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 ממוצע שכר שופטיםפרסום דו"ח 

 

, בהתאם להחלטת נשיאת בית המשפט העליון, כב' השופטת אסתר חיות, מידי שנה תפרסם הרשות השופטת

פילוח לערכאה בה מכהנים השופטים דו"ח הכולל נתונים על אודות שכר שופטים ממוצע לפי לראשונה, 

 ולתפקיד בו הם נושאים.

 

 ידי ועדת הכספים של-פטים נקבע עלשכרם ותנאי העסקתם של השולחוק יסוד השפיטה,  10לסעיף בהתאם 

 .1981-הכנסת והוא מפורט בהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א

 

 שכר היסוד של בהתאם לוותק השיפוטי שלהם.שכרם של השופטים מוצמד לשכר הממוצע במשק ומשתנה 

 השופט נקבע בהתאם לערכאה בה הוא מכהן ולתפקיד בו הוא נושא. 

 

 .2018צ"ב מתפרסמים בזה לראשונה נתונים על אודות שכר השופטים הממוצע לשנת בדו"ח הר

 

 3%או  5%של  לשכרו של שופט שמכהן בתפקיד ניהול של נשיא או סגן נשיא, מתווסף גמול ניהול בשיעור

בי השכר הנוספים יתק לה הם זכאים ומרכובהתאמה. שכרם של השופטים מושפע אף משיעור תוספת הו

 . של ועדת הכספים משכורת כמפורט בהחלטת

 

 בדו"ח מטה מופיעות שלוש טבלאות. להלן הסברים על אודות הנתונים המפורטים בהן:

  החזר הוצאות, תשלומים אחרים והפרשים ברוטו  כולל שכר משולב, תוספות שכר, –שכר ברוטו ממוצע

 . 2018שניתנו בשנת 

  הטבות בשווי כספי כגון  – שכר ברוטו בתוספת זקיפות הטבה )זקיפות הטבה –שכר ברוטו למס ממוצע

 רכב, פלאפון, הפרשות ועוד(.

  כולל שופטים , כולה או חלקה 2018הנתונים כוללים את השכר הממוצע של כלל השופטים שכיהנו בשנת(

 .(שפרשו במהלך השנה או מונו במהלך השנה

  כולה או  2018השכר החודשי הממוצע של כל השופטים שכיהנו במהלך סך  הואהשכר הממוצע בדוח זה(

 חלקה( חלקי מספר השופטים. 

 כרו ש – ה)לדוגמ 2018תפקיד האחרון בו כיהן השופט בשנת ול ערכאהמתייחסים לתפקיד וה נתוני הערכאה

מורכב עבר לכהן בבית המשפט המחוזי, מבית משפט השלום,  2018שבמהלך שנת ופט ממוצע של שה

לבית המשפט בדוח שויך מתקופת כהונתו כשופט שלום ותקופת כהונתו כשופט מחוזי ושכר ממוצע זה 

 .(המחוזי
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   הממוצע נקבע על פי כלל השופטים שכיהנו בבית המשפט העליון  .שופטים ושופט רשם 15בכל זמן נתון כיהנו בבית המשפט העליון  1

 .2018לרבות אלו שפרשו במהלך שנת    
  נשיאת בית הדין הארצי הנוכחית. התמנתהפרש נשיא בית הדין הארצי לעבודה. במועד פרישתו  2018בשנת  2
 .מונתה לכהונת נשיאה בפועל נשיאת בית משפט המחוזי במחוז מרכז 2018בשנת  3

 תפקיד 
מספר 

 שופטים
 שכר ברוטו למס ממוצע שכר ברוטו ממוצע

     

 העליוןבית המשפט 

 99,370 89,354 1 נשיאת בית המשפט העליון

 87,313 72,634 1 משנה לנשיאת בית המשפט העליון

 82,832 74,401 15 שופט

 43,774 41,299 1 שופט שלום ורשם של בית המשפט העליון

 81,830 73,295 118 סה"כ שופטים

 הנהלת בתי המשפט
 93,536 79,608 1 מנהל בתי המשפט

 93,536 79,608 1 שופטים סה"כ

המרכז להכשרה והשתלמות 

 שופטים

 69,659 63,549 1 מנהל המרכז להכשרה והשתלמות שופטים

 69,659 63,549 1 סה"כ שופטים

 בית הדין הארצי לעבודה

 93,430 86,111 22 נשיא

 79,551 68,006 1 סגן נשיא

 75,749 68,210 7 שופט

 שופט בית דין אזורי לעבודה ורשם של בית הדין הארצי 

 לעבודה
1 46,737 50,860 

 77,047 69,494 11 סה"כ שופטים

 בית המשפט המחוזי

 81,709 75,014 37 נשיא

 78,801 72,403 23 סגן נשיא

 65,253 60,040 158 שופט

 77,187 72,280 14 שופט בכיר

 בית משפט מחוזי )במינוי בפועל( ורשם של בית של שופט 

 מחוזי משפט
14 58,314 63,506 

 67,889 62,523 216 סה"כ שופטים

 בית המשפט השלום

 65,492 58,319 7 נשיא

 61,990 56,389 53 סגן נשיא

 50,894 46,890 345 שופט

 63,125 57,937 52 שופט בכיר

 53,796 49,424 457 סה"כ שופטים

 בית הדין האזורי לעבודה

 69,358 62,323 5 נשיא

 63,540 56,721 7 סגן נשיא

 54,747 50,127 45 שופט

 65,050 60,315 5 שופט בכיר

 57,749 52,676 62 סה"כ שופטים

 59,155 54,288 766 סה"כ
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