מגן דוד אדום בישראל – ארגון ההצלה הלאומי של
ישראל מתכבד בזאת להגיש:

דין וחשבון שנתי 2019
חוק חופש המידע ,התשנ"ח – 1998
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דבר הממונה על חוק חופש המידע
אני מתכבד להציג בפניכם את הדוח השנתי של מגן דוד
אדום בישראל ,הכולל את דו"ח הממונה על העמדת מידע
לציבור ואת הדו"ח השנתי על פעילות הרשות.
עקב המידע הרב על פעילות הרשות וכן מידע נוסף
אודות מגן דוד אדום בישראל ,פעילותה ,תכניות
עתידיות ודוחות מומלץ לבקר באתר האינטרנט שלנו
שכתובתו:

https://www.mdais.org

מגן דוד אדום משקיע רבות בפיתוח ובהנגשת אתר
האינטרנט ,המהווה עבורנו פלטפורמה להצלת חיים
ומסירת מידע לקהל הרחב וקהל מקבלי השירות.

כמו כן ,בבואכם להגיש בקשת מידע עפ"י חוק חופש
המידע ,נמליץ לעיין קודם באתר ,שכן ייתכן שהמידע
המבוקש כבר מפורסם ועומד לרשותכם.

בברכה,
יחזקאל פריד ,עו"ד
הממונה על יישום חוק חופש המידע
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אודות מגן דוד אדום בישראל
מגן דוד אדום בישראל הינו ארגון ההצלה הלאומי של
מדינת ישראל לשירותי רפואה דחופה טרום אשפוזית
ולשירותי הדם .הארגון מטפל במאות אלפי מקרים של הצלת
חיים בכל שנה ,תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים
מהמתקדמים בעולם ,על פי פרוטוקולים לטיפול של איגוד
הלב האמריקאי.
מגן דוד אדום מתרים מאות אלפי מנות דם מלא ומרכיבי
דם בשיטת הפרזיס ,מעבד אותן למרכיבים ומבצע את כל
הבדיקות הנדרשות במעבדות ייעודיות ,על מנת לספק מנות
החולים.
לבתי
גבוהה
באיכות
דם
ומוצרי
מגן דוד אדום מצוי בחזית הטכנולוגיה ,המחשוב
והמקצועיות בתחומים אלה.
תחומי אחריות
מגן דוד אדום מטפל בכל אדם הזקוק לעזרה  -ללא
התייחסות לשיוך אתני ,פוליטי גזעי או דתי .מגן דוד
אדום עוסק רבות בסיוע הומניטארי ,הכולל ,בין היתר,
סיוע לקשישים ולנזקקים במהלך כל השנה ,סיוע ואיסוף
חבילות מזון לפני תקופת החגים לציבור היהודי ובמהלך
חג הראמדאן לציבור המוסלמי ,ועוד פעולות רבות .בנוסף,
מסייע הארגון למדינות רבות בזמן אסון  -רעידת האדמה
בנפאל ובהאיטי וקורבנות הצונאמי הן רק דוגמאות לסיוע
הומניטארי בינלאומי שהגיש הארגון.
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בעלי תפקידים
נשיא מד"א  -תא"ל (במיל ).אבי זוהר
יו"ר הוועד הפועל  -הרב אברהם מנלה
מנכ"ל מד"א  -רמ"ג אלי בין
משנה למנכ"ל מד"א -מגן עו"ד אורן בלושטיין
סמנכ"ל ארגון ופיתוח – מגן צביקה בנדיק
סמנכ"ל תפעול – מגן יוסי כהן
סמנכ"ל שירותי הדם – מגן פרופסור אילת שנער
סמנכ"ל מנהל וכספים – מגן אלון פרידמן
סמנכ"ל מבצעים – מגן גיל מושקוביץ
סמנכ"ל רפואה – מגן ד"ר רפאל סטרוגו
סמנכ"ל קהילה – מגן ד"ר אליעזר יפה
מבנה ארגוני – מגן דוד אדום בישראל
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תקציב שנתי 2019
הרשות
 תקציב
685,684,000

הציבורית

החולפת-

בשנה

 להלן פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה
החולפת לפי סעיפי התקציב:

הוצאות הרשות לשנת 2019

סה"כ אמבולנסים
חומר וציוד
12%

סה"כ הוצאות
סה"כ ביטוח אחרות
סה"כ הפעלה
2%
4%
והחזקה
19%
סה"כ דלק ואחזקה
7%

סה"כ שכר
56%

הרשות
 תקציב
829,130,000

הציבורית

לשנה

הנוכחית-

מידע על הפעילות בשנה הנוכחית ניתן למצוא בקישור:
https://www.mdais.org/about/sikumshana
מידע על דרכי התקשרות ניתן למצוא בקישור:
https://www.mdais.org/contact-he
מידע אודות נוהלי אב ניתן למצוא בקישור:
https://www.mdais.org/about/parent-procedures
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דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019
במספר
את

מסרה
הרשות
המידע המבוקש
הרשות מסרה את המידע
המבוקש באופן חלקי
הרשות דחתה את הבקשה
למסירת מידע
הטיפול בבקשה הופסק
בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק
מטעמים הקשורים לפונה
טרם
בבקשה
הטיפול
הסתיים
סה"כ

כל
4

44.44%

1

11.11%

1

11.11%

3

33.33%

9

100%

עילות דחיה מרכזיות לפי במספר
חוק חופש המידע ,תשנ"ח-
"( 1988החוק")
סעיף  )1(8הטיפול בה 3
משאבים
הקצאת
מצריך
בלתי סבירה
סעיף  )3(8לחוק  -לאחר 2
שנקטה אמצעים סבירים,
התברר לרשות שלא ניתן
לאתר את המידע או שאינו
מצוי ברשותה
5
סה"כ
זמן טיפול
עד  30יום
בין  31ל 60 -יום
בין  61עד  120יום
מעל  120יום
סה"כ
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באחוזים

באחוזים
60%
40%

100%

במספר

באחוזים

3

60%

2
5

40%
100%

מאגרי מידע
מאגרי המידע כוללים את הפעילות הלוגיסטית ,פיננסית
מבצעית ואדמיניסטרטיבית של מד"א

מידע אודות יישום חוק חופש במגן דוד אדום
מידע על יצירת קשר להגשת בקשה ניתן למצוא בקישור:
https://www.mdais.org/contact-he
פירוט הגשת בקשה לקבלת מידע:
חוק חופש המידע התשנ"ח – קובע כי לכל אזרח ישראלי
או תושב הזכות לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית בכל
הקשור לפעילותה ,לנושאים שבאחריותה
ובהתאם להוראות ותקנות החוק.







8

הבקשה לקבלת מידע תוגש בכתב באמצעות דואר ,פקס
או דוא"ל.
אין המבקש חייב לציין את הסיבה להגשת הבקשה.
עם קבלת הבקשה ,יחל הטיפול בבקשת הפונה.
עם שליחת הבקשה יש לצרף המחאה בגין תשלום אגרת
בקשה.
לא יימסר כל מידע מטעם הממונה טרם קבלת תשלום
האגרה.
כמו כן קבלת תשלום האגרה אינו מבטיח את מסירת
המידע כולו או חלקו.

