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ממוצע1
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תשלומים 
נוספים 

והפרשים2

עלות 
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ממוצעת3

מספר 
משרות

שכר ברוטו 
ממוצע1

ברוטו 
תשלומים 
נוספים 

והפרשים2

עלות 
העסקה 

ממוצעת3

בעלי שכר נמוך- 10% 
45.815,28363621,02544.916,70175223,0189.28%מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-
182.923,69492932,127181.524,79871433,4604.66% 40% מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-
183.634,0874,02747,725180.634,7821,45646,0612.04% 40% מהעובדים

בעלי שכר גבוה- 10% 
46.848,6862,88764,13646.148,7505,83667,0000.13%מהעובדים

כלל העובדים
459.129,5582,33940,519453.130,4121,53440,8602.89%

בעלי שכר נמוך- 10% 
4.77,246529,6304.67,43034410,2472.54%מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-
21.09,91838813,42820.09,6625712,710-2.58% 40% מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-
21.614,8422,29920,96419.015,10827019,3411.79% 40% מהעובדים

בעלי שכר גבוה- 10% 
5.918,3924,82227,6225.918,6721,84324,3741.52%מהעובדים

כלל העובדים
53.212,6241,62817,73349.512,62537916,4250.01%

מנהלים כלליים 
ומקביליהם

כלל העובדים
0.854,48793,215173,757     1.058,2363,10481,7806.88.%

כלל העובדיםשופטים
0.852,80159572,8100.946,92515063,418-11.13%

בכירים בלשכות 
מבקר ומנכ"ל

כלל העובדים
1.635,59836,24587,1521.030,57625442,193-14.11%

לשכות מבקר 
ומנכ"ל

כלל העובדים
0.728,083-1,64335,2660.333,353044,54918.76%

עוזרים ויועצים -
לשכות מנכ"לים

כלל העובדים
0.917,2302,14925,4200.321,612-3,666 24,57425.43%

מזכירות -לשכת 
מבקר, מנכ"לים

כלל העובדים
1.015,3011,60822,0831.020,74468828,26135.77%

כלל העובדיםנהג מבקר ומנכ"ל
2.016,1402,77324,1652.017,104-1,104 20,8505.97%

כלל העובדיםמתמחים
4.16,31638,2785.66,434378,5001.87%

כלל העובדיםסטודנטים
12.61,4049313,02411.51,2461,1223,040-11.22%

כלל העובדיםאזרח ותיק
0.95,6413637,6540.35,066.53626,952-10.18%

538.827,0482,26937,238527.527,8891,35137,4483.11%

3סך עלות העסקה - ברוטו שוטף, ברוטו הפרשים ועלויות מעסיק  (הפרשות לקרן השתלמות, פנסיה, ביטוח לאומי ומס שכר).

נתוני התעסוקה והשכר הממוצע לחודש לשנת 2020

קבוצת שכרשם דרוג

20192020

שינוי נומינלי

ביקורת מדינה

מינהלי

כלל עובדי המשרד

1משכורת ברוטו שוטף - כולל ברוטו פנסיה, שעות נוספות, החזר הוצאות ותשלומים אחרים ששולמו בשוטף בלבד בשנת 2020.

2ברוטו תשלומים נוספים והפרשים - שכר הכולל את כל ההפרשים ששולמו במהלך השנה, על השנה השוטפת ועל שנים קודמות, וכן כולל מענקים שששולמו בתקופה.
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12735,37061,2819,063987,674854,833ביקורת מדינה+46סמנכ״ל1

12726,60860,5519,265899,304806,290ביקורת מדינה+46סמנכ״ל2

12698,83058,23537,243981,365908,621ביקורת מדינה+46מנכ"ל3

12735,37161,2829,467987,675854,834ביקורת מדינה+46סמנכ״ל4

12695,51057,9598,326857,806775,666ביקורת מדינה+46סמנכ״ל5

12684,43757,0367,144846,046764,128ביקורת מדינה+46משנה למנכ״ל6

7398,05356,865930,1091,461,032695,848ביקורת מדינה+46סמנכ״ל7

12647,84153,9877,823802,180727,121ביקורת מדינה+46סמנכ״ל8

12640,34253,36211,332869,401741,718ביקורת מדינה+46מנהלת נת״צ9

12632,19052,6825,785777,316660,865ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף10

12631,56352,6307,399778,069660,296ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף11

12626,68252,2236,543771,750657,028ביקורת מדינה+45מנהל אגף12

12626,03852,1708,270773,193656,768ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף13

12625,60752,1347,643779,178695,959ביקורת מדינה+45מנהל אגף14

12624,93352,0787,739835,122675,863ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף15

12621,90351,8259,571833,008674,348ביקורת מדינה45מנהל אגף16

12607,87550,6568,397750,841642,472ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף17

8403,52750,441814,6321,307,691980,260ביקורת מדינה+45מנהל אגף18

12600,23650,02028,574763,702648,632ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף19

12598,16849,8476,700744,741671,513ביקורת מדינה+45מנהל אגף20

12595,55949,6307,574742,340663,172ביקורת מדינה+45מנהל אגף21

3148,11449,371416,798599,950364,064ביקורת מדינה+45מנהל אגף22

12589,11149,0936,426726,332621,901ביקורת מדינה+45מנהל אגף23

12587,15848,9306,798731,635658,476ביקורת מדינה+45מנהל אגף24

3144,98448,328280,917459,329284,382ביקורת מדינה+44עוזר מנהל חטיבה25

12572,34247,69520,359725,196611,748ביקורת מדינה45ס. מנהל אגף26

12567,13747,2616,879773,251649,505ביקורת מדינה+45מנהל אגף27

יועץ משפטי למבקר28
שופט בכיר בבית 

משפט מחוזי
11516,17946,9251,651697,600597,129שופטים

12562,86546,9056,737702,231633,332ביקורת מדינה+45מנהל אגף29

12562,40646,8676,692701,589635,388ביקורת מדינה+45מנהל אגף30

12561,79246,81619,611708,411601,179ביקורת מדינה+44מנהל אגף31

רשימת בעלי התפקידים במשרד מבקר המדינה
ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ-₪35,000 בשנת 2020
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12561,30546,7755,755691,935589,542ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף32

12560,98146,7489,395774,414618,351ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף33

12557,55546,46310,779694,772587,097ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף34

12556,80746,4017,957762,120643,901ביקורת מדינה+45מנהל אגף35

12556,31746,3607,406695,976632,640ביקורת מדינה+45מנהל אגף36

12550,80245,90045,067735,998654,820ביקורת מדינה+46משנה למנת״צ37

4183,48245,870359,446586,358353,128ביקורת מדינה+45מנהל אגף38

12546,11345,5097,404677,402573,910ביקורת מדינה+44עובד ביקורת39

12543,98045,3326,120675,271572,242ביקורת מדינה+45יועץ בכיר למבקר40

12539,68544,97410,212671,217572,943ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף41

12538,18744,8499,530670,259567,959ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף42

12534,67444,5567,691669,099558,195ביקורת מדינה+44מינהלן לשכת ירושלים43

12534,31744,5268,296667,525562,371ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף44

12533,50244,4586,162665,875606,138ביקורת מדינה+45מנהל אגף45

12528,30944,0268,004654,913554,197ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף46

12525,40543,78414,230716,116569,635ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף47

12519,72343,3106,804641,819545,202ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף48

12518,64743,2217,764645,300540,507ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף49

12517,90043,1582,833696,614553,319ביקורת מדינה45עוזר מנהל חטיבה50

12516,42343,0356,944704,470550,836ביקורת מדינה+44מנהל אגף51

12516,39643,0336,285645,360583,616ביקורת מדינה+45מנהל אגף52

4171,98142,995375,720587,391401,902ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף53

12514,59142,8836,315643,591586,181ביקורת מדינה+45ס. ליועץ המשפטי54

12514,54542,87916,668706,961561,986ביקורת מדינה+45יועץ משפטי למנת״צ55

12513,00442,7507,580637,568538,836ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף56

12507,44742,2878,053688,193542,482ביקורת מדינה+44מנהל אגף57

12506,72942,22728,858665,639600,528ביקורת מדינה+45מנהל אגף58

12506,37842,19814,445701,273570,111ביקורת מדינה44עובד ביקורת59

12505,43542,1207,883629,389533,041ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף60

12502,91941,91022,052641,093541,367ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף61

12499,27141,6069,740624,304526,581ביקורת מדינה+44עובד ביקורת62

12497,98441,49920,380633,708537,358ביקורת מדינה+45ס. מנהל אגף63

5207,39541,479426,449682,514265,649ביקורת מדינה+44עובד ביקורת64

12497,71541,4767,539617,750523,131ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף65

12495,52641,2947,563618,517522,186ביקורת מדינה45ס. מנת״צ66

12494,44941,2042,213608,556515,456ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף67

12492,24641,0206,304610,421518,678ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף68

12491,18940,93223,531632,214533,478ביקורת מדינה+44ס.מנהל אגף69

12490,63340,88635,348646,375540,897ביקורת מדינה+43עובד ביקורת70
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12488,02740,6695,586605,865507,460ביקורת מדינה+44מנהל אגף71

6243,85640,643290,650592,100306,407ביקורת מדינה+45מנהל אגף72

12487,30040,6085,338674,224571,541ביקורת מדינה+45מנהל אגף73

12486,98840,5822,303599,071506,733ביקורת מדינה+44א.משימות הנדסיות74

12486,31840,5275,607603,030510,668ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף75

12486,28640,5246,203612,525549,850ביקורת מדינה+44מנהל אגף76

12486,18140,5156,712611,250551,933ביקורת מדינה45מנהל אגף77

12485,91140,4936,318602,538514,674ביקורת מדינה45ס. מנהל אגף78

12478,35839,8635,934594,379505,121ביקורת מדינה45ס. מנהל אגף79

12478,14539,8458,209595,369506,683ביקורת מדינה+44עובד ביקורת80

12474,29839,52511,323598,301501,443ביקורת מדינה44מנהל אגף81

12474,11239,5096,069592,118494,757ביקורת מדינה+44מנהל אגף82

12473,99539,5002,320586,410489,848ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף83

12472,60039,3836,768586,516499,053ביקורת מדינה+44עובד ביקורת84

12472,55739,38024,642610,383511,560ביקורת מדינה44מנהל אגף85

12472,54339,3798,450589,532497,185ביקורת מדינה44עובד ביקורת86

12470,77339,2315,424585,891492,435ביקורת מדינה+43עובד ביקורת87

12470,16239,18045,646635,732577,573ביקורת מדינה45מנהל אגף88

12469,42739,1195,961581,833493,754ביקורת מדינה+44עובד ביקורת89

12469,24739,1045,452581,887492,211ביקורת מדינה44עובד ביקורת90

12467,77538,981-1,473571,179483,067ביקורת מדינה44עובד ביקורת91

12467,21538,9359,427646,944549,001ביקורת מדינה+44מנהל אגף92

12465,79538,8164,932580,734486,722ביקורת מדינה44ס. מנהל אגף93

12465,68838,8078,228579,510491,776ביקורת מדינה+44עוזר מנהל חטיבה94

95
ממונה משרדי על הבטיחות 

והיערכות לחירום
12464,35338,69636,872672,045531,249ביקורת מדינה44

12461,41638,4512,907569,961477,679ביקורת מדינה+44מנהל אגף96

12460,52138,377-6,829552,901470,743ביקורת מדינה+44עובד ביקורת97

12459,89238,32410,738578,093484,861ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף98

12458,71438,2267,324622,914491,918ביקורת מדינה44ס. מנהל אגף99

12458,64738,2216,133569,485479,646ביקורת מדינה44ס.ליועץ המשפטי100

12455,91537,9937,161630,933535,698ביקורת מדינה+44מנהל אגף101

12454,14037,84515,148584,280525,634ביקורת מדינה+44מנהל אגף102

12451,56737,631-4,745599,845470,162ביקורת מדינה44מנהל אגף103

12451,02137,58512,411617,494486,352ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף104

12450,95737,5805,332558,504473,698ביקורת מדינה+44מנהל אגף105

12447,23837,2705,156556,995466,393ביקורת מדינה+44ס. מנהל אגף106

12446,96837,24710,100562,982472,561ביקורת מדינה44מנהל אגף107

12445,29737,1085,377601,001472,530ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף108

12444,85537,0716,418600,917472,987ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף109
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12444,50637,04212,478557,920471,961ביקורת מדינה+44עובד ביקורת110

12442,49936,8755,767550,080461,426ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף111

12441,08236,75710,597553,544465,285ביקורת מדינה+43טכנאי רשת112

12440,76536,7305,009548,059462,727ביקורת מדינה+44מנהל אגף113

12439,29436,608-566537,343452,210ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף114

12439,09236,5917,402595,557467,776ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף115

12439,00536,5847,279554,740505,780ביקורת מדינה+44מנהל אגף116

12437,36536,447-1,448580,182455,922ביקורת מדינה43עובד ביקורת117

12436,48336,37493,468634,914545,722ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף118

12434,57836,2157,026541,408453,619ביקורת מדינה+43עובד ביקורת119

12433,87236,1569,260551,639499,371ביקורת מדינה+44ס.ליועץ המשפטי120

12433,03136,0865,293544,901498,011ביקורת מדינה+44מנהל אגף121

12431,22035,9355,894583,678459,498ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף122

12430,55535,8806,978536,867451,813ביקורת מדינה+43עובד ביקורת123

12427,55835,6305,165531,317445,774ביקורת מדינה43עוזר מנהל חטיבה124

12426,44935,5375,486529,574444,398ביקורת מדינה+43עובד ביקורת125

12426,24835,5216,040577,641451,813ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף126

12425,83735,48615,658587,590464,216ביקורת מדינה43ע. מנכ״ל וממונה תחום תקציבים127

12425,25735,43816,535601,019466,745ביקורת מדינה+43ס. מנהל אגף128

12424,40635,3674,762524,434443,584ביקורת מדינה+43עובד בירור תלונות129

12423,76135,3138,805529,376447,990ביקורת מדינה+43עובד ביקורת130

12423,15235,2637,893530,039446,008ביקורת מדינה+43עוזר מנהל תחום רכש131

4ברוטו למס לתקופה - כולל שכר וזקיפות שווי (הטבות כספיות לעובד), גילומים לא כולל מענקי פרישה חייבים ותשלומים פטורים.

3סך עלות העסקה לתקופה - כולל את הברוטו השוטף, ברוטו הפרשים, ועלויות מעסיק (הפרשות לקרן השתלמות, פנסיה, ביטוח לאומי ומס שכר).

2ברוטו תשלומים נוספים והפרשים - שכר הכולל את כל ההפרשים ששולמו במהלך השנה השוטפת ועל שנים קודמות, וכן כולל מענקים ששולמו בתקופה. 

1משכורת ברוטו שוטף - כולל ברוטו פנסיה, שעות נוספות, החזר הוצאות ותשלומים אחרים ששולמו בשוטף בלבד בשנת 2020 .


