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הנדון :דו"ח מילולי/דו"ח יו"ר הארגון לשנת 2019

המאפיינים העיקריים בשנת העבודה :2019



הצטרפות :לארגון ממשיכים להצטרף חברים חדשים והש ה הצטרפו
 182חברים פעילים )מגמה בעלייה ) – (+300פעילות ברשת(.



תרומות בחגים :במהלך החגים ראש הש ה ופסח הש ה אין שי וי מורגש
לטובה במספר התרומות של חברי הארגון למרות דגש שמושם בזימו ם,
החלט ו לרכז מאמץ ביצירת קשר הדוק יותר עם ראשי החוליות )הע ות
מרשימה בזימון בתקופת הרקורו ה – עליה של .(90%

 מדיה דיגיטלית :ארגון תורמי דם הוא החזית והפ ים של ושא תרומות
הדם במדיה האי טר טית ,פרסום מקומות התרמה ,מע ה מיידי לשאלות
תורמים והעברת מידע רלוו טי.
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חי וך :קצב קבוע של הדרכות בש ים האחרו ות כ  120-150בש ה ,אתגר
בתאום והגעה לבתי ספר בדרום .הש ה הופסקו ההדרכות בבי"ס בשל
מצב התחלואה בקורו ה .א ו עושים מאמצים להעביר הדרכות דרך הזום.



ראשי חוליה :מערך ראשי החוליות על כ 78 -ראשי חוליה ,הוחלט
להרחיב את המשימות לראשי החוליה מעבר לזימון תורמים בחגים,
מו ה אחראי תחום על מ ת ליצור קשר הדוק ושיתוף מידע בין ראשי
החוליות )הפעלה אי ט סיבית לזימון בתקופת הקורו ה(.

יחס בין גודל אוכלוסיה למספר תרומות כללי :כ  0.0466מ ות לאדם.
יחס מ ות לחבר בארגון תורמי דם :כ  0.58מ ות לאדם.
יחס בין מספר המ ות למספר התורמים באוכלוסיה :כ  1.2מ ות לאדם.
יחס בין מספר מ ות למספר התורמים בארגון :כ  1.41מ ות לאדם.

סוף השנה

 31.12.2018 31.12.2019ג י ד ו ל
כמות

סה"כ חברים

12,007

11,813

+194

פעילים

7,259

7,077

+182

פעילים

1,901

1,853

+48

בקבוצת הנדירים

סה"כ תרומות

6,574

6,781

-207
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דם

פלסמה וטסיות

6,186

6,394

-208

388

387

+1

הממוצע של תרומות לחברי הארגון הפעילים הוא  0.9תרומות לחבר .כאשר
חברים מסוג  O+ממשיכים לשאת בנטל העיקרי  34%מסך התרומות בארגון.
חברים מסוג  B-תרמו בממוצע הגבוה ביותר מעל  1.11בממוצע לחבר.

בדמייך חיי,
בר זאב יואב
יו"ר הארגון
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