
פעילות הארגון ענפה ומשתרעת על פני תחומים רבים – 
חובש מלווה באמבולנסים – החובש יעבור קורס רפואת חירום . 	

בקיץ  בתנאי פנימייה, על החובש מוטלת האחריות הראשונית 
. שיבוץ לשירות כחובש  וטיפול רפואי מציל חיים  להעניק סיוע 

מלווה בכל תחנות מד'א הפזורות בישראל.
חיים . 	 הצלת  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים   – משולב  לאומי  מוקד 

מתחילה כבר בשיחת הטלפון, תורני המוקד הם אנשי מקצוע, 
בעלי הכשרה ברפואת חירום אשר נותנים מענה לאזרחים ולצוותי מד"א ברחבי הארץ ברמה מקצועית גבוה וזמני תגובה 
מהירים. תורן המוקד יעבור קורס רפואת חירום בקיץ בתנאי פנימייה ובתחילת השרות יעבור קורס להשתלבות בעבודה 

במוקדים השונים, התחייבות לשנתיים שרות .שיבוץ לשרות במוקד הלאומי בקרית אונו בלבד.
שרותי הדם בישראל - לדם האדם אין תחליף לפיכך רק תרומת דם מאדם יכולה להציל חיים. מידי שנה נאספים אלפי  מנות . 	

דם מתורמים מתנדבים בארץ, המנות נאספות ע"י ניידות דם בבתי ספר, מקומות עבודה, מרכזים קהילתיים ובסיסים  צבאיים, 
התרמות הדם מבוצעות ע"י צוותי מתרימים מיומנים ומקצועיים . מתרים דם – יעבור קורס  מתרימי דם בקיץ בתנאי פנימייה, 
במהלך 3 חודשים ראשוניים של השרות מתרים הדם ישתלם בניידות הדם, התחייבות לשנתיים שרות. מסייע למתרימי דם 

ימים בחודשי הקיץ בתנאי פנימייה בקבלת   10 יעבור קורס   –
המוגלובין.  ובדיקת  דם  לחץ  בדיקת  דם,  לתרום  המתנדבים 
תל  חיפה,  טבריה,  בארץ-  מוקדים  ב5  הדם  התרמות  מערך 

השומר, ירושלים ובאר שבע.
טיפול . 	 כגון:  שונים  לוגיסטיקה  תפקידים   – לוגיסטיקה  מרכז 

עבודה  אופק  תחבורה  מלאי,  מד'א,  ציוד  של  ואריזה  באחסון 
למצטיינים. שיבוץ באזור התעשייה בחולון.

תפקידי מטה –. 	
מחלקת מיחשוב – מד'א מצוי בחזית הטכנולגיה, השתלבות 	 

טכנולוגיים,  תפקידים  של  מגוון  והפיתוח,  מיחשוב  במערך 
לשרות  שיבוץ  במחשבים.  מקדים  רקע  לבעלי  עדיפות 

בקרית אונו.
דוד 	  מגן  הנהלת  של  השונות  במחלקות  משרדית  עבודה 

אדום, השיבוץ באור יהודה עם אופק עבודה לאחר תקופת 
השרות.

מחלקה בינלאומית/הצלב האדום – עבודה משרדית דרישה 	 
לרמת אנגלית ועברית גבוה. שיבוץ באור יהודה.

מד"א 	  של  ההדרכות  במערך  השתלבות   - הדרכה  מחלקת 
ההדרכה.  מחלקת  במשרדי  ועבודה  הדרכה(  קורס  )לאחר 

שיבוץ באור יהודה. 
השיבוץ 	  חו"ל  מתנדבי  מול  משרדית  עבודה   – חו"ל  מד"א 

בירושלים, דרישה לרמת אנגלית ועברית גבוהה.

 מחפשים התנדבות מאתגרת, מרתקת ומצילת חיים?
בואו אלינו להיות חלק מהתנדבות הכי משמעותית שתוכלו למצוא בשרות לאומי.
מד'א ארגון ההצלה הלאומי לשירותי רפואה דחופה טרום אשפוזית ולשירותי הדם 

כל תקני מד'א כוללים גם תקני חוץ 

אפליקציית
שלי מד"א 
הורד עכשיו !

במקרה חירום
חייגו 101

למידע נוסף היכנסו לאתר מגן דוד אדום

רוצים 
להציל חיים?

שרות בעל משמעות רוצים להרגיש שעשיתם 
 

מחפשים שרות באווירה ותחושות סיפוק אדירה?
צעירה ודינמית? 


