
מצילים 
חיים

פעילות 
למתנדבים

ציוד מציל 
חיים

חזון
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עוד שנת פעילות מלאה בעשיה מבורכת למען הצלת חיי אדם מאחורינו,

עוד שנת פעילות מלאה בעשייה מבורכת למען הצלת חיי אדם לפנינו.

אני שמח להציג בפניך את העשיה המבורכת למען הצלת חיים.

בחוברת זו תוכל להיווכח בעיניך בחלק מפעילויות מצילות חיים בהן הארגון עוסק.

ארגון מד"א-הצלה דרום הוקם בראש ובראשונה על מנת לתת מענה הלכתי למתנדב שומר תורה ומצוות על מנת 

שיוכל לפעול ולצאת למקרים תוך ידיעה מלאה של כל ההלכות הקשורות לכך ומה מותר ומה אסור.

רב הארגון הרב משה בונים מינץ שליט"א יושב רבות עם חברי הנהלת הארגון ומסייר במוקדי מגן דוד אדום על 

מנת ללמוד את כל הפרטים ולתת מענה לכל השאלות המגיעות לשולחנו.

זכינו, ורב הארגון נועץ עם רבנים נוספים העוסקים בתחום ובראשם הרב שטרן שליט"א, רב ארגון הצלה גוש דן אשר מונה על ידי בעל 'שבט הלוי' הרב 

וואזנר זצ"ל וקיבל ממנו במשך שנים רבות הוראות והנחיות ופסיקות בתחום.

בזכותך וביחד איתך נמשיך בעשיה מבורכת למען הצלת חיים.

תודה על עזרתך.

יהי רצון שנזכה לעשות ולפעול ולהציל חיים על פי דין תורתנו הקדושה ולקדש שם שמיים ברבים.

בברכה

הרב מיכאל שוורץ

יו"ר מד"א-הצלה דרום
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מד"א-הצלה דרום הוא הבית של המתנדבים שומרי תורה ומצוות בכל רחבי הדרום.

מאות המתנדבים מכל רחבי הדרום אשר פועלים לילות כימים למען הצלת חיים, מרגישים חלק ממשפחה אחת גדולה אשר נמצאת שם תמיד בשבילם ודואגת להם 

ולמשפחתם הן בתחום החברתי ובעיקר בתחום ההלכתי.

בימים אלו אנו פותחים קורסי עזרה ראשונה בכל רחבי הדרום אשר יכפילו את מצבת המתנדבים ויקצרו את זמני התגובה לכל מקרה בכל מקום.

בברכה

מאיר אשכנזי

סמנכ"ל מד"א-הצלה דרום

עשיה מתמדת ומבורכת להצלת חיים הניבה שיתוף פעולה מבורך בין הארגון הלאומי להצלת חיים - מגן דוד אדום לארגון הצלה דרום. ארגון הצלה דרום מפעיל מאות כוננים 

מתנדבים אשר במהלך כל השנה יוצאים לפעילות מצילת חיים יום וליל, קיץ וחורף שיגרה וחג, ונותנים מענה ראשוני מציל חיים עוד קודם להגעת האמבולנס.

בזכותכם אנו זוכים לעוד שנה של פעילות בורכת כפי שתראו בחוברת זו .

השותפות המלאה בין מד"א להצלה דרום ניכרת בשטח ומסייעת יחד להצלת חיים. יחד עם שותפה לדרך, יו"ר הארגון, סמנכ"ל הארגון וחברי ההנהלה אנו מצעידים את 

הארגון קדימה על מנת לתת גג לנושאים ההלכתיים, לציוד מציל חיים מהטובים ביותר בעולם ולמתן מענה מהיר.

הנני תקוה לעוד שנים ברוכות, מלאות בעשיה למען הצלת חיים.

שניסע רק לשמחות

מנחם שוורץ

מנכ"ל
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החיאה- לאחר 4 דקות בלי חצמן במוח סיכויי ההישרדות הםפחות מ- 4%. כאשר מבוצעת החיאה תוך 5 דקות סיכויי הישרדות  

עולים ל-75%
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תאונות דרכים

13,335 תאונות דרכים עם נפגעים בישראל בשנה.

72.8% בדרכים עירוניות

1826 תאונות דרכים קשות

68.6% מהתאונות הם התנגשויות כלי רכב זה בזה
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תאונות עבודה -  בין ינואר ליוני 2017 נהרגו 29 אנשים במקומות עבודה. 16% מהם באתרי בניה
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מאבטח  דרום'  'הצלה  הארגון,  מפעלות  כחלק   - אירועים  אבטחת 

עשרות אירועים ומציל חיים.
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שריפות - 9/10/2018 נשרפו למוות 2 ילדים בביתר עילית תוך כדי שנתם.  שאר ילדי המשפחה חולצו בעזרת כוחות ההצלה.

 נוכחות כוחות הצלה תוך דקות מתחילת האירוע מצילה חיים ומונעת פגיעה בבני-אדם.
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מוקד מד"א - מוקד מד"א מדריך טלפונית את סביבת הנפגע, תוך 

שליחת כוננים מצילי חיים. 

 11 ב-  כלי רכב הנותנים מענה להצלת חיים.  למד"א עשרות סוגי 

והמתנדבים  חרום  קריאת  מקבלים  הארגון  כונני  בארץ.  מרחבים 

מגיעים עוד לפני האמבולנס ונותנים טיפול רפואי ראשוני, מצילים 

חיים וממתינים להגעת האמבולנס מהמוקד.
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התרמות דם  - כל תרומת דם יכולה להציל 5 חולים. ארבעה סבבי התרמות דם נערכים ע"י הארגון מידי שנה, כאשר 

בכל אחד מהם נתרמות למעלה מ-100 מנות.
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לווי רבני - המתנדבים העוסקים בפעילויות מצילות חיים בימי חול 

שבתות וחגים מקבלים לווי הלכתי צמוד מרבנים ומורי הוראה, תוך 

מתן הנחיות ממוקדות לטיפולים בזמנים מיוחדים ובמקרים מיוחדים. 

המתנדבים זוכים לדברי ברכה מרבנים, אדמו"רים ואישי ציבור.
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הדרכות לציבור הרחב -כחלק מפעילות הצלה דרום, עוסק הארגון במתן הסברה על אפשרויות מניעה של מקרים מסכני חיים, 

הצלה פעמים רבות מתחילה במניעה.

הצלה דרום מגיע למוסדות חינוך ולבתים ומענקי הדרכות קצרות שמצילות חיים במצבי חרום ודרכי מניעה.

בתמונה ת"ת חסידי באזור הדרום בעת פעלות הדרכה והסברה.
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אמבולנס - אמבולנס משמש ח. מיון קדמי ומכיל כל הציוד האפשרי 

לשינוע והיכול לסייע בהצלת חיים.

אופנוע - האופנוע מאפשר ניידות גבוהה יותר ויכולת למהר לזירה 

גם בתוך עומסי תנועה. באופנוע ארגז המכיל ציוד רב מציל חיים.
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האחד  דפיברילטור.  דגמי   2 קיימים  דפיבילטור-  מכשיר 

מזהה  הוא   ALF ונקרא  מוניטור  גם  המכיל  בלבד  באמבולנסים 

הפרעות קצב באירועים לבביים ומטפל בזה.

אך  קצב,  הפרעת  של  אחד  סוג  רק  המזהה   BLF דגם  גם  קיים 

השכיחה ביותר ונותן שטוק חשמל המאפשר הצלת חיי אדם. ציוד 

קריטי בכל החייאה

פאמפ - קרדיו פאמפ הינו מכשיר המסייע לבצע עיסוי חזה לב.
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תיק עזרה ראשונה מכיל כל הציוד הנדרש לסיוע והצלת חיים. פריט 

מכל דבר נחוץ.
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סקשן - הסקשן שואב הפרשות מפה הנפגע ומונע חנק.
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סיטורציה - מכשיר למדידת רמת החמצן בדם. אמצעי לאבחון מצב הנפגע.

- בודק את רמות הסוכר בדם,  שאמורות להיות לא גבוהות ולא נמוו  מד סוכר

כות. שדינויים במצבי הסוכר בדם יכולים להגיע למצב של סכנת נפשות
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מד לחץ דם - אחד מכלי האבחון החשובים בכל קריאה רפואית.
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חזון
מענה רפואי איכותי, מתקדם בזמן הקצר ביותר 

למקרים רפואיים תוך כדי שמירה על המטופל 

והמטופל.
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