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בעלי שכר נמוך 
  -10% 

מהעובדים
86,4138,43486,8738,9027.18%6.67%

בעלי שכר 
- בינוני נמוך 

 מהעובדים40%
3610,71213,6553311,05214,1073.18%2.69%

בעלי שכר 
- בינוני גבוה 

 מהעובדים40%
3515,09518,1503215,07818,207-0.11%-0.59%

בעלי שכר גבוה 
 -10% 

מהעובדים
919,35123,284920,91226,0778.06%7.54%

8812,94815,9538213,29816,5132.78%2.29%כלל העובדים

בעלי שכר נמוך 
 -10% 

מהעובדים
4414,12318,5124512,85916,875-8.95%-9.38%

בעלי שכר 
-בינוני נמוך 

 מהעובדים40%
17921,63927,72218121,72727,9110.41%-0.07%

בעלי שכר 
- בינוני גבוה 

 מהעובדים40%
17832,88740,65718032,58740,394-0.91%-1.38%

בעלי שכר גבוה 
 מהעובדים10%

4546,23156,9684647,58558,8602.93%2.44%

1.26%-44627,86834,92745227,80134,933-0.79%כלל העובדים

בעלי שכר 
בינוני נמוך 

 מהעובדים40%
150,21267,941155,58975,17710.71%10.18%

בעלי שכר גבוה 
  -10% 

מהעובדים
159,78171,612161,62174,0553.08%2.59%

254,99769,777258,60574,6166.90%6.39%כלל העובדים

בעלי שכר 
-  בינוני נמוך 

 מהעובדים40%
25,1656,18225,1986,3990.64%0.16%

בעלי שכר 
-  בינוני גבוה 

 מהעובדים40%
16,2187,43315,3886,606-13.35%-13.76%

בעלי שכר גבוה 
  -10% 

מהעובדים
16,3737,73715,7856,913-9.23%-9.66%

5.78%-45,7306,88445,3926,579-5.33%כלל העובדים

בעלי שכר נמוך 
  -10% 

מהעובדים
12,0822,578

מינהלי

ביקורת המדינה

מוקבלים לשופטים

מתמחים- משפטנים 

שינוי בשכר 
ממוצע ברוטו 

נומינלי

שינוי 
בשכר 
ממוצע 
ברוטו 
ריאלי
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בעלי שכר 
-  בינוני נמוך 

 מהעובדים40%
22,1742,68342,3503,0048.11%7.59%

בעלי שכר 
בינוני גבוה 

 מהעובדים40%
22,9753,63342,7663,440-7.04%-7.48%

בעלי שכר גבוה 
  -10% 

מהעובדים
13,6874,49713,2934,257-10.68%-11.11%

52,7973,426102,5843,261כלל העובדים

0.02%-140,34054,602140,52755,0580.46%כלל העובדיםל"מנכ

עובדי מזכירות 
ל"לשכת מנכ

111,59614,894112,02815,5363.73%3.23%

משרות בלשכת מבקר 
המדינה לפי דרוגים 

*שונים 

230,28140,855231,46742,6823.83%3.33%בכיר לשכת שרעובדי לשכה 

עובדי לשכה
נהג - שכר כולל 
שר

119,88823,790120,00623,9860.59%0.11%

114,00818,180114,62618,9844.41%3.91%ל"נהג שר ומנכעובדי לשכה

עובדי לשכה
לשכות שר 

ל"ומנכ
218,50324,553219,61425,6737.69%7.18%

55325,13331,47955825,10831,545-0.18%-0.66%

.הדירוגים בלשכת מבקר המדינה הם כנהוג בלשכות שרים** 

כלל עובדי המשרד

סטודנטים

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



שם דרגהשם דירוגתאור המשרהמספר
שכר חודשי 

*ברוטו 

שכר ברוטו למס ממוצע 

**למשרה מלאה 
***שכר שנתי ברוטו 

61,56370,842739,450מ.נ.סגשופטיםיועץ משפטי1

4656,35662,912677,813ביקורת המדינהל"משנה למנכ2

55,47863,613667,068מ.נ.סגשופטיםץ"מנהל נת3

46+53,17658,334638,843ביקורת המדינהל"משנה למנכ4

45+48,94354,874594,876ביקורת המדינהמנהל אגף5

45+48,40654,081617,345ביקורת המדינהמנהל אגף. ס6

45+48,33153,195583,090ביקורת המדינהמנהל אגף7

45+48,16251,663599,164ביקורת המדינהמנהל אגף8

45+47,49451,817600,751ביקורת המדינהמנהל אגף9

46+47,44252,678572,588ביקורת המדינהל"משנה למנכ10

45+47,15451,383599,127ביקורת המדינהמנהל אגף. ס11

4547,01351,640595,193ביקורת המדינהמנהל אגף. ס12

44+45,76749,730573,110ביקורת המדינהאחראי הוצאה לאור13

45+45,61450,767550,700ביקורת המדינהמנהל אגף14

45+45,20648,364563,369ביקורת המדינהמנהל אגף. ס15

45+44,57749,249536,299ביקורת המדינהמנהל אגף16

45+44,57449,189536,957ביקורת המדינהמנהל אגף17

46+44,45950,113537,582ביקורת המדינהל"משנה למנכ18

45+44,44548,939560,307ביקורת המדינהמנהל אגף19

4644,36549,511535,365ביקורת המדינהמנהל אגף20

45+43,53548,584527,320ביקורת המדינהיועץ משפטי21

44+43,25147,520549,151ביקורת המדינהעובד ביקורת22

4643,17348,293522,130ביקורת המדינהעוזר מבקר23

45+43,12448,580523,698ביקורת המדינהמנהל אגף24

45+43,01746,276537,992ביקורת המדינהמנהל אגף25

45+42,88946,686539,566ביקורת המדינהמנהל אגף. ס26

4542,44446,740536,924ביקורת המדינהמנהל אגף27

45+42,14546,551505,992ביקורת המדינהמנהל אגף28

45+42,14047,902512,063ביקורת המדינהמנהל אגף29

44+42,05945,743530,865ביקורת המדינהמנהל אגף. ס30

45+41,44045,996499,483ביקורת המדינהמנהל אגף. ס31

44+41,33244,009511,209ביקורת המדינהמנהלן לשכה32

44+41,32045,713526,248ביקורת המדינהמנהל אגף. ס33

46+41,03446,609497,060ביקורת המדינהיועץ משפטי34

44+41,02046,441524,652ביקורת המדינהמנהל אגף. ס35

4540,94245,285492,564ביקורת המדינהמנהל אגף36

45+40,94043,055493,084ביקורת המדינהמנהל אגף. ס37

44+40,89844,012513,986ביקורת המדינהמנהל אגף. ס38

44+40,64843,765509,793ביקורת המדינהעובד ביקורת39

45+40,62346,078493,435ביקורת המדינהיועץ משפטי. ס40

44+40,52544,988488,688ביקורת המדינהמנהל אגף41

44+40,48642,998501,536ביקורת המדינהעובד ביקורת42

44+40,31744,305509,706ביקורת המדינהמנהל אגף. ס43

4440,31543,210501,279ביקורת המדינהמנהל אגף. ס44

4539,97043,725502,101ביקורת המדינהמנהל אגף45

משרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

2014בשנת  ₪ 35,000- ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ 
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2014בשנת  ₪ 35,000- ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ 

44+39,64642,581495,078ביקורת המדינהעובד ביקורת46

44+39,51244,078477,540ביקורת המדינהמנהל אגף47

45+39,44843,189495,731ביקורת המדינהמנהל אגף. ס48

45+39,42145,382482,146ביקורת המדינהמנהל אגף49

44+39,27142,591490,846ביקורת המדינהמנהל אגף. ס50

44+38,83139,956467,768ביקורת המדינהמנהל אגף. ס51

45+38,76043,942470,381ביקורת המדינהמנהל אגף52

44+38,33341,071478,798ביקורת המדינהעובד ביקורת53

44+38,21940,721474,767ביקורת המדינהמנהל אגף. ס54

4437,92740,308471,870ביקורת המדינהמנהל אגף. ס55

44+37,73040,587471,717ביקורת המדינהמנהל אגף. ס56

4537,64240,866470,405ביקורת המדינהמנהל אגף. ס57

44+37,63540,904471,133ביקורת המדינהמנהל אגף. ס58

44+37,48242,773454,894ביקורת המדינהמנהל אגף59

45+37,23342,535452,593ביקורת המדינהמנהל אגף60

44+37,00539,795463,620ביקורת המדינהמנהל אגף. ס61

4436,99039,247458,997ביקורת המדינהמנהל אגף. ס62

4436,96539,864462,895ביקורת המדינהעובד ביקורת63

44+36,92740,581462,359ביקורת המדינהעובד ביקורת64

44+36,90741,900447,255ביקורת המדינהמנהל אגף65

44+36,71541,479442,149ביקורת המדינהמנהל אגף66

44+36,68739,945459,434ביקורת המדינהמנהל אגף67

44+36,64239,433456,123ביקורת המדינהמנהל אגף. ס68

4436,56640,151468,046ביקורת המדינהעובד ביקורת69

44+36,31239,263455,317ביקורת המדינהעובד ביקורת70

4436,18438,973455,541ביקורת המדינהמנהל אגף. ס71

44+36,17139,114452,951ביקורת המדינהמנהל אגף. ס72

4436,15238,742450,031ביקורת המדינהמנהל אגף. ס73

43+35,89438,970454,010ביקורת המדינהמנהל אגף. ס74

44+35,80837,863441,432ביקורת המדינהמנהל אגף. ס75

43+35,57738,699456,926ביקורת המדינהמנהל אגף. ס76

42+35,41637,976445,269ביקורת המדינהעובד ביקורת77

43+35,04537,492439,319ביקורת המדינהמנהל אגף. ס78

44+35,01439,164421,161ביקורת המדינהמנהל אגף79

*

**

גילומי מס+ שכר כולל כל התוספות ***

'טלפון נייד וכו, רכב: למשל. שכר ברוטו כולל כל התוספות וכן הטבות שניתנו בשווי כסף

ללא גילומי מס, שכר כולל כל התוספות
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