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דבר מנהל רשות המסים
החברה  בהתפתחות  מרכזי  תפקיד  וממלאת  ישראל  מדינת  אזרחי  למען  שנים  עשרות  זה  פועלת  המסים,  רשות 
והכלכלה בישראל. בשל האחריות הגדולה המוטלת על כתפינו ומתוך הכרה כי אנו נדרשים לעיתים קרובות לקבל 

החלטות תוך דילמות אתיות שעולות במהלך עבודתנו, נכתב הקוד האתי שלפניכם.

כללי  מפורטים  בהם  ליבה,  ערכי   6 בתוכו  מאגד  והוא  הרשות  של  הערכית"  הזהות  "תעודת  את  מהווה  האתי  הקוד 
התנהגות המהווים מצפן להתנהגות ערכית ראויה לעובדים ומנהלים ברשות המיסים. לצד ערך של מקצועיות, המעגן 
את שאיפתנו לקידום מטרות הרשות ולחתירה למצוינות בגביית המס, הצבנו גם ערכים של התנהגות ראויה והגינות, 

שיתוף פעולה, כבוד הדדי ושירותיות. 

מומלץ לקרוא את הקוד בעיון ולשומרו בהישג יד. הקוד אינו מתיימר לתת מענה לכל דילמה שתיתקלו בה, אך הוא נותן 
כלים ועקרונות לחשיבה שיסייעו לכם בהשגת פתרון. 

הקוד שגובש הוא תוצר של עבודת מטה מאומצת ויסודית שנמשכה כשנה וחצי, במהלכה נערך סקר מקיף מקדים 
בקרב כלל עובדי רשות המסים. בנוסף, נבחנו קודים אתיים מהמגזר הציבורי והפרטי וקודים מרשויות מס בעולם.

לפנינו דרך ארוכה בהטמעת הקוד. בשנה הקרובה תערכנה הדרכות בנושא לכל עובדי הרשות ובנוסף, נפעל להטמיע 
את הקוד במנגנונים פנימיים שיוקמו ברשות. הקוד הוא מסמך דינאמי אשר ייבחן מעת לעת ויעודכן ככל שהדבר יידרש. 

ברצוני להביע את הערכתי לוועדת ההיגוי ולשאר המסייעים בהכנת הקוד האתי. 

בברכה,
משה אשר

בברכה,
משה אשר
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פתח דבר
רשות המסים בישראל היא גוף האחראי על אכיפת דיני המס בישראל. היקפי האחריות והסמכות הנרחבים, הנתונים בידי 
עובדי רשות המסים, יוצרים משנה תוקף למחויבות העובדים למלא את המשימות הנדרשות מהם בדרך ראויה, מוסרית, 

הוגנת ותוך הקפדה על רמה אתית גבוהה. 
רשות המסים מאמצת קוד אתי משלה, אשר מהווה נדבך נוסף וחיזוק לקוד האתי הכללי של שירות המדינה. הקוד האתי 
משקף את חזון רשות המסים, יעדיה וערכיה. הקוד האתי מהווה מצפן לדרך התנהגות ראויה מבחינה אתית ומקצועית ומסייע 

להתמודד עם דילמות אתיות. 
קוד אתי זה, חל על כלל עובדי רשות המסים בכל הדרגים ומצופה מהם ליישמו בדרך שיגרה. מנהלים ינחילו ויטמיעו את 

הקוד האתי בקרב עובדיהם.
הקפדה ושמירה על ערכי רשות המסים כפי שמשתקפים בקוד זה, יגבירו את אמון הציבור בה, ישפרו את תדמיתה ויצרו 

סביבת עבודה נעימה, עניינית ואיכותית, בה מתקיימת תרבות ארגונית מיטבית וראויה. 
הקוד האתי אינו מהווה תחליף להוראות התקשי"ר ולהוראות כל דין החלות על עובדי המדינה ואין הוא גורע מהן. במקרה של 

סתירה ביניהם, יחולו הוראות הדין הקיימות. 
הקוד מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים וגברים גם יחד.
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פרק א׳

חזון רשות המסים

מובילים בגביית המס ובשירות
יעיל, איכותי והוגן, תוך העצמת ההון האנושי בארגון  רשות המסים תפעל ביעילות לאכיפת גביית המסים ולמתן שירות 

והטמעת המחויבות והערך החברתי שבתשלום מס אמת.

יעדים:
• עמידה ביעד ההכנסות 

• הגברת האכיפה והעמקת הגבייה 
• טיפול וקידום ההון האנושי 

• קידום מדיניות צמיחה 
• שיפור כושר ההרתעה 

• הסרת חסמים ושיפור השירות לאזרח 
• שיפור תהליכי עבודה
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פרק ב׳ - הקוד האתי

ממלכתיות 
עובדי רשות המסים הם שלוחיה של המדינה ונאמני הציבור, אשר על כן, יפעלו על פי האינטרס הציבורי 

ומתוך תחושת שליחות לאומית. 
נאמנות למדינה

יהיו נאמנים למדינת ישראל, לחוקיה ולערכיה, ימלאו ביושר ובנאמנות כל חובה המוטלת עליהם כעובדי  עובדי הרשות 
הרשות, ויבצעו את החלטות הממשלה ללא קשר להשקפותיהם הפוליטיות או האישיות. העובדים יפעלו בנאמנות כלפי 
מוסדות המדינה ויימנעו ממעשים ומאמירות פומביות, לרבות ברשתות החברתיות, שיש בהם פגיעה או עלבון למדינת ישראל 

וסמליה ובכלל זה כלפי הרשות.
כיבוד מוסדות השלטון

עובדי הרשות יכבדו את מוסדות השלטון ובכללם הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת וביקורת המדינה, 
ויכירו בעצמאותם ובתפקידיהם המיוחדים.

שמירה על תדמית השירות הציבורי והרשות
בהיותם עובדי השירות הציבורי, ינהגו עובדי הרשות בדרך ההולמת את מעמדם, תפקידם וחובותיהם כעובדי מדינה, ימלאו 

את תפקידם באופן המכבד את השירות הציבורי וישמרו על 
תדמית הרשות, במסגרת תפקידם ושלא במסגרת תפקידם. 

ייצוג עמדות הרשות  
הרשות  עמדות  את  נאמנה  לייצג  יקפידו  הרשות  עובדי 
גורמים חיצוניים לרשויות המדינה  במפגשים רשמיים עם 
ויימנעו ממעשים או אמירות שיש בהם כדי לקדם מצע פוליטי, 

מפלגה, מועמד פוליטי או עניין אישי. 
פעולות במסגרת הסמכות

ובמסגרת הסמכות הניתנת  יפעלו בהתאם  עובדי הרשות 
להם כדין ולא יתחייבו בשם המדינה, אלא אם הוסמכו כדין. 
ובסמל המדינה, או בתואר  העובדים ישתמשו בנייר רשמי 

תפקיד רק במסגרת מילוי תפקידם הרשמי.
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מקצועיות
תחום העיסוק של עובדי רשות המסים הוא מורכב ודורש בקיאות והבנה מעמיקה. משכך, עליהם לפעול 

במקצועיות הראויה ובאחריות, בהתאם לדין ולנוהלי הרשות ובמטרה לממש את יעדיה.  
קידום מטרות הרשות

עובדי הרשות ישאפו לקדם את מטרותיה, תוך ראיה רחבה של פעילות הרשות ומדיניותה ובשיתוף פעולה עם עמיתיהם בכל 
רמות המדרג הניהולי והמקצועי. העובדים יפעלו באחריות הנדרשת מתפקידם ויקפידו על עבודה מתוכננת, יסודית וסדורה.  

חתירה למצוינות
עובדי הרשות יחתרו למצוינות אישית וצוותית, וישאפו להגיע לרמה המקצועית המיטבית בכל תחומי פעילותם.

התייעצות ופתיחות מחשבתית 
ויביעו עמדתם המקצועית במסגרת תפקידם בפני  יתייעצו במקרים הנדרשים עם הגורמים המתאימים,  עובדי הרשות 

הממונים ורשויות המדינה ללא חשש וללא מורא.
פיתוח מקצועי

עובדי הרשות יעשירו את ידיעותיהם בתחומי המקצוע המתאימים, יגלו סקרנות מקצועית וישאפו לפתח דרכים חדשניות 
כמענה לצרכים קיימים ועתידיים.

בטיחות וגהות
מתוך דאגה לעובדי הרשות ולשלום הציבור, 
וגהות  בטיחות  על  ישמרו  הרשות  עובדי 
הקשורות  ההוראות  כל  מילוי  על  ויקפידו 

בכך.

הקוד האתי10
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התנהגות ראויה והגינות  
כמשרתי הציבור ונאמניו, על עובדי רשות המסים למלא תפקידם ביושר, בנאמנות, אמינות, אדיבות, הגינות 

והוגנות, ללא משוא פנים ותוך שמירה על כבוד האדם ועל שלטון החוק. 
גביית מס אמת

עובדי הרשות יפעלו לגבות מס אמת בלבד, על פי דיני המס ונוהלי הרשות, ויביעו אמון כלפי דיווחי לקוחות הרשות, כל עוד 
אין בידם מידע, נימוק סביר או ראיה המצדיקים הטלת ספק בנכונותם. 

שמירה על טוהר המידות
רשות המסים מייחסת חשיבות עליונה לטוהר המידות. על כן, עובדי הרשות יהוו דוגמה אישית להתנהגות ראויה תוך הקפדה 

על ניקיון כפיים וטוהר המידות, וידווחו ללא דיחוי לגורמים המוסמכים על כל מקרה של חשד לפגיעה בטוהר המידות. 
הפעלת סמכות ראויה

עובדי הרשות יפעילו את סמכויותיהם כדין באופן מבוקר, הוגן, שוויוני, מידתי, עקבי, ללא משוא פנים ומבלי להתחשב 
בשיקולים אישיים וזרים. העובדים יתחשבו במכלול השיקולים הענייניים ובמשקלם הראוי. העובדים לא ינצלו את מעמדם או 
סמכותם לקידום עניינם האישי או של אחר, מול הרשות, אם סיוע זה אינו חלק מתפקידם הרשמי או נדרש לביצוע תפקידם.  

הימנעות מניגוד עניינים
יימצאו במצב של ניגוד עניינים לרבות עקב  עובדי הרשות לא 
קרבת משפחה, קשרים עסקיים או קשרים אישיים עם עוסקים, 
וכיו"ב. העובדים ידווחו לממונים על  נישומים, מייצגים, ספקים 
או  עניינים אישי  לניגוד  הימצאות אפשרית במצב של חשש 

ארגוני.
ייענו להזמנה לאירוע משפחתי או חברתי,  עובדי הרשות לא 
מאת אדם שאיננו חבר לעבודה, הנזקק להחלטתם, להמלצתם, 
לטיפולם או לכל שירות אחר, במישרין או בעקיפין, הקשורים 
במילוי תפקידם, באחריותם ובסמכויותיהם, ולא יזמינו אדם כזה 
לאירוע כאמור. כמו כן, לא יטפלו, במישרין או בעקיפין, במסגרת 
תפקידם ברשות, באדם אשר הוזמן על ידם לאירוע משפחתי או 

חברתי או שהשתתפו באירוע של אותו אדם.   
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אי קבלת טובות הנאה
עובדי הרשות לא יקבלו מתנה או טובת הנאה מכל סוג שהוא, אלא על פי התנאים שנקבעו לכך בחוק ובתקנות שירות 

המדינה.
דיווח אמת לממונים

עובדי הרשות יקפידו על דיווח אמת ומלא, מפורט ועדכני לממונים עליהם.
שמירה על אבטחת מידע

עובדי הרשות יקפידו לקיים את כללי אבטחת המידע וישתמשו במידע העומד לרשותם אך ורק לצורכי העבודה תוך שמירה 
על צנעת הפרט וחיסיון המידע בהתאם לדין.

דוגמה אישית
מצופה מעובדי הרשות כי יהוו דוגמה אישית בהתנהלותם גם במישור הפרטי בכלל תחומי העיסוק של הרשות, בבחינת "נאה 

דורש נאה מקיים". 
הוגנות מול ספקים

עובדי הרשות יפעלו אל מול ספקים ועובדיהם באופן ראוי, הולם, הגון ובהתאם לנהלים.
יעילות ומועילות

עובדי הרשות יבצעו את המוטל עליהם ביעילות ובמועילות, תוך חסכון ושמירה על משאבי הציבור.
שמירה על רכוש המדינה וידידותיות לסביבה

ישמרו על רכוש המדינה  עובדי הרשות 
לשימושם,  הנמסר  שהוא  סוג  מכל 
על  בו  וינהגו  להשגחתם,  או  לטיפולם 
העובדים  והיעילות.  החיסכון  כללי  פי 
יבצעו את תפקידם באופן שיהיה ידידותי 

לסביבה, ככל שניתן.
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שיתוף פעולה וכבוד הדדי  
סביבת עבודה נוחה ותומכת היא תנאי חשוב להתנהלות תקינה ורגועה של עובדים. היא תורמת, בין היתר, 

למוטיבציה בקרב העובדים, לחדוות עשייה, לשלווה ולבריאותם. 
עובדי רשות המסים יתייחסו זה אל זה בכבוד, בנימוס ובהוגנות. יסייעו זה לזה במסגרת עבודתם השוטפת 

וישרו אווירה טובה ונעימה בסביבת העבודה. 
עובדי רשות המסים יתייחסו לכל אדם באנושיות, כבוד, הוגנות, סובלנות ופתיחות.

שיתוף פעולה בין העובדים
יחלקו את הידע המקצועי  ויסייעו זה לזה. העובדים  עובדי הרשות ישתפו פעולה עם עמיתים לעבודה לטובת הרשות 

והמיומנות, עם מנהלים, עמיתים ועובדים, לצורכי עבודתם.
כבוד, נימוס והוגנות

עובדי הרשות ינהגו בכבוד, בנימוס, בהוגנות ובדרך ארץ כלפי כל אדם, לרבות עמיתיהם לעבודה, הממונים עליהם ולקוחות 
הרשות. העובדים יראו את הצלחתו של הזולת בעין טובה ובאהדה, ויימנעו מלשון הרע ומהוצאת דיבה רעה על הזולת.

סבלנות, הבנה והתחשבות
עובדי הרשות יטו אוזן קשבת זה לזה בסבלנות ובהבנה ויאפשרו חופש ביטוי לדעות השונות. העובדים יבצעו את תפקידם 

תוך התחשבות, ככל הניתן, במוגבלויות או בצרכים אחרים של עמיתיהם לעבודה ולקוחות הרשות. 
מניעת הטרדה ושמירה על צנעת הפרט 

עובדי הרשות יימנעו מכל סוג של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, או התעמרות במקום העבודה וישמרו על צנעת הפרט של 
הזולת. 
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שירותיות    
רשות המסים רואה במתן שירות איכותי ומיטבי לציבור ערך מרכזי. שירות אדיב, מקצועי, הוגן, נגיש ומכבד, 

יגביר את האמון של הלקוחות ברשות ובכך יגביר את תחושת המחויבות לתשלום מס אמת. 
בנוסף, הענקת שירות פנים ארגוני מיטבי, אדיב, מקצועי, נגיש ומכבד לגורמים השונים בתוך הרשות תייעל 

ותשפר את עבודת הרשות. 
שירות שוויוני

עובדי הרשות יעניקו שירות מכבד ואדיב לכל אדם ללא אפליה, לרבות מטעמי מצב משפחתי, גיל, דת, לאום, מין, נטייה מינית 
וזהות מגדרית, דעה פוליטית, עדה, גזע, מוגבלות, מצב חברתי, או כל שוני אחר שאינו נוגע לעניין ואינו מצדיק יחס שונה.

שירות מיטבי ללקוחות חוץ ופנים 
עובדי הרשות יפעלו למתן שירות מיטבי ללקוחותיה בתחומי עיסוקה, לרבות סיוע בהדרכה, הכוונה, תמיכה בהגשת מסמכים 
ומתן מענה ראוי לפניות הציבור. העובדים יסבירו פנים ויטו אוזן קשבת ללקוחות הרשות בסבלנות ובסובלנות, מתוך כוונה 
להבין לעומק את עמדותיהם וצרכיהם. העובדים יתנו שירות יעיל ומועיל, ימנעו השהיה והכבדה מהלקוחות ויעשו כמיטב 

וברור, בדבר  ויספקו לכלל הפונים לרשות, מידע אמין, מדויק  יכולתם לחסוך מזמנם, 
זכויותיהם והדרכים למימוש ומיצוי זכויות אלה. 

עובדי הרשות יתנו שירות פנים ארגוני מיטבי. 
הנגשת השירות

עובדי הרשות יפעלו להנגיש את השירות ללקוחותיה במגוון דרכים הכוללות: מענה טלפוני, 
דואר אלקטרוני, פקסים, יישומי מחשב ובטכנולוגיה מתקדמת. העובדים יתנו ביטוי הולם 
לעמדות הרשות בנושאים מקצועיים באמצעות חוזרים שיפורסמו לכלל הציבור. העובדים 

יתאימו את אופי השירות לאנשים המתקשים בהסדרת ענייניהם, כגון עולים, משרתים במילואים, תיירים, אנשים עם 
מוגבלויות ועוד. 
ענווה וריסון כוח

לעובדי הרשות סמכויות רחבות ולהחלטותיהם השפעה רבה. משכך, העובדים ינהגו בענווה ובריסון כוח בעת מילוי תפקידם.
ייצוגיות ולבוש הולם

בעת ביצוע עבודתם, ילבשו עובדי הרשות לבוש מכובד והולם, כיאה לעובדי ציבור וייצגו את הרשות בצורה מכובדת.

וברור, בדבר  ויספקו לכלל הפונים לרשות, מידע אמין, מדויק  יכולתם לחסוך מזמנם, 

עובדי הרשות יפעלו להנגיש את השירות ללקוחותיה במגוון דרכים הכוללות: מענה טלפוני, 
דואר אלקטרוני, פקסים, יישומי מחשב ובטכנולוגיה מתקדמת. העובדים יתנו ביטוי הולם 
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מחויבות ואחריות ממונים  
הממונים ברשות המסים הם שותפים מובילים לעשייה ומצופה מהם לשמש דוגמה אישית להתנהגות 
ראויה והולמת בכל ההיבטים. להתנהגותם ולהתנהלותם השלכה והשפעה משמעותיות על הכפיפים להם. 

דוגמה אישית
הממונים יהוו דוגמה אישית למקצועיות ולהתנהגות ראויה, הולמת ומוסרית.

יושר, יושרה והוגנות
הממונים ינהגו ביושר, ביושרה ובהוגנות כלפי עובדיהם ועמיתיהם לעבודה. הממונים לא ייתנו לעובדים הוראות הסותרות כל 

דין, או נוהל מחייב בשירות המדינה. 
סביבת עבודה נעימה ונוחה

הממונים יטו אוזן קשבת לעובדיהם בסבלנות ובהבנה ויספקו מענה הולם ובזמן סביר לפניותיהם. הממונים יקדמו סביבת 
עבודה בה מקובלים חופש ביטוי וריבוי דעות ורעיונות, תוך עידוד עובדים להביע את דעתם ללא חשש. הממונים ינחו את 

עובדיהם לנהוג בזולת בכבוד וברגישות, ויפעלו ליצור סביבת עבודה נקייה מהתעמרות או כל סוג של איום, חשש והטרדה.
הקצאת משאבים ופיתוח מקצועי

וביחידות הרשות השונות, וישקיעו בתנאיהם ובפיתוחם המקצועי של עובדים בדרגים השונים  הממונים יקצו משאבים 
ויעודדו שיתוף בידע. הנהלת הרשות תקצה משאבים בין היחידות השונות, בהתאם לצורכי הרשות. 

למידה ארגונית
ולייעל את עבודת  ויסיקו מסקנות, כדי לשפר  ילמדו  ויבחנו ביצועים,  ינתחו  יבצעו מעת לעת הפקת לקחים,  הממונים 
היחידה באופן מתמיד,  ובכדי לקדם תרבות של למידה ארגונית והתייעלות. הממונים יעודדו בקרב העובדים יוזמות לשיפור 

ולחדשנות. 
תחושת שייכות של עובדים

יעדכנו באופן שוטף את העובדים בנוגע  יפעלו להגביר את תחושת השייכות של העובדים לרשות. הממונים  הממונים 
לפעילות הרשות בכלל ולפעילות היחידה בפרט, ובנוגע לחוקים, נהלים והוראות שונות, הנדרשים לביצוע תפקידם.

אי ניצול מעמד לרעה 
הממונים לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי כל גורם, ולא ידרשו מעובדי הרשות לבצע עבורם פעולות שאינן קשורות במישרין או 

בעקיפין לתפקידם ברשות, שהן בחזקת ניצול לרעה, ולא יבקשו או יקבלו מעובדיהם טובת הנאה כלשהי. 
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זכויות העובדים
הממונים ידאגו למיצוי מלא של זכויות עובדיהם. ההנהלה תתחשב בצורכי הפרט, תהיה קשובה לפניות עובדים ולבעיותיהם 

האישיות ותעשה מאמץ כדי להבין, לתמוך ולסייע, בייחוד בעתות מצוקה או צרה.
הערכת עובדים וקידומם

יובאו בחשבון בעת קבלתו לעבודה, בעת קידומו, בהערכתו ובכל החלטה הנוגעת לעניינו.  יושרת העובד וטוהר מידותיו 
בשיקוליהם בגיוס, במינוי, בקידום, במילוי הערכה וכדומה, יתחשבו בעלי הסמכות אך ורק בשיקולים ענייניים, בכישוריו 

המקצועיים, ביכולותיו של העובד ובמידת התאמתו לתפקיד.
ממונים יביעו הערכתם החיובית כלפי עובדים הראויים לכך.

הקוד האתי16
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פרק ג׳ 

הקוד האתי הלכה למעשה

מהי דילמה אתית?
דילמה אתית היא התלבטות בתהליך קבלת ההחלטות, כאשר אנו נדרשים לתת מענה ולפנינו עומדים בסתירה לפחות שני 
ערכים אתיים ואין לנו תשובה חד משמעית וברורה כיצד לנהוג. במצב זה, עלינו להפעיל שיקול דעת כדי לקבוע מהו הערך 
אותו מעדיפים על פני האחר. העדפת ערך אחד על פני ערך אחר, אינה ממעיטה בהכרח מחשיבותו של הערך האחר, אלא 
שכאשר עולה הצורך להחליט בין מספר ברירות, נדרש מאיתנו ליצור מדרג ערכי מיטבי, לשם קבלת ההחלטה הראויה ביותר 

למיטב הבנתנו. 
מטרת הקוד האתי היא להוות כלי עזר להתמודדות במצבים אלה ולסייע בבחירת הפתרון הראוי. 

מבחני עזר על פי "כללי אצבע" לבחינת הנורמטיביות  והערכיות במובן המוסרי והאתי, של החלטות ופעולות העומדות לפנינו: 

המבחן החוקי
האם ההחלטה שאקבל והפעולה שאנקוט, תואמות את החוק, התקנות, כללי התקשי"ר ונוהלי רשות המסים?

המבחן המקצועי
האם ההחלטה והפעולה תואמות את מדיניות רשות המסים והנורמות המקצועיות שאני מחויב להן?

האם התייעצתי עם הגורמים המתאימים במקרי הצורך?
האם שקלתי את כל החלופות העומדות בפניי?

מבחן התדמית
או  המסים  רשות  בתדמית  לפגוע  עלולה  ההחלטה  האם 

בתדמית השירות הציבורי?

המבחן הציבורי
נגועות  ואינן  שוויוניות  הוגנות,  והפעולה  ההחלטה  האם 
בשיקולים זרים? האם הן תואמות את התחייבויותינו? האם ניתן 

לבצען ביושר ובהתאם לקוד האתי?
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או  המסים  רשות  בתדמית  לפגוע  עלולה  ההחלטה  האם 

נגועות  ואינן  שוויוניות  הוגנות,  והפעולה  ההחלטה  האם 
בשיקולים זרים? האם הן תואמות את התחייבויותינו? האם ניתן 



הקוד האתי18 הקוד האתי18

המבחן האישי
• "מבחן הפומביות"-  כיצד ארגיש אם הידיעה על החלטתי או פעולתי תתפרסם בתקשורת וברשתות המחשב?

• "מבחן הראי"- האם החלטתי תואמת את הקוד האתי שלי? האם אוכל להצדיקה בעיני עצמי, בקרב משפחתי או בקרב 
מכריי?

• "מבחן הכרית"- האם אני ישן טוב בלילה וחש בנוח בנוגע להחלטתי ופעולתי?
• "מבחן הילד"- האם הייתי מצפה מילדי לפעול כך?
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חברי ועדת ההיגוי לכתיבת הקוד האתי

מר אמיר כהן – המבקר הפנימי, יו"ר 

מר כפיר חן – סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

מר גדעון לואיה – ממונה אזורי מע"מ באר שבע

מר אבי בכר – פשמ"ג

מר שי אהרונוביץ – מנהל מיסוי מקרקעין נתניה

מר קובי יהב – מנהל בית המכס חיפה

גב' רג'ין כלף יהודה – סגנית בכירה ליועץ המשפטי מינהל ודיני עבודה

גב' אפרת שונרי-זינגר – ממונה דיני עבודה ומינהל בחטיבה המשפטית

גב' מזל רנצלר – ממונה פירוקים ופשיטות רגל 

גב' קרן בר לב – מנהלת חטיבת אבטחת איכות בשע"מ

גב' אילנית קמחין – ממונה (מפקחת ארצית – ביקורת פנים), מרכזת הוועדה




