år av livräddning

MDA 90 År
I 90 år har Magen David Adom i Israel bistått och
räddat liv vid akut sjukdom, olycksfall, terrordåd
och krig, dygnet runt, året runt. Stöd Magen David
Adoms livräddande arbete i samband med 90-årsjubileet, genom att skänka en gåva till SMDA - Svenska
vänföreningen till Magen David Adom.

Ambulansinsamling
Sedan coronaviruset nådde Israel har Magen David
Adom varit den yttersta fronttruppen för den nationella insatsen för att förhindra spridningen av viruset
och upprätthålla folkhälsan. Många ambulanser har
allokerats till sjuktransport av coronapatienter och
MDA är nu i stort behov av nya ambulanser för att
transportera svårt sjuka och skadade till sjukhusen.
Hjälp oss att stödja MDA med en ambulans från
Sverige! Ambulansen kostar 610 000 SEK, men tillsammans kan vi nå målet. Alla bidrag är välkomna!

Rosh Hashana-insamling

David Adom med livsmedelspaket till de behövande
äldre och barnfamiljer i Israel inför Rosh Hashana.
Stödet är oerhört viktigt i år, när äldre och andra i
riskgrupper, även i Israel, tvingas att fira de judiska
helgerna i ensamhet. Kostnaden per livsmedelspaket
är 500 kr, men alla bidrag är välkomna!

Medlemskap år 2021
SMDA fortsätter att stödja Magen David Adom!
Medlemsavgiften och donationer utgör grunden till
verksamhetens existens och bidrar till att rädda liv.
Din hjälp gör skillnad! Medlemsavgiften är 200 kr för
enskilda, 300 kr för familjer.

Donera via Swish eller bankgiro
Att stödja SMDA via Swish eller Bankgiro är snabbt
och enkelt. I meddelanderutan kan du skriva vilket/
vilka ändamål som du önskar stödja. SMDA:s
Swish-nummer är 123 551 7172, bankgiro: 820-2178
Vi på SMDA önskar alla våra medlemmar och vänner
ett sött, gott och friskt nytt år!
Shana Tova!

Antal behövande äldre och barnfamiljer i Israel ökar.
Med era generösa donationer kan vi stödja Magen
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