
  

  

  מס' תיק ניכויים  שם הגוף  מס' תיק ניכויים  שם הגוף

  941128662  האנרגיה והמיםמשרד   941079089  חו"ל –אגף המכס 

  941079063  משרד הבינוי והשיכון  941079030  איזור יו"ש

  943006098  משרד הבריאות  941028904  ביטוח לאומי

  952031797  מחוז בריאות –משרד הבריאות   941079014  האוצר

  925016016  מחוז בריאות –משרד הבריאות   943299537  זכויות ניצולי השואה –האוצר 

  930029053  גזברות ת"א –משרד הבריאות   941079204  החוץ

  910141043  מחוז בריאות –משרד הבריאות   943033365  החטיבה להתיישבות 

  905400073  מחוז בריאות –משרד הבריאות   943006122  הכנסת

  930391586  מחוז בריאות –משרד הבריאות   941664567  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  943289819  מחוז ירושלים –משרד הבריאות   941177503  התרבות והספורטהמדע, 

  941001729  משרד החינוך  943006197  המדפיס הממשלתי

  941079212  משרד החקלאות ופיתוח הכפר  943266056  המשרד לביטחון פנים

  943006155  משרד הכלכלה  941372559  המשרד להגנת הסביבה

  941171555  משרד הכלכלה והתכנון  941079048  המשרד לקליטת עליה

  943032425  משרד המדע והטכנולוגיה  943267799  המשרד לשירותי דת

  943006148  משרד המשפטים (ראשי)  943006106  הנהלת בתי הדין הרבניים

  941079378  משרד הפנים  941079279  הנהלת בתי משפט

  943006205  משרד התחבורה  941079345  הרווחה ושירותים חברתיים

  941079121  משרד התיירות  941079469  התחבורה

  941079170  משרד התקשורת  941079303  התעשייה, המסחר והתעסוקה

  917080822  נמל חדרה  941038580  ועדת הבחירות

  943006064  נציבות מס הכנסה  941079238  חברי כנסת

  943267716  נתיב  930478847  טלוויזיה חינוכית

  943288225  פיתוח נגב, גליל וש. פעולה  943267807  לפ"מ

  945349561  חו"ל –ראש הממשלה   941079600  לשכת הנשיא

  941079386  רוה"מ  943006239  לשכת הנשיא

  941713257  רשות האוכלוסין וההגירה  930397229  חינוך התיישבותי –מ. החינוך 

  941714180  והגבייהרשות האכיפה   943006056  מטה החשב הכללי –מ. האוצר 

  943297325  רשות הבדואים  941101891  מינהלת הגמלאות –מ. האוצר 

  941079428  רשות המים  941079394  מבקר המדינה

  943301317  שע"מ –רשות המיסים   943006072  מכס ומע"מ

  941554057  רשות הפיקוח על החשמל  926040411  מינהל המחקר החקלאי

  943242602  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  943264622  מנהל מחקר מדעי אדמה וים

  943148999  רשות לשירותים ציבוריים חשמל  941079568  מנהל מקרקעי ישראל

  943006080  המשרד לביטחון פנים –שב"ס   943051458  מעיין החינוך התורני

  941079261  שירות התעסוקה  941300014  מרכז החינוך העצמאי

  941079451  שרי הממשלה  930307947  מרכז למיפוי ישראל

  945308989  תיאום הפעולות בשטחים  943006130  מחלקת שכר –משטרה 

  951356054  תנופה  941079253  שופטים) 279משפטים (כולל 

      943299552  משרד האוצר

  

  

  


