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ממוצע 
* לחודש

 מספר )ברוטו(
 השכר קבוצת/הדרוג שם משרות

 מינהלי       
 מהעובדים 10% - שכר נמוך בעלי 13 5,084 6,419 13 4,995 6,407 1.8%

  מהעובדים40% - שכר בינוני נמוך בעלי 53 8,933 11,014 55 8,938 10,975 0.1%-

 מהעובדים 40% - שכר בינוני גבוה בעלי 53 12,612 15,038 55 12,279 14,946 2.7%

  מהעובדים10% -  שכר גבוהבעלי 14 15,703 18,890 14 15,916 18,991 1.3%-

  העובדיםכלל 133 10,736 12,998 137 10,618 12,833 1.1%

 ביקורת המדינה       
  מהעובדים10% - נמוך שכר בעלי 37 9,466 12,436 40 8,897 11,454 6.4%

  מהעובדים40% -  שכר בינוני נמוךבעלי 159 17,204 21,267 160 16,277 20,088 5.7%

  מהעובדים40% -  שכר בינוני גבוהבעלי 158 27,291 32,868 160 26,695 32,171 2.2%

  מהעובדים10% -  שכר גבוהבעלי 40 38,592 46,349 41 37,734 45,446 2.3%

  העובדיםכלל 394 22,627 27,560 401 21,878 26,624 4.0%

 מוקבלים לשופטים       
  מהעובדים40% -  בינוני נמוךשכר בעלי 1 33,659 44,790 1 31,981 42,619 5.2%

  מהעובדים40% -  שכר בינוני גבוהבעלי 1 38,260 55,600 1 39,449 58,396 3.0%-

  מהעובדים10% -  שכר גבוהבעלי 1 42,799 51,256 1 40,996 49,166 4.4%

  העובדיםכלל 3 38,239 50,549 3 37,476 50,060 2.2%

  מתמחים-משפטנים        
  מהעובדים40% -  שכר בינוני נמוךבעלי 4 3,703 4,148 4 3,349 3,794 10.6%

  מהעובדים40% -  בינוני גבוהשכר בעלי 4 4,424 4,984 4 4,558 5,116 2.9%-

  מהעובדים10% -  גבוהשכר בעלי 1 4,700 5,315 1 6,018 6,735 21.9%-

  העובדיםכלל 9 4,134 4,649 9 4,183 4,708 0.9%

 סטודנטים       
העובדים כלל 1 2,517 2,803 0 0 0    

 משרות בלשכת מבקר המדינה        
 **לפי דרוגים שונים 

 עובדי לשכה  2 14,728 19,141 1 24,942 33,379 2.4%-

 עובדי לשכה  2 22,293 28,843 3 20,975 27,101 12.6%

 עובד לשכה 1 17,518 20,673 1 17,759 20,985 1.4%-

 עובד לשכה 1 10,958 13,905 1 11,087 14,092 1.2%-

ממוצע/סיכום 546 19,425 23,666 556 18,850 22,948 3.1%  
החזר הוצאות ,  שנתייםתשלומים, שכר בעד עבודה נוספת,ה" לחודש ברוטו כולל שכר משולב ותוספת תמממוצע שכר *

 . וגילומי מס
  .שריםמדינה הם כנהוג בלשכות  בלשכת מבקר ההדרוגים **



 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
 2008ח בשנת " ש30,000-רשימת בעלי תפקידים ששכרם החודשי ברוטו היה גבוה מ

שכר שנתי 

שכר חודשי  **ברוטו

  תאור המשרה שם דירוג שם דרגה *ברוטו
 1 ל"משנה למנכ ביקורת מדינה +46 45,012 540,775

 2 ל" למנכמשנה ביקורת מדינה +46 44,911 541,497

 3 ל"משנה למנכ ביקורת מדינה +46 42,750 515,852

 4 יועץ משפטי מוקבלים לשופטים שופט מחוזי 42,606 513,589

 5 ל"משנה למנכ ביקורת מדינה +46 42,235 510,362

 6 ל"משנה למנכ ביקורת מדינה +46 41,640 500,894

 7 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 41,400 509,742

 8 ל"משנה למנכ ביקורת מדינה +46 41,390 498,256

 9 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +45 40,828 528,134

 10 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 39,489 490,363

 11 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 39,220 498,386

 12 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 39,217 491,248

 13 מנהל אגף  דינהביקורת מ +45 39,098 496,393

 14 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 39,006 487,218

 15 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 38,900 474,611

 16 מנהל אגף  ביקורת מדינה +46 38,723 442,943

 17 ל"מנכ מוקבלים לשופטים נשיא מחוזי 38,207 459,116

 18 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה 45 37,435 471,476

 19 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 36,994 476,945

 20 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 36,735 465,268

 21 מנהל אגף ביקורת מדינה 44 36,578 476,954

 22 מנהל אגף  ביקורת מדינה 45 35,871 450,727

 23 מנהל אגף  ביקורת מדינה +44 35,855 450,926

 24 מנהל אגף קורת מדינהבי +45 35,793 432,668

 25 ץ"משנה למנת ביקורת מדינה 46 35,779 438,254

 26 מנהל אגף  ביקורת מדינה +44 35,596 444,413

 27 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 35,555 456,297

 28 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +45 35,258 441,231

 29 גף מנהל א. ס ביקורת מדינה +44 35,256 439,744

 30 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 35,067 435,760

 31 יועץ משפטי. ס ביקורת מדינה +45 35,013 435,691

 32 מנהל אגף ביקורת מדינה +45 34,384 424,395

 33 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +45 34,345 428,878

 34 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 34,262 425,167

 35 מנהל אגף ביקורת מדינה +45 34,047 417,569

 36 ץ"יועץ משפטי לנת ביקורת מדינה 45 33,913 417,162

 37 מנהל אגף ביקורת מדינה +44 33,894 423,945

 38 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 33,593 435,229

 39 מנהל נציבות תלונות הציבור מוקבלים לשופטים שופט מחוזי 33,560 403,902

  40 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 33,229 412,326
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 שכר חודשי  **ברוטו
  תאור המשרה שם דירוג שם דרגה *ברוטו

 41 מנהל אגף דינהביקורת מ +44 33,162 407,442

 42 מנהל אגף ביקורת מדינה +44 32,930 408,025

 43 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 32,668 412,831

 44 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 32,662 405,711

 45 עובד ביקורת ביקורת מדינה +44 32,583 409,639

 46 מנהל אגף ביקורת מדינה +44 32,564 399,848

 47 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +45 32,420 391,204

 48 מנהל אגף  ביקורת מדינה +45 32,265 401,768

 49 עובד ביקורת ביקורת מדינה 44 32,086 428,409

 50 מנהל אגף  ביקורת מדינה 44 31,773 383,401

 51 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה 44 31,553 400,531

 52 מנהל אגף. ס דינהביקורת מ +44 31,465 393,589

 53 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 31,429 392,667

 54 מנהל אגף . ס ביקורת מדינה +44 31,061 389,603

 55 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 30,868 387,256

 56 מנהל אגף ביקורת מדינה +44 30,826 370,984

 57 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה +44 30,508 380,533

 58 מנהל אגף. ס ביקורת מדינה 44 30,279 376,037

 59 עובד ביקורת ביקורת מדינה +43 30,029 380,903

 60 עובד ביקורת ביקורת מדינה +45 30,009 360,555

 .שכר כולל כל התוספות ללא גילומי מס * 
  .גילומי מס+ שכר כולל כל התוספות  ** 


