולים

כתומים,  שרוול  פסי  נושאים  ב-2009,  לפנמה  מד"א  משלחת  חברי 
המעידים על הכשרתם המקצועית כפאראמדיקים

396



חובש בכיר, שלפי הפסים הכחול והאפור שעל שרווליו  הוא גם נהג 
פצוע  להעברת  מסייע  נט"ן,  בצוות  לעבודה  הכשרה  עם  אמבולנס 
מהמסוק שהביא אותו מהשטח, לאמבולנס שיביא אותו לחדר המיון 

בבית-חולים

סרטי השרוול השונים בתצלום זה מעידים על מיגוון התפקידים של אנשי מד"א, הנזעקים להגשת עזרה דחופה באירועים רבי נפגעים

טקס הענקת דרגת תת-מגן לשלמה )מומי( עמר ז"ל, סגן מנהל 
מרחב נגב. מספר חודשים לאחר קבלת הדרגה נהרג מומי בתאונת 

דרכים במהלך עבודתו.
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85 שנה – והיד עודנה נטויה

בידע,  ולהתעצם  להתפתח  הארגון  המשיך  בישראל,  מד"א  שנות   85 המציג  זה,  ספר  של  ועריכתו  כתיבתו  כדי  תוך 
באמצעים ובמשאב האנושי והתקדם להשגת יעדים חדשים בתחומי פעילותו ההומאנית והטרום-רפואית. 

נוכח השימוש הגובר של הציבור באמצעי תקשורת חדשים, ניתנת במד"א עדיפות להפעלת יישומים נגישים במערכת 
הסלולרית, לנוכחות ברשתות החברתיות ולחשיפה  מוגברת ביוטיוב ובאתרים נוספים, המפיצים סרטונים ויראליים.

מסך ההתקשרות למוקד ומסך התיק הרפואי הנכלל 
ביישומון מד"א החדש 

קוד QR להורדת היישומון לסלולרי

מטבע לרגל 85 
שנות פעילות 

מד״א

תמונה ממסך 
המחשב במערכת 

למידה מרחוק

יישומון "מד"א שלי"  
תנופה נוספת לפעילות הצלת החיים בישראל, נותן היישומון "מד"א שלי". 
בלחיצת מקש אחת, מאפשר היישומון לטלפן ישירות למוקד מד"א, לאתר 
מיידית את מקומו המדוייק של המתקשר ולהזניק אליו  סיוע מהיר ומדוייק 
מאי פעם. היישומון גם מעביר אוטומטית למוקד החירום 101 של מד"א את 
נתוני הרקע הרפואי של החולה/הנפגע, המאוחסנים בו מראש. נתונים אלה 
כוללים מידע רפואי חיוני אודות בעל המכשיר, כגון  מחלות כרוניות, אלרגיות, 
רגישות לתרופות, תרשים אק"ג, סיכום מחלה אחרון, שמיעה לקויה ועוד. אם 
אי פעם יקרא המשתמש לעזרת מד"א, יופיע כל המידע הזה מיידית, באופן 
מאובטח, במערכת השליטה והבקרה של מוקד מד"א ויצמצם משמעותית 
את התשאול של המוקדן. הרקע הרפואי של המתקשר יועבר מייד גם אל 
בידיו  יהיה  כבר  למקום,  יגיע  הצוות  וכאשר  הפונה  אל  היוצא  האמבולנס 

המידע הדרוש להגשת טיפול טרום-רפואי מתקדם, מהיר ומקצועי.
זאת כחלק  לציין  דיבור  וכבדי  היישומון מאפשר לאוכלוסיית כבדי שמיעה 
מהמידע הרפואי שלהם. מידע חשוב זה יופיע מידיית עם ההתקשרות, על 
למתקשר  ויפתח  במד"א  והבקרה  השליטה  מערכת  של  המוקד  תורן  צג 
בעל  אם  שבמוקד.  והפאראמדיקים  החובשים  עם  צ'ט  לשיחת  אפשרות 
הטלפון שבו מותקן היישומון יודע, שהוא עלול להתבקש לקרוא לעזרה למען 
מישהו אחר, כגון הורים קשישים או חברים חולים, הוא יכול להכניס ליישומון 
גם את כתובתם ואת המידע הרפואי אודותם ובלחיצת כפתור אחת להזעיק 

אמבולנס ישירות אליהם. 
כשבעל הטלפון רק מדווח על תאונה קשה, או על מצב חירום רפואי אחר, 
מאפשר לו היישומון לשלוח למוקדן מהמקום תמונה או סרטון וידאו בשידור 
חי. בעיקבות זאת יכול המוקדן להבין במהירות את המתרחש ובעוד העזרה 
יוצאת למקום, להדריך את הפונה איך להקל על הנפגע עד שצוות מד"א 

יגיע למקום. 

מד"א בעידן הסייבר: מערכת למידה מרחוק
ימינו  של  הסייבר  בעידן  מאפשרים  הממוחשבת  והטכנולוגיה  האינטרנט 
להנגיש מרחוק מידע והדרכה בתחום רפואת החירום. מחלקת ההדרכה של 
וירטואליים  יכולות אלה, להפעלת מערכת שיעורים  ניצלה באחרונה  מד"א 

של רפואת חירום.
אנשים  אלפי  עשרות  מד"א  של  ההדרכה  מחלקת  מכשירה  שנה  מידי 
בתחומים שונים של רפואת החירום. קורסים אלה מיועדים לציבור הרחב, 
הווירטואליים  ולמתנדביו. מערכת השיעורים  לצוותי רפואה, לעובדי הארגון 
להם  ומאפשרת  הלימוד  בשעות  גמישות  לכולם  מעתה  מעניקה  החדשה 

להגיע לרמה המקצועית הגבוהה ביותר. 
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פעילות מד"א זוכה להערכה ברחבי העולם
זוכים  ויעילות שירותי ההצלה  פעילותו של מד"א  
ובמדיה  בתקשורת  נרחב  ולסיקור  רבה  להערכה 

החברתית ברחבי העולם.
מד"א  צוותי  בתפקוד  לראות  ניתן  לכך  דוגמא 
באירוע הקריסה הקטלני  של החניון ברמת החייל, 
בספטמבר 2016. תפקוד יעיל זה זיכה את הארגון 
גם  והוכיח  העולם,  רחבי  בכל  אוהדות  בתגובות 
מתמשכים  לאירועים  מד"א  מוכנות  כי  הפעם, 

מסייעת להצלת חיים.
בסך הכל הופיעו בשנת 2016 2,086 איזכורים לפעילות מד"א באתרי האינטרנט והרשתות החברתיות ברחבי העולם.

עוד בטרם שקע האבק  הגיע מד"א לחניון שקרס 
הקריסה הקטלנית של החניון בן ארבע הקומות ברמת החייל 
מד"א.  של  החירום  למוקד  אזעקה  קריאות  של  גל  הביאה 
כאלה,  במקרים  וכנהוג  רבים  נפגעים  על  דיווחו  המזעיקים 
גדולים של מד"א, החל  כוחות  מייד אל מקום האירוע  הוזנקו 
נמרץ,  טיפול  וניידות  באמבולנסים  וכלה  אופנומד"א  מרוכבי 
אליהם נילוו בעלי תפקידי פיקוד בכירים. הצוותים הוכיחו את 
נחישותם להציל חיים ומייד עם הגיעם למקום פעלו תוך סיכון, 
פיקוד  הכיבוי,  והחילוץ של  החירום  כוחות  עם  כתף  אל  כתף 

העורף ומשטרת ישראל.
כונן מד"א, חובש רפואת חירום נחום נחמיאס, שהגיע ראשון 
למקום, סיפר: "הייתי בסמוך, כאשר קיבלתי באפליקציה של 
אפוף  עדיין  שהיה  למקום,  חשתי  האירוע.  על  הודעה  מד"א 
אבק מההתמוטטות. עד מהרה הגיעו למקום צוותי מד"א רבים 
וביחד עם צוותי רפואה מבי"ח 'אסותא' הסמוך חילצנו מספר 
טיפול  והגשת  רפואי  מיון  לאחר  לרחוב.  מההריסות  פועלים 
ראשוני, ריכזנו את הפצועים בקצה המיתחם והם פונו במהירות 
לבתי-החולים, באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א". 

הטיפול  את  שניהל  מרמלשטיין,  ליאור  מד"א  פאראמדיק 
הרפואי בזירה, סיפר, כי "ההרס באתר היה גדול מאוד. הפצועים 
היו מפוזרים במספר זירות. ריכזנו אותם במקום בטוח והענקנו 

להם טיפול מציל חיים, לפני שפונו לבתי-החולים". 
צוותי מד"א שהו בשטח כמה ימים רצופים לאחר קריסת החניון, 
כשהם עמלים ביתר שאת, במטרה לסייע ולאבטח רפואית את 
הפצועים ואת כוחות החילוץ. במהלך האירוע חולצו מהאתר 23 

פצועים בדרגות חומרה שונות ושישה הרוגים. 

מערכת זאת של למידה מרחוק )eLearning( כוללת בין השאר מערכי שיעור מצולמים, שהופקו בשיתוף המחלקה לתקשורת 
באוניברסיטת בר אילן. מערכים אלה מאפשרים לרבבות המשתתפים במיגוון הרחב של הקורסים השונים במד"א, לחזור 

בזמנם הפנוי ובמחשב האישי שלהם, על החומר הנלמד בכיתה ולהגיע בדרך זאת להישגים מקצועיים נאים.

בתצלומים: פעילות צוותי מד"א בזירת האירוע
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85 שנה – והיד עודנה נטויה

סרטון דוקו-מד"א: "365 ימים של טרור"
מספרים  בו  דוקו-מד"א,  סרטון  לאינטרנט  הועלה  ב-2016 
גיבורי מד"א מצילי חיים, בגילוי לב מרגש, מה עובר עליהם 
דקות   13 במשך  הטרור.  לנפגעי  עזרה  הגשת  במהלך 
ולהתרגש  לחוש  בו  לצופים  הסרטון  מאפשר  מרתקות, 
מצילומים בזירת פיגוע, מקטעי דיווחים ששודרו במהדורות 

החדשות וראיונות עם אנשי מד"א בתוכניות טלוויזיה. 
ה-13.10.15,  באירועי  הסרטון  פותח  האווירה,  להמחשת 
שני  עלו  מהם  באחד  פיגועים.  מספר  ברצף  התרחשו  בו 
שניים  בירי.  ופתחו  בירושלים   78 בקו  לאוטובוס  מחבלים 
מהנוסעים נהרגו וארבעה נפצעו, בהם אחד קשה ושלושה 
בינוני. לאחר מכן אירעו עוד מספר פיגועים והכותרות באותו 
יום זעקו: "פיגוע  ירי מזעזע", "פיגוע דקירה קשה בירושלים", 
"שלושה פיגועים בירושלים", "פיגוע דריסה קטלני",  "פיגוע 

דקירה וירי" ועוד.
כמז"ר  יום  באותו  ששימש  וינגרטן,  ישראל  הפאראמדיק 
אז:  עיניו  שראו  מה  בסרטון  מתאר  ראשון(,  זירה  )מנהל 
ישבו  כאילו  מהנוסעים  שחלק  הבחנתי  למקום  "בהגיעי 
בשקט במקומותיהם, אבל הם ישבו מתים במקומותיהם... 
אוטובוס רגיל שבמקום אנשים שיושבים בו כשהם מחוייכים, 

יושבים פצועים ומדממים. זה היה נורא. 
"כשאתה מגיע לזירה כזאת, כל החושים שלך מתמקדים. 
מייד ניגשתי אל שניים מהפצועים. לאחד כבר לא היה דופק 
ולשני הורגש הדופק רק בקושי. בו במקום התחלתי להעניק 
לשניהם טיפול מציל חיים, של החייאות מלאות, תוך שאני 
פאראמדיק  אלי  הצטרף  מהרה  עד  מרחוק.  זירה  מנהל 

מד"א, מוחמד עבד אל רחמן".
מספר הפאראמדיק עבד אל רחמן: "נכנסנו לאוטובוס מבלי 
מסביב,  עשן  הרבה  היה  שם.  לנו  מצפה  מה  כלל  לדעת 
צרחות, צעקות... ממש פחדתי, כי שמעתי יריות  ולא ידעתי 
זה  כמו  במקרה  באוטובוס מחבל. השאלה  אין  או  יש  אם 
היא תמיד, האם להיכנס או להמתין שהמצב יתבהר. השכל 

הישר אומר 'תחכה', אבל הלב לא נותן".
וישראל וינגרטן מעיר: "באותן שניות אתה לא חושב ופועל 
רגשית, אתה פשוט רץ ומבצע מה שצריך כדי להציל חיים".
נפגעה  בו  כי במקרה אחר,  ומספר,  עבד אל רחמן מוסיף 
משפחה שטיילה בעיר העתיקה, "הפצועים היו רחוקים זה 
מזה. הפצועה הראשונה דיממה כולה. מכף רגל ועד ראש. 
את  'תציל  לי:  אמרה  היא  בה  לטפל  שניגשתי  ברגע  אבל 
הילדים שלי, עזוב אותי, לך לילדים'. זה משהו שלא אשכח."
וישראל מסכם: "רק אחר כך, כמובן, כשנגמר האירוע, אתה 

מתחיל לחשוב מה ראית, מה עשית." 

מד"א  אנשי  עם  ראיונות  קטעי  הסרט  מציג  זה  אחר  בזה 
ומילאו  במוקד,  נמצאו  או  בפיגוע,  עזרה  שהגישו  נוספים, 
איש איש את תפקידו-חובתו להגיש לנפגעים עזרה כמיטב 

יכולתו, בהיבט הפיזי, הטרום-אישפוזי, האישי והרגשי.
בין,  אלי  רמ"ג  מד"א,  מנכ"ל  עם  בראיון  מסתיים  הסרטון 
הקובע, כי "אנשי מגן דוד אדום הם גיבורים. הצוותים שלנו 
מביאים  כשהם  אישי,  סיכון  תוך  הפיגועים  לזירות  מגיעים 
איתם הרבה אומץ לב. קשה להסביר, עד כמה האנשים פה 

מדהימים. 
את  לנו  שנותן  הדבר  וזה  רב  סיפוק  מביאה  חיים  "הצלת 
היכולת לקום למשימותינו כל בוקר מחדש. אני רואה את 
המתנדבים ואת העובדים עושים תמיד ככל יכולתם - ואני 

גאה בהם על כך". 
במד"א,  הד"ס  לאגף  מגיע  הסרטון  הפקת  על  הקרדיט 
והעריכה,  הבימוי  ההפקה,  התסריט,  על  ראוכברגר  לענבל 
לעובדים  קרדיט  מגיע  כן   .Eastside Studio-ב שבוצעה 
ולמתנדבי מד"א במרחב ירושלים, לערוץ הראשון, לחדשות 
"שש  תקשורת",  "מדברים  לתוכניות   ,10 לערוץ   ,2 ערוץ 
דובר  לחטיבת  העיתונות",  את  ו"פגוש  בן-עמי"  עודד  עם 

המשטרה ולדובר צה"ל.
הסרטון ניתן לצפייה באינטרנט, באמצעות הקישור הבא:

https://youtu.be/4LeJB7i_gio

הפאראמדיק ישראל וינגרטן : "אוטובוס רגיל שבמקום אנשים שיושבים 
בו כשהם מחוייכים, יושבים פצועים ומדממים. זה היה נורא"...

מנכ"ל מד"א, רמ"ג אלי בין: "הצלת חיים מביאה סיפוק רב"
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"מד"א המדינה" –
85 שנות מד"א בישראל

מוגש בהערכה ותודה לעובדי ומתנדבי 
מגן דוד אדום בישראל.

למעלה מ-85 שנה עברו מאז אותו יום קיץ 
בחוף  אנשים  שבעה   התכנסו  בו  ב-1930, 
ימה של תל-אביב והקימו בתחושת שליחות 
לעזרה  אגודה   – אדום  דוד  "מגן  את  עמוקה 
פסקה  לא  הזה,  היום  עצם  ועד  מאז  מהירה". 
פעילותו החשובה של הארגון, הן בימי שלום ורגיעה 

והן בימי מלחמה.
יסודות  שני  על  אדום  דוד  מגן  נשען  הקמתו,  מאז 
המוכנים  מסורים,  ועובדים  מתנדבים  איתנים: 
להגיש  כדי  מהם,  שיידרש  מאמץ  כל  להשקיע 
עזרה ראשונה לכל חולה ונפגע, בכל שעה ובכל 
מצב. בזכותם – ובזכות התמיכה המשמעותית 
של אגודות ידידי מד"א ברחבי תבל – הפך 
ההצלה  ארגון  כיום:  שהוא  למה  הארגון 
שירותי  הנותן  ישראל,  של  הלאומי 
לכל  אישפוזית  טרום  דחופה  רפואה 
להתייחס  מבלי  לכך,  הזקוק  אדם 
להשתייכותו האתנית, הפוליטית, 
הגזעית או הדתית. מגן דוד אדום הוא גם חבר מלא בארגון הצלב האדום 
תבל.  ברחבי  טבע  אסונות  לנפגעי  סיוע  מגיש  זאת  ובמסגרת  הבינלאומי 
בתחום  העולמית  הטכנולוגיה  בחזית  תמיד  להימצא  תוך מאמץ   – זאת  וכל 
ניצלו במשך השנים בזכות  הרפואה הדחופה. מאות אלפי הישראלים שחייהם 

מגן דוד אדום, מעידים על כך שמאמץ זה נושא פרי מהולל. 

כל  סיכום מרוכז של הפעילות העצומה של מד"א במשך  לקוראיו  זה מביא  ספר 
יש  הרחב.  לציבור  ידיו  על  הניתנים  השירותים  מיגוון  של  נרחב  ופירוט  קיומו  שנות 
לקוות ששפע התצלומים, התיאורים והפרטים המופיעים בו יצליחו להעביר לכל קוראיו 

את רוח מימרת חז"ל, המפעמת במגן דוד אדום מאז הקמתו: 
"כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא". 
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