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                  לכבוד

  תחום בכיר מנהל –ניגו מר יהודה מונסו
  פניות הציבור וחופש המידע

  רשות המסים בישראל
  

  דוא"לפקס/באמצעות 
  
  

  א.נ.
  שלום רב,

  
  שלוחות משרדי פקידי השומהכל בקשה לקבלת מידע מלא ומפורט אודות הנדון: 

  08/08/2017סימוכין: מכתב תשובתך מיום 

 MA50D1-17-619-4מסמך מס' 

  17-113מס' תיק: 

 

בדוא"ל ביום  שהתקבל בתודה 08/08/2017כתב תשובתך מיום בהתייחס למ

ראש ענף פניות הציבור חופש המידע  – שני דדוןבאמצעות הגברת היקרה  09/08/2017

  ברשות המסים, הריני להשיבך כדלקמן:

  

 31/05/2016הראשונה שבהן מיום  ,קודם לפניותיי לרשות המסים בנושא שבנדון .1

ביצעתי  –והן היום, מיד לאחר קבלת מכתב תשובתך , 03/08/2017שבהן מיום  והשניה

, לרבות בקישור רשות המסים בישראלהאינטרנט של באתר ומקיפה בדיקה יסודית 

 .ואולם איןבמטרה לאתר את המידע המבוקש  שציינת במכתבך,

כל מידע מלא ומפורט אודות  לקבלנאלץ לחזור על בקשתי פעם נוספת, הנני לפיכך,  .2

שלוחת  –שומה צפת פקיד  –לדוגמא ללא יוצא מן הכלל,  שלוחות משרדי פקידי השומה

 פקס.מספרי  –טלפון מספרי  –קבלת קהל שעות  –מלאה כתובת  –כרמיאל 

 – בדרכים חלופיות) לחלקו,(שהתוודעתי  למידע חסרלנוחיותך, להלן דוגמאות  .3

ככל שכן,  בראש העין ?שלוחה  –פתח תקווה  -פקיד השומה משרד האם יש ל .3.1

 אבקש מידע מלא ומפורט.

ככל שכן, אבקש  ? בראשון לציוןשלוחה  – רחובות - פקיד השומה משרד האם יש ל .3.2

 מידע מלא ומפורט.

ככל שכן, אבקש מידע  ? באשדודשלוחה  – אשקלון - פקיד השומה משרד האם יש ל .3.3

 מלא ומפורט.

 .אבקש לקבל מידע מלא ומפורטכאמור, אלו הן רק דוגמאות,  .3.4
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למנהל רשות המסים בישראל,  31/05/2016האמור במכתבי מיום כל מיותר לחזור על  .4

זה לציבור הנישומים בישראל. אין , בדבר חשיבות פרסום מידע חיוני רו"ח משה אשר

יטרח להגיע למשרדי  ראש העיןהמתגורר בעיר  70שגימלאי בן נראית לעין, שום סיבה 

לצורך קבלת שירות, כאשר יש שלוחה בעיר ראש העין פתח תקווה עיר ב פקיד השומה

ים רשות המסאך ורק כי  הוא אינו מודע לאפשרות זובה הוא יכול לקבל מענה ואולם 

 בישראל אינה טורחת לפרסם מידע חיוני זה.

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  אמיר גבאיעו"ד (רו"ח) 
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