
מספר 
משרות

שכר ממוצע 
לחודש* (ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

מספר 
משרות

שכר ממוצע 
לחודש* (ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

בעלי שכר נמוך -  10% 
מהעובדים

96,3068,26586,4138,4341.69%0.14%

בעלי שכר בינוני נמוך - 
40% מהעובדים

3810,43913,0973610,71213,6552.61%1.04%

בעלי שכר בינוני גבוה - 
40% מהעובדים

3714,64317,5713515,09518,1503.09%1.52%

בעלי שכר גבוה - 10% 
מהעובדים

1018,84222,730919,35123,2842.70%1.13%

9412,59215,4218812,94815,9532.72%1.16%כלל העובדים

בעלי שכר נמוך - 10% 
מהעובדים

4312,48716,3204414,12318,51213.10%11.37%

בעלי שכר בינוני נמוך -
40% מהעובדים

18020,35125,79417921,63927,7226.33%4.71%

בעלי שכר בינוני גבוה - 
40% מהעובדים

18031,44238,58717832,88740,6574.60%3.00%

בעלי שכר גבוה 10% 
מהעובדים

4545,77155,9804546,23156,9681.01%-0.53%

44726,54332,98244627,86834,9275.78%4.16%כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך 
40% מהעובדים

148,39865,366150,21267,9413.75%2.17%

בעלי שכר גבוה -  10% 
מהעובדים

158,03469,429159,78171,6123.01%1.44%

253,21667,397254,99769,7773.38%1.80%כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך -  
40% מהעובדים

35,0156,16425,1656,1822.98%1.41%

בעלי שכר בינוני גבוה -  
40% מהעובדים

36,2347,38516,2187,433-0.25%-1.77%

בעלי שכר גבוה -  10% 
מהעובדים

17,3198,69716,3737,737-12.92%-14.25%

2.60%-75,8677,04945,7306,884-1.09%כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך -  
40% מהעובדים

22,2622,81122,1742,683-3.89%-5.36%

בעלי שכר בינוני גבוה 
40% מהעובדים

22,5323,06922,9753,63317.54%15.75%

בעלי שכר גבוה -  10% 
מהעובדים

12,7523,33213,6874,49733.97%31.93%

52,4683,01952,7973,42612.25%10.54%כלל העובדים

139,50153,294140,34054,6022.12%0.56%כלל העובדיםמנכ"ל

עובדי מזכירות לשכת 
מנכ"ל

111,59614,894

משרות בלשכת מבקר 
המדינה לפי דרוגים 

שונים *

עובדי לשכה 
בכיר לשכת שר

330,14640,242230,28140,855-0.48%-2.00%

עובדי לשכה
שכר כולל - נהג שר

119,39523,153119,88823,7902.54%0.97%

עובדי לשכה
נהג שר ומנכ"ל

210,27113,429114,00818,18018.31%16.51%

עובדי לשכה
לשכות שר ומנכ"ל

313,37117,498218,50324,55325.13%23.22%

כלל עובדי המשרד
56523,76429,52055325,13331,4795.34%3.73%

** הדירוגים בלשכת מבקר המדינה הם כנהוג בלשכות שרים.

סטודנטים

נתוני תעסוקה והשכר הממוצע לדירוג לשנת2013 

קבוצת השכרשם הדרוג
20122013

שינוי בשכר 
ממוצע ברוטו 

נומינלי

שינוי בשכר 
ממוצע ברוטו 

ריאלי

מינהלי

ביקורת המדינה

מוקבלים לשופטים

משפטנים - מתמחים

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



עמוד 1

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

59,906.95719,712.35 סג.נ.משופטיםיועץ משפטי1

46+55,278.22666,657.48ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל2

46+55,053.45661,375.21ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל3

46+53,339.78642,544.69ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל4

45+50,413.26609,010.92ביקורת המדינהמנהל אגף5

50,100.92602,546.33סג.נ.משופטיםמנהל נת"ץ6

45+49,654.96616,348.76ביקורת המדינהמנהל אגף7

45+48,255.72603,823.05ביקורת המדינהמנהל אגף8

45+47,895.70579,376.23ביקורת המדינהמנהל אגף9

4547,763.20601,422.63ביקורת המדינהס. מנהל אגף10

45+47,746.44587,020.63ביקורת המדינהמנהל אגף11

45+46,822.37590,148.67ביקורת המדינהס. מנהל אגף12

45+46,374.57557,785.70ביקורת המדינהמנהל אגף13

45+46,217.00574,518.63ביקורת המדינהמנהל אגף14

44+45,829.45575,420.96ביקורת המדינהאחראי על הוצאה לאור15

4545,705.03573,824.75ביקורת המדינהס. מנהל אגף16

45+45,499.12549,246.10ביקורת המדינהמנהל אגף17

45+45,395.68548,015.35ביקורת המדינהמנהל אגף18

46+45,208.23546,645.21ביקורת המדינהמשנה למנכ"ל19

45+45,111.93564,503.35ביקורת המדינהס. מנהל אגף20

45+44,920.31540,550.85ביקורת המדינהמנהל אגף21

45+44,581.54558,735.68ביקורת המדינהס. מנהל אגף22

46+44,460.51535,906.19ביקורת המדינהמשנה למנת"ץ23

45+44,442.38568,740.18ביקורת המדינהמנהל אגף24

4544,438.77549,570.17ביקורת המדינהמנהל אגף25

44+44,415.75562,664.89ביקורת המדינהס. מנהל אגף26

44+44,347.71557,180.68ביקורת המדינהס. מנהל אגף27

45+44,249.12555,711.60ביקורת המדינהמנהל אגף28

4544,157.89531,998.31ביקורת המדינהסמנכ"ל29

44+43,925.22559,505.44ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר30

45+43,274.35522,759.01ביקורת המדינהמנהל אגף31

46+43,162.83523,438.12ביקורת המדינהיועץ כלכלי32

4643,152.57523,283.71ביקורת המדינהראש מטה33

45+42,866.75517,222.69ביקורת המדינהיועץ משפטי 34

45+42,517.51515,772.99ביקורת המדינהמנהל אגף35

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2013



עמוד 2

44+42,218.38537,146.15ביקורת המדינהס. מנהל אגף36

44+42,093.80522,339.14ביקורת המדינהמנהל ביקורת37

44+41,992.15541,168.32ביקורת המדינהס. מנהל אגף38

45+41,865.46505,769.26ביקורת המדינהס. יועץ משפטי39

4541,863.66524,587.37ביקורת המדינהמנהל אגף40

44+41,509.53518,499.53ביקורת המדינהס. מנהל אגף41

44+41,502.08522,703.80ביקורת המדינהס. מנהל אגף42

44+41,309.59517,168.04ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר43

44+41,025.70494,660.54ביקורת המדינהמנהל אגף44

4440,923.48502,766.53ביקורת המדינהמינהלן לשכה45

44+40,735.01510,751.93ביקורת המדינהס. מנהל אגף46

44+40,460.79504,715.40ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר47

4540,373.89484,524.87ביקורת המדינהמנהל אגף48

44+40,359.57486,955.09ביקורת המדינהמנהל אגף49

44+40,252.79506,609.03ביקורת המדינהמנהל אגף50

44+39,672.49477,714.59ביקורת המדינהס. מנהל אגף51

44+39,436.90477,725.24ביקורת המדינהמנהל אגף52

44+38,967.93468,835.66ביקורת המדינהמנהל אגף53

4438,866.41472,956.91ביקורת המדינהמנהל אגף54

44+38,836.90482,640.67ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר55

44+38,657.25482,205.44ביקורת המדינהס. מנהל אגף56

4538,636.07465,406.58ביקורת המדינהס. מנהל אגף57

45+38,412.44479,153.57ביקורת המדינהס. מנהל אגף58

4538,005.62471,663.20ביקורת המדינהמנהל אגף59

4437,890.01469,802.54ביקורת המדינהס. מנהל אגף60

44+37,857.14471,160.75ביקורת המדינהס. מנהל אגף61

44+37,741.40468,984.75ביקורת המדינהמנהל אגף62

44+37,687.59467,512.33ביקורת המדינהס. מנהל אגף63

44+37,249.59463,341.58ביקורת המדינהס. מנהל אגף64

44+37,214.93449,906.61ביקורת המדינהמנהל אגף65

44+36,876.34454,570.02ביקורת המדינהס. מנהל אגף66

4436,706.36459,469.05ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר67

44+36,546.12457,160.97ביקורת המדינהס. מנהל אגף68

4536,448.30440,368.37ביקורת המדינהמנהל אגף69

4436,332.64453,235.15ביקורת המדינהס. מנהל אגף70

44+36,291.15452,664.22ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר71

44+36,248.90436,778.01ביקורת המדינהמנהל אגף72

44+36,089.78450,108.12ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר73

44+35,811.13431,664.30ביקורת המדינהדובר המשרד74

4435,805.93447,567.48ביקורת המדינהס. מנהל אגף75

43+35,731.83446,296.10ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר76

43+35,711.98445,976.98ביקורת המדינהס. מנהל אגף77

44+35,506.07443,888.97ביקורת המדינהס. מנהל אגף78

42+35,311.64441,915.14ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר79

43+35,291.87441,787.77ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר80

4435,221.94445,942.18ביקורת המדינהס. מנהל אגף81

43+35,133.02443,673.59ביקורת המדינהמנהל ביקורת בכיר82

4435,033.63434,471.92ביקורת המדינהס. מנהל אגף83

שכר כולל כל התוספות, ללא גילומי מס *

שכר כולל כל התוספות + גילומי מס **


