
מספר 
משרות

שכר ממוצע 
לחודש* 
(ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

מספר 
משרות

שכר ממוצע 
לחודש* 
(ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

בעלי שכר נמוך -10% 
3.95%-3.66%-         8,716.78         66,603.57            8,927.28     76,854.29מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
2.69%-2.40%-       15,181.15       2411,875.02          15,491.76   2812,167.13מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
3.82%-3.53%-       19,486.44       2415,835.50          19,978.39   2816,414.98מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
19.35%-19.11%-       24,831.89       720,488.68          31,997.31   725,330.39מהעובדים

5.39%-5.11%-       17,346.66      6113,903.19          18,280.52   7014,651.31 כלל העובדים

בעלי שכר נמוך -10% 
7.36%-7.08%-       17,998.00       46.5813,226.43          18,891.65   4614,234.57מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
0.32%-0.02%-       30,345.71       18823,243.27          30,118.05   18823,247.79מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
0.58%0.28%       43,088.39       18834,128.92          42,710.81   18833,932.40מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
2.35%-2.06%-       60,650.62       4848,286.79          61,619.70   4749,303.40מהעובדים

0.70%-0.40%-       37,288.21      470.5829,140.94          37,221.68   46929,257.84כלל העובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
                                     53,629.41   139,092.92מהעובדים

בעלי שכר גבוה  -10% 
46.10%-45.94%-       58,035.00       142,247.90          99,260.22   178,155.77מהעובדים

28.15%-27.93%-       58,035.00      142,247.90          76,444.82   258,624.34כלל העובדים                        

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
0.47%-0.17%-         7,558.62         35,869.75            7,235.45     35,879.85מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
24.06%-23.83%-         8,182.95         36,351.02          10,153.12     28,337.49מהעובדים

בעלי שכר גבוה  -10% 
16.29%-16.04%-         9,417.15         17,557.49          10,937.37     19,001.47מהעובדים

12.76%-12.50%-         8,091.70        76,317.11            8,824.99     67,219.34כלל העובדים                        

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
6.23%-5.95%-         2,777.29         42,137.95            2,920.18     32,273.31מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
4.91%4.60%         3,639.29         42,773.83            3,324.42     22,643.97מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
25.10%24.73%         5,338.47         14,107.22            4,037.15     13,283.03מהעובדים

2.89%2.58%         3,444.98        92,639.37            3,241.09     62,565.15כלל העובדים                        

0.49%-0.19%-       55,063.23      140,367.65          55,185.89   140,444.90כלל העובדים                        מנכ"ל      

עובדי מזכירות 
31.04%30.65%       16,568.79      112,739.91          12,640.11     29,722.22כלל העובדיםלשכת מנכ"ל

משרות בלשכת 
מבקר המדינה לפי 

דירוגים שונים**

0.63%0.33%       43,351.65       231,779.47          42,986.36   231,580.92בכיר לשכת שרעובדי לשכה

6.92%6.60%       21,471.84       216,475.65          20,138.00   215,409.78נהג שר ומנכ"לעובדי לשכה

4.38%-4.09%-       25,016.99       219,105.51          26,644.03   219,919.50לשכות שר ומנכ"לעובדי לשכה

       25,737.25       119,575.20עוזרים ויועציםעובדי לשכה

1.09%-0.79%-       34,128.36      557.5826,686.56          34,202.66   56226,898.90כלל עובדי המשרד

* 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.

ריאלי

מינהלי         

ביקורת מדינה   

מוקבלים לשופטים

משפט'-מתמחים   

סטודנטים   

   משרד מבקר המדינה
   ונציב תלונות הציבור

נתוני תעסוקה והשכר הממוצע לדירוג לשנת 2017

קבוצת שכרשם דרוג

20162017

נומינלי



שם דרגהשם דירוגתאור המשרהמספר
שכר חודשי 

ברוטו *

שכר ברוטו למס 
ממוצע למשרה 

מלאה **

שכר שנתי ברוטו 
***

46+58,008.52801,936.45698,999.99   ביקורת מדינהסמנכ"ל1

46+54,821.13727,189.79661,729.68   ביקורת מדינהסמנכ"ל2

46+54,597.82726,898.03658,448.62   ביקורת מדינהסמנכ"ל3

46+53,296.57743,720.40644,207.52   ביקורת מדינהסמנכ"ל4

46+52,913.86709,658.63639,486.18   ביקורת מדינהמשנה למנכ"ל5

45+52,651.47715,696.80663,685.85   ביקורת מדינהמנהל אגף6

45+51,939.09664,834.41643,864.54   ביקורת מדינהס. מנהל אגף7

45+51,497.24670,346.42646,016.81   ביקורת מדינהמנהל אגף8

4651,331.39687,015.03621,910.75   ביקורת מדינהסמנכ"ל9

45+51,223.45675,966.56616,570.16   ביקורת מדינהמנהל אגף10

45+51,149.73679,731.26618,283.61   ביקורת מדינהיועץ משפטי למנת"צ11

45+50,555.52671,266.63610,199.45   ביקורת מדינהמנהל אגף12

45+50,080.63638,989.14618,289.17   ביקורת מדינהס. מנהל אגף13

4449,825.33685,748.02622,194.12   ביקורת מדינהמנהל אגף14

45+49,537.09640,770.48617,357.21   ביקורת מדינהמנהלת אגף15

45+49,198.75639,095.04618,293.79   ביקורת מדינהס. מנהל אגף16

45+49,137.18657,375.24593,485.54   ביקורת מדינהמנהל אגף17

45+48,825.41627,203.88607,566.08   ביקורת מדינהס. מנהל אגף18

4548,552.08659,779.37607,298.92   ביקורת מדינהא. הוצאה לאור19

45+48,247.79650,409.70583,449.08   ביקורת מדינהמנהל אגף20

45+48,006.07643,159.02580,738.53   ביקורת מדינהמנהל אגף21

45+47,439.61646,771.70572,145.41   ביקורת מדינהמנהל אגף22

45+47,437.02630,163.17570,611.43   ביקורת מדינהמנהל אגף23

45+46,128.51611,984.92553,938.11   ביקורת מדינהמנהל אגף24

4545,356.97629,834.17548,666.44   ביקורת מדינהמנהל אגף25

45+45,328.16608,762.23546,623.41   ביקורת מדינהס. יועץ משפטי ליועמ"ש26

4544,945.58592,616.16570,076.21   ביקורת מדינהס. מנהל אגף27

44+44,685.70574,357.49557,161.95   ביקורת מדינהס. מנהל אגף28

45+44,244.67589,964.53534,903.64   ביקורת מדינהס. מנת"צ29

4544,242.64603,489.09534,874.94   ביקורת מדינהמנהל אגף30

44+44,114.59574,032.64555,291.76   ביקורת מדינהעובד ביקורת31

4543,730.93590,247.91528,760.67   ביקורת מדינהמנהל אגף32

44+43,708.44554,089.05544,689.29   ביקורת מדינהמנהל אגף33

44+43,623.93567,635.56546,904.92   ביקורת מדינהס. מנהל אגף34

45+43,576.00573,962.24549,721.67   ביקורת מדינהס. מנהל אגף35

4543,474.87588,280.89526,337.97   ביקורת מדינהמנהל אגף36

44+43,239.36558,619.70541,247.46   ביקורת מדינהס. מנהל אגף37

44+43,198.55598,625.68528,825.44   ביקורת מדינהמנהל אגף38

45+43,175.76587,174.29523,305.49   ביקורת מדינהמנהל אגף39

4543,140.84583,256.63549,885.62   ביקורת מדינהס. מנהל אגף40

44+43,050.27561,389.79542,515.29   ביקורת מדינהעובד ביקורת41

   משרד מבקר המדינה

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2017

   ונציב תלונות הציבור



שם דרגהשם דירוגתאור המשרהמספר
שכר חודשי 

ברוטו *

שכר ברוטו למס 
ממוצע למשרה 

מלאה **

שכר שנתי ברוטו 
***

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2017

4443,039.52566,868.67554,697.13   ביקורת מדינהס. מנהל אגף42

45+42,435.17551,747.49529,948.36   ביקורת מדינהס. מנהל אגף43

44+42,257.57552,900.11533,977.96   ביקורת מדינהעובד ביקורת44

44+42,059.98546,971.40528,061.68   ביקורת מדינהעובד ביקורת45

41,949.20590,285.26506,974.83 שופ מח   שופטים      יועץ משפטי46

44+41,860.59553,829.97534,878.52   ביקורת מדינהמנהל אגף47

45+41,785.68565,265.34505,492.45   ביקורת מדינהמנהל אגף48

4441,692.97543,865.46527,019.76   ביקורת מדינהעוזר מנהל חטיבה49

44+41,603.42543,008.76523,186.52   ביקורת מדינהמנהל אגף50

44+41,425.23536,529.93518,903.19   ביקורת מדינהס. מנהל אגף51

44+41,083.40540,318.53518,650.76   ביקורת מדינהס. מנהל אגף52

4541,017.63539,426.16515,846.90   ביקורת מדינהמנהל אגף53

4540,736.42561,259.50492,554.02   ביקורת מדינהדובר המשרד54

44+40,572.65530,986.97511,981.06   ביקורת מדינהס. מנהל אגף55

44+40,566.04527,672.75508,132.21   ביקורת מדינהס. מנהל אגף56

44+40,510.19539,804.06488,017.73   ביקורת מדינהמנהל אגף57

44+40,311.95546,158.03485,329.94   ביקורת מדינהמנהל אגף58

45+40,235.30550,732.76487,295.84   ביקורת מדינהמנהל אגף59

44+40,163.22514,098.42497,841.98   ביקורת מדינהס.מנהל אגף60

44+40,131.86524,624.23504,934.02   ביקורת מדינהס. מנהל אגף61

4540,117.64541,666.15486,360.06   ביקורת מדינהמנהל אגף62

44+39,969.40516,233.21497,959.88   ביקורת מדינהעובד ביקורת63

44+39,729.64516,360.43496,105.50   ביקורת מדינהעובד ביקורת64

44+39,559.41517,739.57498,573.53   ביקורת מדינהס. מנהל אגף65

43+39,114.83518,116.89494,126.05   ביקורת מדינהס. מנהל אגף66

44+38,989.90509,565.43494,089.65   ביקורת מדינהס. מנהל אגף67

44+38,872.15509,899.23489,976.30   ביקורת מדינהעובד ביקורת68

4538,784.56501,611.11481,223.67   ביקורת מדינהרמ"ט המבקר69

44+38,653.69497,372.72479,951.35   ביקורת מדינהס. מנהל אגף70

44+38,501.49501,250.52481,929.61   ביקורת מדינהס. מנהל אגף71

43+38,272.87495,205.88481,604.04   ביקורת מדינהעובד ביקורת72

4538,267.56524,751.39462,954.81   ביקורת מדינהס. יועץ משפטי ליועמ"ש73

44+38,233.52495,090.72476,404.89   ביקורת מדינהס. מנהל אגף74

44+38,147.13487,932.11473,826.06   ביקורת מדינהס. יועץ משפטי לנציב75

44+38,139.96514,488.74483,850.51   ביקורת מדינהמנהל אגף76

4438,058.69500,342.41474,739.91   ביקורת מדינהמנהל אגף77

43+38,046.84482,386.01470,486.70   ביקורת מדינהס. מנהל אגף78

4438,043.16491,203.04472,490.30   ביקורת מדינהעובד ביקורת79

4437,934.43489,769.10472,099.77   ביקורת מדינהעובד ביקורת80

43+37,906.61500,775.05476,136.61   ביקורת מדינהס. מנהל אגף81

4337,584.50505,133.74479,392.63   ביקורת מדינהס. מנהל אגף82

44+37,431.07486,053.02466,500.70   ביקורת מדינהעובד ביקורת83

43+37,333.53482,851.92466,627.44   ביקורת מדינהעובד ביקורת84

44+37,317.92500,440.21449,080.04   ביקורת מדינהמנהל אגף85

4437,285.29477,955.08463,388.21   ביקורת מדינהעובד ביקורת86

4437,205.17484,311.55466,146.02   ביקורת מדינהעובד ביקורת87

44+37,076.05470,429.23458,779.84   ביקורת מדינהמנהל אגף88

4436,927.77477,275.90461,993.17   ביקורת מדינהס. מנהל אגף89

4436,897.76483,264.13458,756.64   ביקורת מדינהמנהל אגף90



שם דרגהשם דירוגתאור המשרהמספר
שכר חודשי 

ברוטו *

שכר ברוטו למס 
ממוצע למשרה 

מלאה **

שכר שנתי ברוטו 
***

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ - 35,000 ₪ בשנת 2017

44+36,755.05477,091.52458,913.76   ביקורת מדינהס. מנהל אגף91

4436,444.20466,422.63453,975.88   ביקורת מדינהעובד ביקורת92

44+36,400.51492,468.38439,221.55   ביקורת מדינהמנהל אגף93

4536,359.78512,428.42442,611.76   ביקורת מדינהמנהל אגף94

4436,178.89466,581.20449,478.09   ביקורת מדינהס. מנהל אגף95

43+36,064.82466,749.97453,335.77   ביקורת מדינהס. מנהל אגף96

44+35,951.12461,225.10444,522.72   ביקורת מדינהעובד ביקורת97

43+35,641.13465,884.21454,237.66   ביקורת מדינהטכנאי רשת98

43+35,619.51464,774.51445,109.02   ביקורת מדינהס. מנהל אגף99

4435,596.77483,681.73428,853.67   ביקורת מדינהמנהל אגף ז'100

44+35,469.30460,019.40443,765.62   ביקורת מדינהמנהל אגף101

44+35,301.84490,683.58426,967.78   ביקורת מדינהמנהלת אגף102

44+35,237.92460,160.89442,105.96   ביקורת מדינהס.מנהת אגף103

44+35,154.95451,010.45437,289.12   ביקורת מדינהמנהלת שלוחת נת"צ בלוד 104

*

**

***

שכר כולל כל התוספות, ללא גילומי מס

שכר ברוטו הכולל גם הטבות שניתנו לעובדים בשווי כסף. למשל: רכב, טלפון נייד וכו'

שכר כולל כל התוספות + גילומי מס
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