
מספר 
משרות

שכר ממוצע 
לחודש** (ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

מספר 
משרות

שכר 
ממוצע 

לחודש** 
(ברוטו)

עלות 
העסקה 
ממוצעת

בעלי שכר נמוך 10% 
מהעובדים

106,1598,06996,3068,2652.39%0.67%

בעלי שכר בינוני נמוך 40% 
מהעובדים

429,97312,4493810,43913,0974.68%2.92%

בעלי שכר בינוני גבוה 40% 
מהעובדים

4214,71617,6643714,64317,571-0.50%-2.17%

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

1121,87927,2881018,84222,730-13.88%-15.33%

1.24%-10512,75415,6729412,59215,4210.45%כלל העובדים

בעלי שכר נמוך 10% 
מהעובדים

4312,34015,9554312,48716,3201.20%-0.50%

בעלי שכר בינוני נמוך 40% 
מהעובדים

17919,29724,45418020,35125,7945.46%3.69%

בעלי שכר בינוני גבוה 40% 
מהעובדים

17931,14138,00318031,44238,5870.97%-0.73%

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

4444,12854,1514545,77155,9803.72%1.98%

44425,85532,03344726,54332,9823.07%1.34%כלל העובדים

שינוי 2012
בשכר 
ממוצע 
ברוטו 
נומינלי

שינוי 
בשכר 
ממוצע 
ברוטו 
ריאלי

מינהלי

ביקורת המדינה

קבוצת השכרשם הדירוג

2011

נתוני תעסוקה והשכר הממוצע לדירוג לשנת 2012



בעלי שכר בינוני נמוך 40% 
מהעובדים

144,50660,974148,39865,3668.74%6.91%

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

155,16167,214158,03469,4295.21%3.44%

249,83464,094253,21667,3976.98%5.18%כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך 40% 
מהעובדים

45,1966,05835,0156,164-3.49%-5.11%

בעלי שכר בינוני גבוה 40% 
מהעובדים

46,3647,61336,2347,385-2.05%-3.70%

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

16,4447,62317,3198,69713.57%11.66%

2.40%-95,8546,92375,8677,049-0.73%כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך 40% 
מהעובדים

12,4652,99222,2622,811-8.25%-9.79%

בעלי שכר בינוני גבוה 40% 
מהעובדים

22,5323,069

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

12,8373,47112,7523,332-2.98%-4.61%

6.00%-22,6513,23152,4683,019-4.39%כלל העובדים

138,69953,571139,50153,2942.07%0.35%כלל העובדים

129,72539,985330,14640,2423.11%1.38%בכיר לש. שר/מנכ"ל

118,90322,406119,39523,1532.60%0.88%שכר כולל - נהג שר

29,43512,606210,27113,42913.94%12.02%נהג שר ומנכ"ל

313,37117,498לשכות שר ומנכ"ל

56723,08828,60156523,76429,5202.55%0.83%

  בשנה זו הנתונים נערכו בשיטת חישוב שונה משנים קודמות ולפיכך ישנם פערים בהשוואה של נתוני 2011 לטבלה משנה קודמת.*

  שכר ממוצע לחודש ברוטו כולל שכר משולב ותוספת תמ"ה, שכר בעד עבודה נוספת, תשלומים שנתיים, החזר הוצאות וגילומי מס.**

  הדירוגים בלשכת מבקר המדינה הם כנהוג בלשכות שרים.***

המשך - נתוני תעסוקה והשכר הממוצע לדירוג לשנת 2012

עובדי לשכה 

עובד לשכה

עובדי לשכה

עובדי לשכה

מוקבלים לשופטים

משפטנים - מתמחים

סטודנטים

מנכ"ל

משרות בלשכת מבקר 
המדינה לפי דירוגים 

שונים ***



שכר שנתי ברוטו **שכר חודשי ברוטו *שם דרגהשם דירוגתאור המשרה

58,688704,891 סג.נ.משופטיםיועץ משפטי1

46+54,928659,865ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל2

46+51,122617,726ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל3

48,998589,252סג.נ.משופטיםמנהל נת"ץ4

46+48,755587,040ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל5

45+46,270558,879ביקורת המדינהמנהל אגף6

4545,707576,304ביקורת המדינהמנהל אגף7

45+45,541583,704ביקורת המדינהמנהל אגף8

45+45,264569,926ביקורת המדינהמנהל אגף9

4545,192576,957ביקורת המדינהס. מנהל אגף10

45+44,842578,757ביקורת המדינהס. מנהל אגף11

45+44,312536,320ביקורת המדינהמנהל אגף12

45+43,625527,395ביקורת המדינהמנהל אגף13

45+43,444522,209ביקורת המדינהמנהל אגף14

44+43,434549,443ביקורת המדינהאחראי על הוצאה לאור15

45+43,049546,936ביקורת המדינהמנהל אגף16

46+43,022519,522ביקורת המדינהמשנה למנת"ץ17

45+42,433532,203ביקורת המדינהס. מנהל אגף18

4542,385531,329ביקורת המדינהמנהל אגף19

45+42,069505,975ביקורת המדינהמנהל אגף20

45+41,734526,028ביקורת המדינהס. מנהל אגף21

44+41,590524,219ביקורת המדינהס. מנהל אגף22

45+41,587502,568ביקורת המדינהמנהל אגף23

44+41,444541,812ביקורת המדינהעובד ביקורת24

45+41,079519,034ביקורת המדינהס. מנהל אגף25

45+41,065509,414ביקורת המדינהמנהל אגף26

45+41,015525,354ביקורת המדינהמנהל אגף27

4540,931517,566ביקורת המדינהמנהל אגף28

44+40,530501,011ביקורת המדינהעובד ביקורת29

45+40,492499,563ביקורת המדינהס. מנהל אגף30

44+40,443503,513ביקורת המדינהס. מנהל אגף31

45+40,229485,329ביקורת המדינהיועץ משפטי32

4440,075502,465ביקורת המדינהמנהל אגף33

46+40,040485,834ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל34

44+39,983501,753ביקורת המדינהס. מנהל אגף35

44+39,399500,640ביקורת המדינהס. מנהל אגף36

4439,312489,981ביקורת המדינהעובד ביקורת37

45+39,270476,622ביקורת המדינהמנהל אגף38

4439,176482,187ביקורת המדינהמינהלן לשכה39

44+38,922486,688ביקורת המדינהס. מנהל אגף40

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה 

שעבדו שנה מלאה ושכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2012



שכר שנתי ברוטו **שכר חודשי ברוטו *שם דרגהשם דירוגתאור המשרה

45+38,752470,226ביקורת המדינהס. יועץ משפטי41

45+38,681467,578ביקורת המדינהמנהל אגף42

44+38,531477,998ביקורת המדינהעובד ביקורת43

44+38,516469,149ביקורת המדינהמנהל אגף44

45+38,366466,368ביקורת המדינהמנהל אגף45

44+38,302479,065ביקורת המדינהעובד ביקורת46

44+37,933471,619ביקורת המדינהס. מנהל אגף47

4537,904456,765ביקורת המדינהס. מנהל אגף48

44+37,362449,813ביקורת המדינהס. מנהל אגף49

46+37,259451,883ביקורת המדינהיועץ כלכלי50

43+37,127459,446ביקורת המדינהס. מנהל אגף51

45+36,525456,063ביקורת המדינהס. מנהל אגף52

45+36,446440,268ביקורת המדינהמנהל אגף53

44+36,323436,436ביקורת המדינהמנהל אגף54

44+36,259456,462ביקורת המדינהס. מנהל אגף55

4535,973434,591ביקורת המדינהעוזר מבקר56

4535,909430,935ביקורת המדינהמנהל אגף57

4435,819451,891ביקורת המדינהמנהל אגף58

4435,743430,633ביקורת המדינהמנהל אגף59

4435,657443,091ביקורת המדינהעובד ביקורת60

4435,575440,951ביקורת המדינהס. מנהל אגף61

4535,574443,120ביקורת המדינהמנהל אגף62

44+35,433439,973ביקורת המדינהס. מנהל אגף63

44+35,414439,407ביקורת המדינהס. מנהל אגף64

45+35,362427,471ביקורת המדינהמנהל אגף65

44+35,118439,425ביקורת המדינהס. מנהל אגף66

44+35,093432,996ביקורת המדינהס. מנהל אגף67

שכר כולל כל התוספות ללא גילומי מס.*

שכר כולל כל התוספות + גילומי מס.**

המשך - רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה 

שעבדו שנה מלאה ושכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2012


