
י "פעילות הר-הוועד המרכזי 

2019ודוחות כספיים 

וועד מרכזי-24/12/2020: תאריך הצגה

אלמגורברייטמןח "י משרד רו"הדוחות הכספיים מבוקרים ע

לא מבוקר 2020חודשים של שנת 9כולל ביצוע 





1-9/20התפלגות הוצאות 
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הוצאות מועצה מדעית  
9%( כולל שכר)

ייעודה למאבק הסכמי שכר  
5%

שיפור תשתיות ייעודה ל
תקשורת ומחשוב

3%

הוצאות קורונה צפויות  
3%



המועצה המדעית  

1-9/202020192018הכנסות של המועצה המדעית

2,824,5982,937,5822,862,765אגרת בחינות

266,080274,880379,620אגרת ועדות הכרה

63,10089,51692,667הכנסות משינוי יעד ופתיחת פנקס-התמחות  

768,000768,000-ורישוי' בחינות סטאז

3,153,7784,069,9784,103,053כ הכנסות"סה

1-9/202020192018הוצאות של המועצה המדעית

1,996,0134,840,8724,319,432תשלום ישיר לספקי חוץ

3,398,7224,690,3764,227,142הוצאות שכר מועצה מדעית

294,880428,687304,612ל  "נסיעות ואש

217,8131,147,483444,131פיתוח שרות למתמחה

1,383,8962,263,2422,217,926תקורות

7,291,32513,370,66011,513,243כ הוצאות"סה

-עודף הוצאות על הכנסות מועצה מדעית 4,137,547- 9,300,682- 7,410,190

עקב הקורונה חלק מהבחינות נדחו וההוצאות בגין הבחינות עלו עקב דרישות התו הסגול* 

*



פרטים
'  בחינות שלב א

'ושלב ב

' בחינות על א

'ועל ב
כ "סה

1,5203381,858שכירות אולמות

8992251,124שרותי מזכירות ולוגיסטיקה

42794521מחסן ארכיון הבחינות, הוצאות משרד, שכירות

473130603אינטרנט וסריקה לבחינות בכתב, שירותי מחשב

492978מוקד מענה טלפוני למתמחים

42995524הדרכה וימי עיון לכתיבת הבחינה, יעוץ

30748355החזר הוצאות נסיעות וחניה לכותבי הבחינה

20464268משגיחות

11518133שיכפולים וצילומים

237109346בחינות סימולציה 

4,6601,1505,810כ הוצאות"סה

*2019ובחינות על בשנת ' ב-ו' תחשיב עלויות בחינות שלב א

₪ נתונים באלפי *



פרטים
'  בחינות שלב א

'ושלב ב

' בחינות על א

'ועל ב
כ "סה

2,5802912,871מספר נבחנים

1,8063,9522,024(ח''שבאלפי )עבור נבחן י"להרעלות ממוצעת 

גובה האגרה המקסימלי הנגבה מהנבחן לבחינה 

(ח''שבאלפי )
1,0501,0501,050

2019ובחינות על בשנת ' ב-ו' תחשיב עלויות בחינות שלב א



ההסתדרות הרפואית-הכנסות משכירות 

נכסיםי"הר-משכירות הכנסות 

מושכר להסתדרות הרפואית *

1-9/202020192018

                 722,880                 722,880                                  481,920מגדלי התאומים*

                 233,316                 230,890                                  171,653בית אבגד

                 956,196                 953,770                                  653,573סה"כ הכנסות משכירות

הכנסות משכירות

1-9/202020192018

                 455,140                 515,011                                  428,905נכס בירושלים

                 196,856                 202,369                                  177,493בית הדר דפנה

                 651,996                 717,380                                  606,398סה"כ הכנסות משכירות

הכנסות משכירות



י"הרנכסים בבעלות 

:פירוט נכסים בבעלות מלאה

(בית הרופא)נכס בירושלים •

(מעון הרופא בחיפה)נכס בחיפה •

א"משרד בבית הדר דפנה בת•

צ"דירה בראשל•

:נכסיםי"הרנכסים נוספים בבעלות 

ג"בניין התאומים בר11קומה •

בבית אבגד ברמת גן15משרדים בקומה •



1-9/202020192018

              2,219,680              3,006,290                               1,910,848החזר הוצאות

                   29,422                      7,050                                          -השתלמויות והשתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל

                 639,868                 765,326                                  406,471משלוחים וחניות

              2,888,970              3,778,666                               2,317,319סה"כ החזרי הוצאות לבעלי תפקידים

החזרי הוצאות לבעלי תפקידים



שרותים מקצועיים ויחסי ציבור  

1-9/202020192018

1,955,5331,628,5081,234,862כולל מידע כללי ודוברות-יחסי ציבור 

651,9691,016,612829,307יעוץ משפטי וארגוני

71,759166,288195,796יעוץ כלכלי

30,420176,064178,965בקורת פנים

143,910143,910143,910בקורת חיצונית

15,48224,091147,420המכון לאיכות ברפואה

184,275245,700245,700שדולה

106,829220,943250,711יעוץ פנסיוני  

317,701928,334741,015ימי עיון והשתלמויות, ח"מח

1,160,6881,043,593836,413הוצאות אינטרנט

247,537372,824360,266יעוץ מחשבים

213,094359,392284,216כח אדם ומיומניות

97,014149,103148,857אבטחת מידע בעידן הסייבר  

50,332-אבטחת מאגרי מידע קליניים

121,644306,282192,375פרסום וניו מדיה  

5,317,8576,831,9755,789,813ביקורת ויועצים מקצועיים, כ משפטיות"סה

עקב הקורונה מחלקת האינטרנט האיצה פיתוח שירותים מקוונים לרופאים * 

*



כנסים שהתקיימו טרום תחילת הקורונה*   

לא כולל שיערוך ניירות ערך שיבוצע בדוחות הכספיים השנתיים**

*

**



2020דצמבר , שכר והטבות, משאבי אנוש

שכר עובדי ההסתדרות הרפואית  

בישראל

וועד מרכזי–24.12.2020: תאריך הצגה
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שיעור מתוך ההכנסות  –הוצאות שכר בפועל 



הוצאות משכורות 

לפי שכר חודשי ברוטו  –למחלקות חלוקה

20192018מחלקה

730,768549,285דיגיטל ומערכות מידע

428,308429,373הוצאה לאור

611,450527,034לוגיסטיקה

798,529775,896אגף משאבי ארגון ותפעול

1,198,1411,068,265כספים והנהלת חשבונות

1,594,0891,569,789(כולל עמדת קבלה)מחלקת שירות 

336,507326,186האגף למדיניות רפואית

1,955,8621,825,698מועצה מדעית

3,089,9102,949,973האגף למדיניות וייעוץ משפטי

2,421,3102,399,440שכר ומשאבי אנוש, דוברות, לשכה

13,164,87412,420,940כ שכר חודשי מלא"סה

2,686,4162,382,434(כולל פיצויים)תשלומים שנתיים  

4,790,3034,634,851מיסי מעסיק

20,641,59419,438,226סך הכול  



שכר חודשי ברוטו–י"בהרמקבלי השכר הגבוה 5

שכר חודשיתפקיד

57,747₪י"הרוהיועצת המשפטית של ל"מזכ

₪ 31,351מנהל

₪  29,150מנהל

₪ 28,558מנהל

₪ 27,836מנהל

משכורות2בונוס שנתי עד לגובה של ; החזר ביטוח ורישיון רכב אחת לשנה: לא כולל



י"הרת המשפטית של ל והיועצ"שכר מזכ

₪  57,747שכר חודשי ברוטו  •

:תשלומים שנתיים•

משכורות ללא הפרשות סוציאליות2בונוס שנתי בגובה –

החזר ביטוח ורישיון לרכב   –

ועבור  ( הסכמי העבודה והסכמי הבידוד)משכורות עבור הסכמים קיבוציים בתקופת קורונה 1.75בונוס בגובה :כולללא 

משכורות  1.5שמירת זכויות רופאי הסגל האקדמי בהדסה בגובה 


