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451 בעלי תפקידים בהנהלת רשות המסים בישראל  

בעלי תפקידים בהנהלת רשות המסים בישראל* 

דואר אלקטרוניפקסטלפוןתואר התפקידשם ומשפחה
02-666410002-6664105moshe-asher@taxes.gov.ilמנהל רשות המסים בישראלמשה אשר
02-6559033/202-6525991mirisa2@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר שומה וביקורתמירי סביון

02-6559110סמנכ"ל בכיר מקצועיאהרון אליהו
/09/42

02-6525276aharonel2@taxes.gov.il

02-6663807ראש מנהל המכסאבי ארדיטי
/3816

02-6663818 avrahambe@taxes.gov.il

סמנכ"ל בכיר רון חכם
חקירות ומודיעין

02-6664071
/4080

02-6664072
/83

roncha@taxes.gov.il

02-666389402-6663897zeevpo@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר אכיפת הגביהזאב פורת
סמנכ"ל תכנון וכלכלה גם ערן יעקב

משנה למנהל רשות המיסים
02-666393102-6663932erany@taxes.gov.il

סמנכ"ל בכיר יוסי יהודה
למינהל ומשאבי אנוש

02-6559161/202-6559191yosi-y@itc.mof.gov.il

סמנכ"ל בכיר דן פלד
לענייני שירות לקוחות

02-666911302-6559167danpe@itc.mof.gov.il

02-655955702-6559553meiras3@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר )מסוי מקרקעין(מאיר אסולין
02-666471402-6664715nahidma2@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר )מע"מ(נהיד מכבי
02-666396902-6663948elibarel@taxes.gov.ilחשב רשות המסים בישראל אלי בראל

יועץ משפטי עו"ד אורי קלינר
לרשות המסים בישראל

02-6663855
/2/3

02-6663851urikal@taxes.gov.il

מנהל אגף בכיר — מבקר אמיר כהן
פנים ותלונות הציבור

02-6559124/502-6559452amirco@taxes.gov.il

02-568830602-5688574shayabi@taxes.gov.ilמנהל שע"מישעיה בנימין
מנהל אגף א' עידית לב זרחיה

)דוברות והסברה(
02-6664117

/110
02-6664112doveret@taxes.mof.gov.il

מנהל אגף בכיר — שומה דניאל וקנין
וביקורת )מע"מ(

02-666388502-6663987danielva@taxes.gov.il

מנהל אגף בכיר מישאל כהן
)מודיעין ארצי(

03-7633101076-8090574mishaelco@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום בכיר )יועץ ד"ר אורי ברוק
כלכלי למנהל רשות המסים(

02-666410502-6664113uribr@taxes.gov.il

02-666410802-6664105shritda3@taxes.gov.ilיועצת מקצועית למנהלשרית דנגור-קריגר

02-666411402-6664105rubibu2@taxes.gov.ilיועץ מקצועי למנהלרובי בוטבול
lironco@taxes.gov.ilלירון כהן

נתונים שפורסמו ע"י רשות המסים; )מעודכן ליום 15.7.2016( ואין המערכת רואה עצמה אחראית לשיבושים אפשריים באיות   *
השמות, תואר התפקידים, מספרי הטלפון, כתובות וכו'. 
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משרדי פקידי שומה

פקיד שומה אוטונומיה
רח' יפו 236, מגדל דניאל, ירושלים, 94383, טל  02-5019263

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

02-5019263076-8093550yosefgo@taxes.gov.ilפקיד שומה ביוסף גולדשטיין
עובדי מינהל

02-5019264076-8093550ednaco@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(עדנה כהן
שומה וביקורת 3

02-5019277076-8093259zviro@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(צבי רוזנברגר
חוליה 1 שומה

02-5019267076-8093551ronensh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רונן שהרבני
חוליה 2 שומה

04-6327963076-8093554zionha3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ציון חדד
חוליה 70

02-5019271076-8093555anatco2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ענת כהן
02-5019272076-8093552yizharme@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יזהר משומר

פקיד שומה אילת
מרכז עירוני הקניון האדום, אילת, טל  08-6365777

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-6365747076-8093460juditgo@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(יהודית גולדשטיין

סגן מנהל מדור )חוליה(קרן חורי
מנהל יחידה

פקיד שומה ומנהל מיסוי שלומי מרק
מקרקעין

08-6365730076-8091124shlomima@taxes.gov.il

סגן מנהל יחידה
08-6365734076-8091123ronital@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה ארונית אלון

ארכיב
08-6365760076-8091119katanez@taxes.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(עזרא קטן

עובדי מינהל
08-6365772076-8091103avivitma@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(אביבית משיח

נועה היימן 
אברהם

08-6365731076-8091118noaab@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
גובה ראשי

08-6365751076-8091117mirine@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(מירי נחושתן
חוליה 1 שומה

08-6365765076-8091108asherbe@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(אשר בניונס
חוליה 2 שומה

08-6365737076-8091121oriha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאורי חלילי
08-6365772076-8091131hadasda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסההדס דמתי פדלון

יניב משה 
רוזנברג

08-6365740076-8091114yanivro@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

חוליה 5 שומה
08-6365746076-8091126shafikba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שפיק בשארה

מזכירות חוליה 20 שומה
הקטור 

נוסגורוצקי
08-6365738076-8091112hectorno@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

 מרכז בכיר לימור אוברלנדר
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6365749076-8091116limorob@taxes.gov.il

08-6365759076-8091125shellta@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שלי תדלה
08-6365757076-8091115ifatd@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(יפעת דבלס

חוליה 8 ניכויים
08-6365736076-8091109batyabl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בתיה בלומנטל

חוליה 1 גביה
08-6365745076-8091120a5845712@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ענת לסלו

08-6365752076-80911128viktorale@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ויקטוריה לוי
08-6365758076-8091111doritpe@taxes.gov.ilמרכז )גביה(דורית פרץ

08-6365755076-8091113zoharru@taxes.gov.ilמרכז )גביה(זהר רוסו
08-6365763076-8091104orma@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(אור כהן

חוליה 1 ניהול ספרים
08-6365735076-8091105orenva@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(אורן וייס

החזרי ותאומי מס חוליה 17
 מנהל מדור כרמית בוכבות

)תאומי מס והחזרי מס(
08-6365754076-8091130carmitbo@taxes.gov.il

 מנהל מדור יפעת זייד
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6365744076-8091129yifatza@taxes.gov.il

08-6365764076-8091309niritah@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(נירית אהרוני
מודיעין שטח

08-6365769076-8091122kerenbu@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(קרן מויאל
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פקיד שומה אשקלון
רח' העוז 1 אשקלון, טל  08-6836123

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
סגן מנהל יחידה

086836090076-8091145eyalye2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אאייל ירושלמי
עובדי מינהל

08-6836068076-8091202mishaelez@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(מישאל עזרא
08-6836094076-8091239shadiha@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שאדי חמדאן

08-6836093076-8091198eynatav@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(עינת אביטן
08-6836091076-8091152emaaz@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אמה אזולאי

חוליה מודיעין וחקירות
08-6836065076-8091167dvirka@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(דביר קפלן

קרן פיצויים
 מנהל תחום בנימין דראי

)פיצויים ונזקי איבה(
08-6623300076-8091160benidr@taxes.gov.il

חוליה 1 שומה
08-6836103076-8091200maytalma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמיטל כהן

08-6836106076-8091196leonidha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לאוניד חיטוב
08-6836102076-8091189izhaktv@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק טבריה

08-6836115076-8091183sudmiye@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יהושוע סודמי
חוליה 2 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(שחר אוחיון
מפקח מס הכנסה )מתמחה(שירה בנישתי

מפקח מס הכנסה )מתמחה(דניאל כהן
08-6836056מפקח מס הכנסהאריאל אליישיב

08-6836055sapirzo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהספיר זוהר
08-6836110076-8091221ronitle@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רונית לאוער

חוליה 3 שומה
08-6836119076-8091194ishaiav@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ישי אביב

חוליה 4 שומה
08-6836112076-8091899ben-zionra@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רהב בן ציון

08-6836113076-8091175veredgr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ורד רוזה קדוש
פרלה דוידוביץ-

עמר
08-6836117076-8091215perlaam@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

חוליה 5 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(נופר פרץ

08-6836101odeliapi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאודליה פינטו
08-6836100076-8091144eyalha2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אייל חדד

08-6836104076-8091179hanash2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חנה שנפף
08-6836105076-8091166dvorapr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דבורה פרוימוביץ

08-6836111076-8091169yosefda2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד יוסף
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 6 שומה

08-6836107076-8091192yardenael@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ירדנה אלעזרא
08-6836108076-8091155esteroh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר אוחנה

08-6836109076-8091203menahemye@mh.taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מנחם יחיא
08-6836118076-8093098mirish@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מרים שוורץ-אזרן

חוליה 7 שומה
08meirda@mh.shaam.gov.il 08-6293593-6293528מפקח מס הכנסה )בכיר(מאיר דדון

08-6836027076-8093106barochbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ברוך בן ישי
08-6836114076-8091214pinhaspe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(פנחס פרץ

מזכירות חוליה 20 שומה
086836023076-8091210odedbe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עודד בן-עמי

08-9446685076-8092577mosheco3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה כהן
08-6836025076-8091191izhaksh2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק שלום

08-6742260076-8091156esterpe@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אסתר פרי
ממונה )רכז חוליה מרכזית לבנת קינן

עצמאים(
08-6836098076-8092611livnatke@taxes.gov.il

אורלי רונית 
בילוסטוצקי

08-6742250076-8091220ronitbi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

08-6836030076-8091176zehavana2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(זהבה נהרי
08-6836023076-8093107albertba@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אלברט בר-כוכבא

מזכירות חוליה 21 שומה
08-6836012076-8091150eligi@taxes.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אליהו ג'יהסי

08-6836001076-8091171doritme@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דורית מנדלסון
02-6836019076-8091274dafnama@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דפנה מדמוני

08-6836020076-8091197lizaga@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ליז גבאי
ארכיב

08-6836024076-8091227minama@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(שרה-מי מכלוף
08-6836026076-8091139orago@taxes.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(אורה גיהסי

חוליה 10 ניכויים
08-6836016076-8091190izhakco2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק כהן

08-6836017076-8091206moshesa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה סרדם
08-6836013076-8091143eyalza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אייל זגורי

08-6836009076-8091181toniha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(טוני הרמלין
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום זמירה דוד
)סגן גובה ראשי(

08-6836046076-8091177zmirada@taxes.gov.il

08-6836044076-8091188yaffale@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(יפה לוי
חוליה 1 גביה

08-6836054076-8091153amico@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אמי כהן
08-6836041076-8091180hanochya@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(חנוך יתים
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-6836067076-8091182yehuditc@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יהודית כהן

08-6836043076-8091174herzelhalfon@gmail.comראש ענף )גביה(הרצל חלפון
08-8636045076-8091168dganitda@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(דגנית דדוש

08-6836052076-8091212amiya@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(עמי ימין
08-6836040076-8093099kapachora@bezegijt.netמרכז )גביה(אורה קאפח
08-6836039076-8091142orlimi@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אורלי מינס

rehotco@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(רעות כהן
סגן מנהל מדור )גביה(יצחק יצחקי

08-6836048076-8091147ilanava@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(אילנה ועקנין
08-6836053076-8091234davidtv@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(דוד טבריה

 ראש ענף אילן גטה
)פירוקים ופשיטות רגל(

08-6836042076-8091146ilange@taxse.gov.il

חוליה 1 ניהול ספרים
08-6836076076-8091208simonle2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(סימון לוי

08-6836077076-8091185yossima@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(יוסף מלכה
08-6836075076-8091209adiga@mh.shaam.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(עדי גבצו
אברהם 

אבוחצירא
08-6836062076-8091137aviab2@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(

08-6836081076-8091213pinhasbo@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(פנחס בוסקילה
חוליה 1 מודיעין

08-6623300076-8091158erezbe2@taxes.gov.ilמרכז )נזקי איבה(ארז בן-לולו
 ראש ענף אריאלה רייזמן

)שירות, תפעול ורשת(
08-6836066076-8091159oritra@taxes.gov.il

גילה שכנטוב 
יעקובי

 ראש ענף 
)שירות, תפעול ורשת(

08-6836126076-8091165gilash@taxes.gov.il

 מנהל מדור חביבה אלבז
)שירות, תפעול ורשת(

08-6836032076-8091178avivael@mh.shaam.gov.il

08-6836060076-8091218rivkaav2@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(רבקה אברהמי
החזרי ותאומי מס חוליה 17

ממונה )רכז חולית תיאומי ירונה נוהי-אטל
מס והחזרי מס(

08-6836099076-8091193yaronano@taxes.gov.il

 מרכז בכיר אוולין שמרי-חדד
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6836002076-8091138evlinha@taxes.gov.il

08-6836003076-8091172dalyaez@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(דליה יזרעאל
08-6836008076-8091226saraar2@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(שרה ארביב
 ראש ענף תמר ברגמן

)תאומי מס והחזרי מס(
08-6836006076-8091229tamarbe@taxes.gov.il

 ראש ענף שושנה חיים
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6836005076-8091225shoshanaha@taxes.gov.il
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 ראש ענף אסף דוד

)תאומי מס והחזרי מס(
08-6836011076-8091154asafda@taxes.gov.il

אורית רוזט 
פדידה

 ראש ענף 
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6836004076-8091141oritfa@taxes.gov.il

פקיד שומה באר שבע
שדרות שז"ר 31, באר שבע 84100, טל  08-6293555

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-6293535076-8091344shukiya@taxes.gov.ilפקיד שומהיהושע יעקבי
סגן מנהל יחידה

08-629355508-6293528offergo@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעופר גורג'י
לשכת המנהל — הנהלה

076-8091344ayeletaz@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(איילת אזמה
עובדי מינהל

08-6293526076-8091327ravitam@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(רוית עמירן
08-6293528shmuelpe@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(שמואל פרץ

בנא"מ — מחלקה
08-6293573076-8091282yorambe4@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(יורם בן יאיר

חוליה 1 שומה
08-6293464076-8091333shushanaco@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שושנה כהן

08-6293473076-8091322tsafibe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צפרירה ברנד
08-6293455076-8091302rammo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה רם

08-6293462076-8091271dinato@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דינה טורי
חוליה 2 שומה

08-6293459076-8091301mordechayle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרדכי לוי
08-6293457076-8091243avile3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אבי לוי

08-6293481076-8091248adryanash@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אדריאנ שראייר
חוליה 4 שומה

08-6293497076-8091290lianale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליאנה לוי
08-6529586076-8092308hemdaga@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(חמדה גבאי

חוליה 5 שומה
08-6293498076-8091268rachminbe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(בנימין רחמין

08-6293446076-8091316anatoc@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ענת אוחנה
חוליה 6 שומה

08-6293316avian@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאברהם אנידז'אר
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
אריאל שמעון 

אפללו
08-6293450076-8091347arielaf@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

ממונה )רכז חולית ביקורת אילנית דמרי
עצמאים(

08-6293531076-8091258elanitda@taxes.gov.il

08-6293445076-8092872avida@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(אבי דהאן
חוליה 7 שומה

08-6293437076-8091285malcaya2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב מלכה
חוליה 8 שומה

08-6293453elhnanco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאלחנן כהן
galba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(גל בבלי

08-6239585076-8091337shmoelaz@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שמואל עזריה
חוליה 9 שומה

08-6293591liranye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלירן יהודאי
roniye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רוני יקותילוב

03-7633573076-8093006ronenko@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רונן קורן
08-6293469076-8091326ruchamada@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רוחמה דוד פור

מזכירות חוליה 20 שומה
08-6293501076-8091334shoshsa@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(שושנה שמוחה

08-6293453076-8091313eynatna@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עינת נווה
 ראש ענף קרוליין מכלוף

)תאומי מס והחזרי מס(
08-6293500076-8091324kerolaynma@taxes.gov.il

08-6293540076-8091332shulada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שולמית דיין
08-6293474076-8091278hayakr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיה קרמר

08-6293419076-8091275darorala@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דרורה לביא
08-6293512agagva@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ודיע אבו עג'אג'

08-6293484076-8091266esterya@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אסתר יאסו
08-6293467076-8091273dalitzi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דלית זיאץ

תהילה הודיה 
רווח

סגן מנהל מדור )חוליה(

danielho@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(דניאלה חוטר
tzipita@itc.mof.gov.ilמנהל מדור )חוליה(צפורה טהבש

08-6293540076-8091291limorma@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(לימור מזוז
מזכירות חוליה 21 שומה

08-6293433076-8091260elaza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלה זבצקי
08-6293515076-8091323klodinle@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(קלודין לוי

ממונה )רכז חוליה מרכזית נורית בן זקן
— חברות(

08-6293521076-8091304noritbe@taxes.gov.il

 ראש ענף אורטל אבוטבול
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6365730076-8091251ortalab@taxes.gov.il

08-6293406076-8091338simhami@taxes.gov.ilמרכז )גביה(שמחה מצרי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-6293597076-8091308nisimdv@taxes.gov.ilראש ענף )תיקצור דוחות(ניסים דבורה
08-6293463tzipina@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ציפורה נקש

ארכיב
יעקב ישראל כהן 

אור
08-6293508076-8091284yakovco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

08-6293504076-8091244avrahamor@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אברהם אורה
08-6293504076-8091279haimta2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים תאמנה

08-6293509076-8091300mordehaybe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מרדכי בלאיש
08-6293544076-8091276zeevfa@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(זאב פריד

חוליה 1 ניכויים
076-8091245hagarav@taxes.co.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(הגר ציוני

08-6293434076-8091264esterev@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר אבן חיים
08-6293449076-8091249ehudmi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אהוד מינדלין

08-6293532076-8091340shimonmo2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שמעון מור יוסף
הנהלת גביה

08-6293422076-8091299menashesh@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(מנשה שמש
חוליה 1 גביה

08-6293408076-8091306nehamaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(נחמה קרואני
08-6293475076-8091303navaha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(נאוה חדד

08-6293421076-8091267esterpa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אסתר פרטוק
08-6293416076-8091256elanaat@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אילנה אטד

08-6293407076-8091315inbarra@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ענבר רחמים
08-629352308-6293411rachelima@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(רחל פסחה מדהני

08-6293428076-8091314amosuz@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עמוס אוזן
חוליה 70

08-6293420076-8091321zipiro@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ציפי רוחם
08-6293415076-8091296meravbi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מירב ביטון
08-6293421076-8091305nuritmo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(נורית משה
 ראש ענף איריס נבון

)פירוקים ופשיטות רגל(
08-6293414076-8091259irisna@taxes.gov.il

חוליה 90
08-6293410076-8091280tovana@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(טובה נחום
08-6293409076-8091311simasa@taxes.gov.ilמרכז )גביה(סימה סבן

 סגן מנהל תחום אברהם שלמה
)סגן גובה ראשי(

08-6293404076-8091247avish3@taxes.gov.il

08-6293413076-8091295maymonle@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מימון לוי
חוליה 1 ניהול ספרים

08-6293477076-8091289levanama2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(לבנה מאור
08-6293418076-8091253ornael@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(אורנה חזן

08-6293556076-8091257elanama@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(אילנה מימון
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
mh.shaam.gov.il@08-6293513076-8091288סגן ממונה )ניהול ספרים(יצחק דידי

08-6293431076-8091281yehuditha2@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(יהודית חזן
חוליה 1 מודיעין

076-8091265esteret@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אסתר איטח
 ראש ענף חובב סרוסי

)שירות, תפעול ורשת(
08-6293424076-8091277hovavsa@taxes.gov.il

 ראש ענף איילה אלמליח
)שירות, תפעול ורשת(

08-6293425076-8091254ayalael@taxes.gov.il

 ראש ענף מזל מזוז
)שירות, תפעול ורשת(

08-6293430076-8091293mazalma@taxes.gov.il

 ראש ענף אלה קויפמן
)שירות, תפעול ורשת(

08-6293425076-8091261elako@taxes.gov.il

 מרכז בכירשמעון אזנקוט
)שירות, תפעול ורשת(

08-6293423076-8091339shimonay@taxes.gov.il

08-6293490076-8091283harpazhardiye@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(יחזקאל הרפז
החזרי ותאומי מס חוליה 17

08-6293585076-8091328rutba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רות בר יוסף
מרכז בכיר )תאומי מס דליה שקד

והחזרי מס(
08-6293561076-8091272daliash@taxes.gov.il

08-6293500076-8091294michalse2@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(מיכל סממה
08-6239442076-8091297malief@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(מלכה אפרים

08-6293562076-8091319fransuazda@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(פרנסואז דדון
 מנהל מדור מרי-מאור סנבטה

)תאומי מס והחזרי מס(
 מנהל מדור שירלי בן עדי

)תאומי מס והחזרי מס(
08-6293594076-8091343shirlibe@taxes.gov.il

 ראש ענף רימה ירמולובסקי
)תאומי מס והחזרי מס(

08-6293439076-8091331rimaer@taxes.gov.il

taerawad@gmail.comסגן מנהל מדור )גביה(תאר עווד
 ראש ענף אורית אלמוג

)שירות, תפעול ורשת(
08-6293592076-8091252orital@taxes.gov.il
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פקיד שומה גוש דן
רח' בן גוריון 38 52573 רמת גן, טל  03-7530333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-6836089076-8093090irisom@taxes.gov.ilפקיד שומהאיריס עומר
סגן מנהל יחידה

מיכל טולדנו-
שוריאן

03-7530302076-8090335michalto@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה א

לשכת המנהל
 מנהל מדור נינה אהרונוב

)תאומי מס והחזרי מס(
03-7530300ninaah@taxes.gov.il

עובדי מינהל
03-7530329076-8090334chendo@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(דורון חן

03-753033303-7530250טלפונאי עיוורמירה יפה
076-8090407shirash2@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(שירה נטלי שפירא

03-753032503-7530324shlomopi@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(שלמה פינטו
03-7530303076-8090013yaelbe@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(יעל בן-חמו

נהגים
03-753030803-7530262ראש ענף הוצל"פיהודה זוביב

חוליה 1 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(נטע מזרחי

03-753035503-7530368zvigi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גילה צבי
03-7530312076-8092402michaelaz@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(מיכאל אזולאי

חוליה 2 שומה
054-5541919aviatartz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אביתר צברי
03-7530345076-8090392eialre@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אייל ריינמן

03-753034603-7530380hadarza@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(הדר זלכה אלי
חוליה 3 שומה

מפקח מס הכנסהנטלי בגון
03-7530352076-8091107erezta@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ארז טביב

רווית-אב יצחקי-
חלוץ

03-7530311076-8092678ravitet@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

חוליה 4 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(דולב בן אבי

03-7530333doritsh@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דורית שעשוע
חוליה 5 שומה

03-7530370076-8093560inbalpo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(ענבל פולאק
03-7530313076-8090324drorva@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דרור ותארי

חוליה 6 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(ארז חגאג

03-7530332076-8093566michaelle2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמיכאל לייבוביץ
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מפקח מס הכנסהאתי כהן
leemo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(לי נעים

yuvalpl@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יובל פליסקין
03-7530304076-8090363asima@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אסי מזוז

חוליה 8 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(טל טירי

מפקח מס הכנסהיואב קרנר
03-7530338yaelbu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיעל בוכניק

03-7530344076-8090413orenas@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אורן אסולין
03-7530306076-8092828shaharko@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שחר קולנדר

חוליה 9 שומה
03-7530356076-8090393alicemo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אליס מור יוסף
03-7530381danabr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהדנה ברונשטיין

076-8090414waaelaa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(וואיל אעלמי
03-7530328076-8090316elinordo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אלינור דותן

03-7530382076-8090310zvibr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צבי ברנד
03-7634301076-8092749adiso@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(עדי סולומון

חוליה 10 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(נדב שטרסברג

03-7530343haida@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(חי דהן
03-7530341ranrahamimif@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרן איפרגן

oritja@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אורית יעקובזון
03-7530340oshratst@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אושרת שטיינר

03-7530307076-8090372michalni@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיכל ניר בלונרו
מזכירות חוליה 20 שומה

03-7530238076-8090351mordehayle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרדכי לביא
03-7530236076-8090356meravle@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מירב לוי

הילית פוליטי 
עופר

03-753020203-7530240hilitpo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

03-7530250galitov@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גלית עובדיה
03-753024303-7530308sarape@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(שרה פרי

olgade@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אולגה סוליימנוב
03-7530242inbarva2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ענבר הלוי
03-7530239076-8093593sapirha@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ספיר חדד

jonathanar@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(יהונתן ארן
03-7530244076-8090410rachelha5@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רחל רוחמה הררי

מזכירות חוליה 21 שומה
03-753023503-7530227liorama@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליאורה מעיין

03-753023203-7530227nisimsh@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(שי נסים
03-753036603-7530368yacovsh2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב שרון
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מנהל מדור )תאומי מס סמדר סומר

והחזרי מס(
03-7530231076-8093594smadarso@taxes.gov.il

03-753022503-7530227menashela@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מנשה להב
03-7530229076-8090398shlomitsh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שלומית שמש

03-7530230076-8090364rutymi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רות מזרחי
חוליה 7 שומה — מזכירות חול

מפקח מס הכנסה )מתמחה(רועי נוי
03-7530373076-8090322mosheva@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה וינצברג

03-7530316076-8092748adias2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(עדי אשכנזי קמחי
ארכיב

03-753028003-7530285orliesh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אורלי שרף
אלעזר מיכאל 

זלנפרוינד
03-753025803-7530262eliezerze@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

03-753028103-7530285tzdakada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דוד צדקה
hagaita2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(חגי תבורי

חוליה 1 ניכויים
03-7530365076-8090311yoelto@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(יואל תורגמן
מפקח מס הכנסה )מתמחה(ענבל לאופר

03-7530360076-8090311oferga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עופר גנון
03-753034803-7530380yechezcelsh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יחזקאל שמש

03-7530361076-8090338yoavyo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יואב יונג
03-753031503-7530380eliyhona@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אליהו נאווי

הנהלת גביה
03-753027003-7530262zivaya@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זיוה ינוס

03-753020003-7530212aharonbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(אהרן בן מאיור
חוליה 1 גביה

03-753021003-7530212arieab@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אריה אברמוביץ
03-753021403-7530212meirabe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מאירה בן-שמול

03-753026603-7530262benzionsm@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ציון שמואלי
03-753021803-7530212orenav@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אביטל אורן
03-753021503-7530212davidmo@taxes.gov.ilמרכז )גביה(דוד מרדכי

גלדיס סעד אבו 
אלעזאם

03-7530209076-8090408gladisab@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(

03-753021103-7530212neonube@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(נעמי ברגרבסט
חוליה 70

03-750322303-7530212esterha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אסתר חבר
03-753022003-7530262sigalna@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סיגל נגרין
03-7530228076-8090315zilado@taxes.gov.ilמרכז )גביה(צילה דולב

03-7530221076-8090409zoharako@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(זוהרה כהן גרשום
03-7530219076-8090349miryamco@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(מרים כהן
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חוליה 1 ניהול ספרים

03-753036603-7530246nirba@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(ניר בר דיין
03-753036703-7530262boazgr@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(בועז גרנות

03-753036803-7530246cohenah@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(אהרן כהן
03-7530242076-8090317izhakha@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יצחק הדר

חוליה 1 מודיעין
03-753025303-7530250hayatmo@taxes.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(משה חייט

03-753027803-7530273arielka@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אריאל קאופמן
03-753026603-7530207osnatpe@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אסנת משולם

 ראש ענף ירון ויסמן
)שירות, תפעול ורשת(

yaronvi@taxes.gov.il

 ראש ענף צבי הוכהויזר
)שירות, תפעול ורשת(

03-7530308076-8090319zviho@taxes.gov.il

 ראש ענף אילת סולימן
)שירות, תפעול ורשת(

03-753025903-7530250aieletsu@taxes.gov.il

 ראש ענף אהובה עזר
)שירות, תפעול ורשת(

03-7530257076-8090377ezerah@taxes.gov.il

 מרכז בכיריעקב זלמנוביץ
)שירות, תפעול ורשת(

03-7530260076-8090327yaacovza2@taxes.gov.il

03-753024503-7530240danaya1@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(דנה דיזי יקוטי
03-753033303-7530250טלפונאיגיא עובדיה

החזרי ותאומי מס חוליה 17
03-7530275076-8090389azaryatz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עזריה צפרי
03-7530203076-8090321liorhe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ליאור הניג

 מרכז בכיר רבקה יגר
)תאומי מס והחזרי מס(

03-753026803-7530273rivkaie@taxes.gov.il

03-753027003-7530273leapatrisiaya@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(לאה יעקב
03-753026903-7530273zeevav@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(זאב אברמוביץ

 מנהל מדור עטרה קרן
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7530266ataralevy1@walla.com

 מנהל מדור רינת נחום
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7530267076-8090406rinatna3@taxes.gov.il

 מנהל מדור ענת רזניק
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7530271076-8093568anatre@taxes.gov.il

 מנהל מדור בתאל בן דוד
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7530300076-8090516batelbe@taxes.gov.il

דוד רפאל 
ציקוושווילי

055-8823935076-8093578davidrefaelch@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(

zivata@taxes.gov.ilרכזת לשכה אזיוה טזזו
מודיעין שטח

03-7530305076-8090318nadavho@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(נדב הוד
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ארכיב

04-6327826076-8091371tamirgi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גלעד תמיר
04-6327823076-8091375gargirha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חסדאי גרגיר

עובדי מינהל
04-6327916076-8093151mazalav@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מזל אברהם

 ראש ענף שלמה שיפמן
)שירות, תפעול ורשת(

04-6327907076-8091410shlomosh2@taxes.gov.il

04-6327911maiase@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(מיה ספל
03-6505727טלפונאי עיווראליהו פטל

04-6327911076-8091362etibe@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אסתר בן דוד
נהגים

04-6327911076-8091369gabisa@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פגבריאל סבג
עובדי מודיעין

סיגלית מימוני 
תוהמי

 ראש ענף 
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6327864076-8091393sigalitto@taxes.gov.il

 ראש ענף רעיסה אקרמן
)שירות, תפעול ורשת(

04-6327805076-8091409raiaak@taxes.gov.il

 מרכז בכירמלכה ברדה
)שירות, תפעול ורשת(

04-6327808076-8091385malkaba@taxes.gov.il

 ראש ענף מיכאל כהנא
)שירות, תפעול ורשת(

04-6327835076-8091382michaelka@taxes.gov.il

04-6327804076-8091378yochiba@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(יוכי ברדה
חוליה 1 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(רותם שרון
04-6327887076-8091361anari@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אנה מרגולין

מפקח מס הכנסהאורי אלון
מפקח מס הכנסה )מתמחה(אמיר יגיל

04-6327894076-8091356osamaal@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(אוסאמה אעלימי
חוליה 2 שומה

04-6327899076-8091416sharifab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שריף אבוטועמה
04-6327890076-8091395samiryo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סמיר יונס

חוליה 3 שומה
04-6327892076-8091376hasanma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חסן מחאמיד

04-6327897076-8091391gerasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סאמי גרא
חוליה 4 שומה

04-6327863076-8091426idanbe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עידן אהרון בן אלי
04-6327842076-8091397masolraab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עבד מסאלחה

04-6327840076-8091380kalanitle@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(כלנית לוינסקי
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חוליה 5 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(ערן בלס
מפקח מס הכנסה )מתמחה(עופר ג'ובאני
04-6327853076-8091405radabe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רדה בן שבת

04-6327847076-8091398adnanma@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עדנאן מחאגנה
04-6327844076-8091384miriar@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מירי ניסים

חוליה 7 שומה
04-6327883076-8091399ednago@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עדנה גורן

04-6327886076-8091370gadige@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גדי גרשוני
מזכירות חוליה 20 שומה

04-6327836076-8091403zvikl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צבי קליין
04-6327837076-8091386naderab2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(נאדר אבו-מוך

04-6327830076-8091357orlymo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אורלי מרדכי
04-6327831076-8091418ranto@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רן טובי

סיון פרידמן 
כליפה

sivanfr@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(

04-6327832076-8091396adelms@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עאדל מסארווה
04-6327839076-8091365arnonpa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ארנון פז

חוליה 1 ניכויים
04-6327861076-8091369eliranaf@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אלירן אפוטה
04-6327889076-8091363ettipa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר ישורון

08-9259830076-8090289sarofsa@taxes.gov.ilממונה )מאבק בפשיעה(שרוף שרוף
04-6327858076-8091368batshevaat@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בת-שבע עטר

04-6327860076-8031355lupoah@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אהרון לופו
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום דוד גבאי
)סגן גובה ראשי(

04-6327821076-8091372davidga@taxes.gov.il

04-6327809076-8091364roymiar@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(ארמונד רוימי
חוליה 70

04-6327819076-8091394shlomogo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סלומון גוזלן
04-6327818076-8091389nitzazo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ניצה זוארץ

04-6327811076-8091401anatpa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ענת שיר פסו
04-6327815076-8091358elanara@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אילנה רבי

סגן מנהל מדור )גביה(אבי-אברהם אורון
 ראש ענף אברהים חליל

)פירוקים ופשיטות רגל(
04-6327820076-8091353hibraimhl@taxes.gov.il

04-6327812076-8091402ashamca@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עסאם כבהא
04-6327810076-8091411shmuelgo3@taxes.gov.ilמרכז )גביה(שמואל גורביץ

חוליה 1 ניהול ספרים
מנהל מדור )ניהול ספרים(נדב פאר
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467 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-6327849076-8091388yogevni@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(ניסים יוגב

04-6327848076-8091413simchaat@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(שמחה עטיה
04-6327851076-8091366binale@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(בינה לוי

החזרי ותאומי מס חוליה 17
04-6327870076-8091422saritye@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרית ימיני

 מרכז בכיר כוכבה רוימי
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6327871076-8091379kohavaro@taxes.gov.il

04-6327876076-8091407rachalbo@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(רחל בוטבול
04-6327874076-8091367barochsa@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(ברוך סייג

04-6327872076-8091387ninash@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(נינה שפיר
 מנהל מדור עמיר אבורוקן

)תאומי מס והחזרי מס(
04-6327873amirab@taxes.gov.il

 מנהל מדור רבקה ישראל
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6327862076-8091421rivkais@taxes.gov.il

 ראש ענף דרור ימיני
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6327875076-8091373drorye@taxes.gov.il

מודיעין שטח
04-6327913076-8091390nirar@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ניר אריאלי

פקיד שומה חולון
שדרות ירושלים 162 58827 חולון, טל  03-6505777

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-650588703-6505790yaelmi@taxes.gov.ilפקיד שומהיעל מירון
סגן מנהל יחידה

03-6505888hagitbe@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אחגית סבירסקי
עובדי מינהל

03-6505789076-8091493reuvensa2@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(ראובן ספליצקי
03-6505793076-8091452solimanigi@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(גילה סולימני

03-6505792076-8092863talibi@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(טלי ביטון
ניהול ספרים

03-6505721076-8093223rotemha@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(רותם חיימוביץ
03-6505720076-8093229adiiz@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(עדי יצהרי

03-6505780076-8091471monelbo@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(מונל בוינג'יו
ארכיב מרכזי

03-6505754076-8091481nehemyana@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(נחמיה נהרי
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משרדי פקידי שומה  468

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 שומה

03-6505805076-8091468yaronsa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ירון שדה
03-6505811076-8091457doronts@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דורון צדוק

חוליה 2 שומה
03-6505772076-8091438alonba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלון ברוך

03-6505776076-8091429avitalbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אביטל בן בסט
חוליה 3 שומה

03-6505817076-8093278orelye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אוראל ישועה
03-6505814076-8093234kochvitno@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהכוכבית נוח

03-6505814076-8091437ellaam@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אלה כהן
03-6505812076-8091441reutam@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רעות סעד
03-6505813076-8091504roniin@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רוני ענבר

03-6505808076-8091434orenta@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורן תמיר
חוליה 4 שומה

03-6505773076-8091478miryamsh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרים שוורץ
03-6505796076-8091446arielta@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אריאל טאוב

חוליה 5 שומה
03-6505780076-8091502maayanco2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(מעיין כהן

03-6505781076-8093233orish@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאורי שפיגל
03-6505782076-8093225fridaho@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(פרידה הורביץ

03-6505778076-8091485natanel@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נתן אלבז
חוליה 7 שומה

03-6505748076-8091435isaeh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איהב עיסא
03-6505749076-8091497shmuelle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמואל לוי

03-6505746076-8091499shronsh@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(שרון שליים
חוליה 8 שומה

נטלי שמריהו 
מורנו

03-6505809076-8091459natalish2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

03-6505810076-8091490sandraah@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סנדרה אהרוני
03-6505797076-8091498shimonst@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שמעון סטולפר

מזכירות חוליה 20 שומה
03-6505747076-8091464hayana@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(חיה נחום
03-6505891076-8091456davidse@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד סלע

03-6505724076-8091476mordeahish@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מרדכי שבתאי
03-6505736076-8091431ahrones@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אהרון אשכנזי

03-6505743076-8091488simana@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(סימה נגר
03-6505744076-8091475motigo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מרדכי גולדברג

03-6505848076-8091439elivi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אלי ויזמן
03-6505745076-8091474tamarre@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(תמר ראובני

03-6505742076-8091445efratah@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אפרת אהרוני
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 ניכויים

03-6505739076-8091495shaulna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שאול נחום
03-6505786076-8091479moshede@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה דנטיס

03-6505758076-8091460veredba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ורד בכר אושרי
הנהלת גביה

03-6505706076-8091447alohabba@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(באסם אלוהאב
חוליה 1 גביה

03-6505710076-8091428avivada2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אביבה דוד
03-6505701076-8091454galitco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גלית כהן

03-6505708076-8091486sigalsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סיגל שמואל
03-6505705076-8091453galitha2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גלית חכים

03-6505704076-8091487sigalitho2@taxes.gov.ilמרכז )גביה(סיגלית הוד
03-6505703076-8091458maorya@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(מאור יעקובוביץ

 סגן מנהל תחום אורה ויטנר
)סגן גובה ראשי(

03-6505713076-8091432oravi@taxes.gov.il

חוליה 70
03-6505716076-8091465hemadza@taxes.gov.ilמרכז )גביה(חמדה צרפתי

03-6505715076-8091496nirami@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(נירה מזרחי
חוליה 10 מודיעין

03-6505717076-8091433orlima@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אורלי מעודה
03-6505728076-8091477miriamka@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מרים קיאני

 ראש ענף כרמלה אמון
)שירות, תפעול ורשת(

03-6505800076-8091470carmelaam@taxes.gov.il

 מרכז בכירזאקי בשארי
)שירות, תפעול ורשת(

03-6505725076-8091461zakiba@taxes.gov.il

03-6505723076-8091489semadarmi@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(סמדר מזרחי
החזרי ותאומי מס חוליה 17

03-6505768076-8091462zehavaye@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זהבה יחזקאל
03-6505762076-8091494ronitco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רונית כהן

 מרכז בכיר בנימין ליאון
)תאומי מס והחזרי מס(

03-6505764076-8091449bennyle@taxes.gov.il

03-6505766076-8091500saritba2@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(שרית בכר
03-6505865076-8091430ahovale@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אהובה לוי
 ראש ענף אסתר מני

)תאומי מס והחזרי מס(
03-6505785076-8091443etima@taxes.gov.il

 ראש ענף נאוה נהרי
)תאומי מס והחזרי מס(

03-6505798076-8091480navana3@taxes.gov.il

 ראש ענף עינת בנימין
)תאומי מס והחזרי מס(

03-6505759076-8091491binyaminey@taxes.gov.il

פקיד שומה חולון
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 ראש ענף אננת אבי בונו

)תאומי מס והחזרי מס(
03-6505765076-8091442avivabo@taxes.gov.il

03-6505767076-8091482nisrinch@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(ניסרין כליפה
מודיעין שטח

03-6505722076-8091451golanma@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(גולן מלכיאל

פקיד שומה חיפה
שדרות פל ים 15 קרית ממשלה חיפה, טל  04-8630000

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-863027904-8667249yossiba@taxes.gov.ilפקיד שומהיוסף בהלול
סגן מנהל יחידה

04-863027704-8667249rolandam@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה ארולנד עם-שלם
עובדי מינהל

04-8630274076-8091645shirinha@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(שרין חדד
04-8630278076-8091652shirlyaf@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(רחל שירלי אפק

04-8630276076-8091512ornash@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אורנה שנורמן
חוליה 1 שומה

04-8630185076-8092465dorarab@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דוראר אבו-בכר
04-8630191076-8091518ilanha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילן הר-ציון

04-8630207076-8091525albertam@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלברט אמסלם
חוליה 2 שומה

04-8630069ryangh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ריאן גאנם
04-8630072076-8091529osnatni@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסנת פ נמני
04-8630079076-8091538geulaav@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גאולה אבידר

חוליה 3 שומה
04-8630205076-8091550dalittz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דלית צבר

04-8630196076-8091553vagiyach@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(וג'יה חמוד
04-8630197076-8091646sasonli@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ששון ליאתים

חוליה 4 שומה
04-8630209076-8091626zviba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(צבי בניש

04-8630212076-8091567ronyfa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרוני פאחורי
04-8630213076-8091565talibe3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(טלי ברקוביץ

חוליה 5 שומה
09-8602541076-8092191jeryesbi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ג'רייס בשאראת

04-8630076076-8091593awadma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מאהל עואד
04-8630081076-8091627zvivi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(צבי וינשטוק

פקיד שומה חולון
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471 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 6 שומה

מפקח מס הכנסהאוהד בצלאל
04-8630205076-8093005moussahi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מוסא חג'אזי

04-8630193076-8091608nuraab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נורה אבו-רקייה
04-8630201076-8091589limorco@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לימור כהן
04-8630087076-8091574yacovda@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעקב דדי

04-8630205076-8091521ilanitle2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנית לוינסון
04-8630192076-8091590limorka2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(לימור קפלן זאב

חוליה 7 שומה
04-8630062076-8092850rimya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רים יאסין

04-8630075076-8091606nadavli@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נדב מאור ליבהבר
04-8630068076-8091570davidyo@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(יוסף דוד

חוליה 8 שומה
04-8630189076-8091542guybe2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גיא בן חיים
04-8630184076-8091614salimch@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סלים חנג'ר

04-8630188076-8091610nettaka@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נטע כרמי
04-8630208076-8091591linata@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(לונה טל-חיון

חוליה 9 שומה
ממונה )רכז חוליה חיכמת עבאס

מרכזית(
04-8630073076-8091559hachmatab@taxes.gov.il

04-8630190076-8091635ransh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רן קרל שוסטר
04-8630074076-8091558haimye@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חיים יחיאלי

חוליה 10 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(יואש רון

04-8630265076-8091577yacovle3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעקב לייטנר
04-8630261076-8091516eyalli2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אייל ליבר
04-8630260076-8091622hamedfa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(פהמי חמד

04-8630262076-8091546davidav2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דוד אברהם
חוליה 11 שומה

04-8630195076-8091654huseinna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(חוסיין נעאמנה
04-8630200076-8091632rutfi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות פינקלשטיין

04-8630198076-8091611salachca@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סאלח כיוף
חוליה 16 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(תומר זלצר
04-8630271076-8091619inbarro@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ענבר יהודית

04-8630268076-8091560halilab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ח'ליל אבו יוסף
04-8630270076-8091618editgo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עידית כהן
04-8630104076-8091634rachelsa3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחל שריג

 לילך 
לובטון הולצמן

 מנהל תחום 
)רכז בכיר(

04-8630269076-8091588lilachlu@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מזכירות חוליה 20 שומה

076-8091406ronenro@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רונן רוזנבלט
04-8630149076-8091630klarada@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(קלרה דהן

04-8630070076-8091533arikla@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אריק לנדה
04-8630160076-8091587lilianagi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ליליאנה גילבורד

04-8630153076-8091620anatle@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ענת לוי
04-8630155076-8091625fridash@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(פרידה שמאי

04-8630119076-8091648tikvaos@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(תקוה אוסי
04-8630173076-8091513ahimsh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אחים שטרומינגר

04-8630148076-8091545janetho@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ג'נט חונן
מזכירות חוליה 21 שומה

04-8630059076-8091536belahe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בלה הרמן
04-8630157076-8091534arcadile@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ארקדי לבנט
04-8630159076-8091528saeidan@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אנטון סעיד

 ראש ענף ברק בן-שמואל
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630057076-8091537barakbe@taxes.gov.il

04-8630013076-8091556hagitye@taxes.gov.ilמרכז )גביה(חגית יחזקאל
04-8630156076-8091562hanaha3@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חנה חתן

04-8630181076-8091552hinohi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(הנו הנו
04-8630147076-8091628tzvira@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(צבי רבינוביץ

04-8630146076-8091642shemtovbe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שם טוב בן אבו
04-8630238076-8091511evami@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אווה מיכאל

ארכיב
04-8630136076-8091557haimoz@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים אוזן

04-8630134076-8091583israelme@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ישראל מטייביץ
04-8630047076-8091524etankr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(איתן קרסנר

04-8630034076-8091526elaze2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אלה צמח
04-8630142076-8091633razielis@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רזיאל ישראלי

04-8630141076-8091605moshese@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(משה שגב
04-8630155tatyanagu@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(טטיאנה גוריב

חוליה פשמ"ג/פיצויים
04-8630258076-8091573yacovel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעקב אלרואי
מפקח מס הכנסה )מתמחה(מתן אמסלם
04-8630256076-8091568orianna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאוריאן נחום
04-8630257yairel@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיאיר אלימלך

04-8630255076-8091532arielale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אריאלה לוי
04-8630257076-8091656loaaina@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(לואי נאסר

04-8630259076-8091581yaronch@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ירון חושקובר
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פקיד שומה חיפה

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 2 ניכויים

04-9852957076-8094200nohamaddi@mc.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מוחמד דיאב
04-8630225076-8091598michaelra@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכאל רבינוביץ

04-8630088076-8091531arzadi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ארזה דינר
04-8630086076-8091647tamial@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(תמי אלון

04-8630084076-8092463gaypa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גיא פרטוק
חוליה 3 ניכויים

04-8630203076-8091617ofergo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עופר גולני
04-8630089076-8091548doronve@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורון וסרמן

04-8630222076-8091576yacobvi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעקב ויזל
04-8630085076-8091575yacovha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב הרוש

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום ענת משה

)סגן גובה ראשי(
04-8630010076-8091621anatmo@taxes.gov.il

04-6929718076-8092504shlomoza2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אשלמה זריהן
חוליה 1 גביה

04-8630038076-8091572yoramhi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יורם חיימיניס
04-8630025076-8091571yosefro2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יוסף רוזוב
04-8630035076-8091523eitanle@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(איתן לשם

04-8630027076-8091555havazeletay@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(חבצלת אייאש
04-8630011076-8091639shoshanaak@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שושנה עקיבא

04-8630021076-8091603marinare@taxes.gov.ilמרכז )גביה(מרינה רסנר
04-8630022076-8091644shimonbe2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שמעון בנאורי

04-8630041076-8091650sanasa@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(סנא סאלם
04-8630040076-8091613simide@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סימה דרעי
 ראש ענף מזל סוטיל

)פירוקים ופשיטות רגל(
04-8630028076-8091595mazalsu@taxes.gov.il

חוליה 70
04-8630014076-8091539gevabi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גבע ביאדגו

04-8630019076-8091578yaffaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יפה כברה
04-8630015076-8091612stefando@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(סטליאנ סטפן

04-8630016076-8091651mitalsh@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(מיטל שמעון
חוליה 1 ניהול ספרים

04-8630228076-8091563hanansh@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(חנן שפירא
מנהל מדור )ניהול ספרים(ניר חלימה
04-8630224076-8091624pinhassh@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(פנחס שוב

04-8630226076-8091580yaroner@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(ירון ארז
04-8630229076-8091541gideonsh@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(גדעון שינדלהיים

04-8630218076-8091596michaelof@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(מיכאל אופנר
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 מודיעין

 ראש ענף אילנה שמש
)שירות, תפעול ורשת(

04-8630171076-8091520ilanash2@taxes.gov.il

 ראש ענף עאוני חורי
)שירות, תפעול ורשת(

04-8630244076-8091615huriao@taxes.gov.il

 ראש ענף אביבה פרנקו
)שירות, תפעול ורשת(

04-8630275076-8091508avivafr@taxes.gov.il

 ראש ענף שמחה גרינבאום
)שירות, תפעול ורשת(

04-8630170076-8091643simhagr@taxes.gov.il

 מרכז בכירפנחס סולומון
)שירות, תפעול ורשת(

04-8630166076-8091623pinisa@taxes.gov.il

04-8630263076-8091522itzhakam@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(איציק אמסלם
 ראש ענף אילן אוחנה

)שירות, תפעול ורשת(
04-8630243076-8091517ilanoh@taxes.gov.il

החזרי ותאומי מס חוליה 17
 ראש ענף גלינה סוסקין

)תאומי מס והחזרי מס(
04-8630055076-8091543galinaso@taxes.gov.il

04-8630094076-8091600miraro@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מירה רויטמן
04-8630086076-8091564tatianaka@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(טטיאנה קלמיקוב

04-8630156076-8091514ahmedzr@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אחמד זרייקי
 מנהל מדור איה להיאני

)תאומי מס והחזרי מס(
04-8630114076-8091659ayala@taxes.gov.il

 מרכז בכיר דורון סובעי
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630103076-8091549doronsu@taxes.gov.il

 מנהל מדור רוית לניאדו
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630102076-8091653ravitla@taxes.gov.il

 ראש ענף גדי לופו
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630058076-8091540gadilu@taxes.gov.il

 ראש ענף אפרת בן-ארוש
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630113076-8091530efratbe@taxes.gov.il

 ראש ענף זהבה בן-שמואל
)תאומי מס והחזרי מס(

04-8630004076-8091554zivabe@taxes.gov.il

מודיעין שטח
04-8630240076-8091566yairpi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(יאיר פינק
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פקיד שומה טבריה 
רח' אלחדיף 23 טבריה, טל  04-6714141

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

פקיד שומה ומנהל מיסוי עזרא ספר
מקרקעין

04-6714155076-8091400ezrasa@taxes.gov.il

סגן מנהל יחידה
04-6714151076-8091822adiza@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעדי זיידמן

יחידת מודיעין
04-6714255076-8091819sigalma2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(סיגל מליחי

עובדי מינהל
04-6714237076-8091816zoharni@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ניסים זוהר

04-6714148076-8091833yehuditme2@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(יהודית מקונן
04-6714156076-8091799galitit@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(גלית יצחקי ביטון

ניהול ספרים
04-6714159076-8091809yosiam@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(יוסף עמר
076-8091048anatah@mh.shaam.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(ענת שבי

04-6714173076-8091812moshemo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מורד משה
04-6714161076-8091824eimadma@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(עמאד מעיקי

04-6714158076-8091808yonasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יונה סלמן
עובדי מודיעין

 ראש ענף משה עלוש
)שירות, תפעול ורשת(

04-6714182076-8091815mosheal2@taxes.gov.il

04-6714127076-8091825rozahdr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רוזה דרגי
04-6714125076-8091810yitzhakgr@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(יצחק גרינברג

חולית ניכויים
04-6714034076-8091817nirga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ניר גבאי

04-6714169076-8091830shlomigi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלמה ג'ינו
04-6714170076-8091826ronida@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רוני דכוור

חוליה 1
04-6714104076-8091804chavivpe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חביב פרץ

04-6714118076-8091791inbalso@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעינבל סולומון
חוליה 2

04-6714120076-8091803danitam@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דנית עמר
04-6714101076-8091823einavdo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עינב דואב

04-6714102076-8091801doritba2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורית ברוך
04-6714117076-8091790ehudok@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אהוד עוקבי

מזכירות חוליה 1
 ראש ענף סמיר נסאר

)פירוקים ופשיטות רגל(
04-6714113076-8091820samirne@taxes.gov.il

Book - yoman 2016-2017 text.indb   475 10/08/2016   14:45:03



פקיד שומה טבריה

4

משרדי פקידי שומה  476

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-6714115076-8091792irissm@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(איריס סמאג'א

04-6714116076-8091831shlomoda@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלמה דהן
גובה ראשי

04-6714124076-8091829sagitha@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(שגית חבר
סגן גובה ראשי

 סגן מנהל תחום גלית עבו
)סגן גובה ראשי(

04-6714130076-8096714galitab@taxes.gov.il

עובדי גביה
04-6714132076-8091811lorasa@taxes.gov.ilמרכז )גביה(לורה ששון

סגן מנהל מדור )גביה(לורין דוד
04-671415304-6723389siranav@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שירן אברהם

04-6714129076-8091814mosheco4@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(משה יוסף כהן
החזרי ותאומי מס חוליה 17

 מרכז בכיר אברהם סבאג
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6714140076-8091789avrhamsa@taxes.gov.il

ממונה )רכז חולית תיאומי ידידיה קחזם
מס והחזרי מס(

04-6714138076-8091806yedidyakc@taxes.gov.il

 מנהל מדור בנימין זכריה
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6714147076-2091837binyaminze@taxes.gov.il

פקיד שומה ירושלים 1
רח' כנפי נשרים 66, ירושלים, טל  02-6545111

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

02-654510802-6545494aharonel@taxes.gov.ilפקיד שומהאהרן אליהו
סגן מנהל יחידה

02-6545107076-8093399michalbi2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אמיכל בירנפלד
ארכיב

02-6545261076-8091908shlomoas@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שלמה אסולין
02-6545261076-8093391benize@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(בנימין זאודה

עובדי מינהל
02-6545106076-8091853elish@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(אלי שמואלי

02-6545158076-8091852ראש ענף הוצל"פאלי גלעד
02-6545101076-8091866droris@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דרור ישראלי

02-6545108076-8091893einavyo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עינב יוסף
02-6545102076-8091878yafale@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(יפה לוי

02-6545105076-8091845ahuvami@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אהובה מזרחי
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1 פקיד שומה ירושלים 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 שומה

איה אפשטיין 
מכלוף

02-6545136076-8093397ayaep@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(

02-6545134076-8091881mondarga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מונדר גאבר
חיים ג'ימי 

אבורבה
02-6545130076-8091871chaimab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

02-6545150076-8091865danaro@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דנה בן-שטרית
חוליה 2 שומה

02-6545123076-8091904rachelaz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחל עזרן
02-6545146076-8091864dinafi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דינה פינקל

02-6545132076-8091858benzionbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בן-ציון בן-אור
חוליה 3 שומה

02-6545246076-8093396ilanaal@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אילנה אלפסי
02-6545137076-8091860galinasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גלינה סבין

חוליה 4 שומה
02-6545148076-8091880shiransh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשירן שבו

02-6545290076-8091916shalomsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אליסף שרעבי
חוליה 5 שומה

רינת יה שמחה 
אסולין

02-6545156076-8091884rinatas@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה

02-6545140076-8091919yitzhaknimrodar@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהנמרוד יצחק
02-6545151076-8091862doronbr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דורון בראון

חוליה 6 שומה
02-6545128076-8093398frumitho@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(פרומית הורוביץ

02-6545116076-8091874yanivla@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(יניב למברטו
חוליה 8 שומה

02-6545276076-8093393tomye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהתום יהודה כלף
02-6545127076-8091917shiraca@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשיר כרמי

02-6545113076-8091889nimrodya@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(נמרוד ירון
מזכירות חוליה 20 שומה

02-6545277076-8091902rachelwo@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רחל וולף
02-6545286076-8091906sulimi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שולמית מזרחי

02-6545281076-8091848orlish@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אורלי שאיע
02-6545176076-8091901rachelas@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רחל אספיר

02-6545275076-8091910shlomots@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שלמה צדיק
02-6545269076-8091870zahabale@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(זהבית אוחיון

02-6545284076-8091886nuritar@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(נורית הררי
02-6545291076-8091911sarave@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שרי סדון

02-6545285076-8091892simonaha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סימונה עמר
02-6545282076-8091851irismi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(איריס מזרחי
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02-6545280076-8091847orliam2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אורלי אמסלם

02-6545155076-8091867vikina@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ויקטוריה נדלר
02-6545279076-8091907shlomiit@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(שלמה מומו איטח

חוליה פשמ"ג/פיצויים
02-6545104076-8091896sarazi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(שרה צפורי

02-6545117076-8091890sagiye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(שגיא ישועה
02-6545153076-8091872adibe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עדי ברגר

02-6545154076-8091873yogevsi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוגב שמעון
חוליה 1 ניכויים

02-6545138076-8091863doritaz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורית עזר
02-6545145076-8091900rutha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות אדר

02-6545152076-8091844ohadli@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אהד ליפשיץ
 ממונה ערן תשובה

)רכז חולית ניכויים(
02-6545159076-8091895erants@taxes.gov.il

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום בנימין ארוך

)סגן גובה ראשי(
02-6545229076-8091857beniar@taxes.gov.il

02-6545480076-8091888nilimi@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(נילי מזרחי
חוליה 1 גביה

02-6545172076-8091898koletsa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(קולט סמרה
02-6545175076-8091850itzikmi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(איציק מזרחי

02-6545171076-8091859gilaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גילה כדורי
02-6545168076-8091875yaelco@taxes.gov.ilמרכז )גביה(יעל כהן

02-6545180076-8091846urielet@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אוריאל אתרוג
02-6545173076-8091918sarayi@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פשרה נאדה

02-6545173076-8091914ronitov@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(רונית עובדיה
02-6545169076-8091915oritsh@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(אורית שלום
 ראש ענף סילביה זינו

)גבייה וניכויים(
02-6545121076-8091891silvizi@taxes.gov.il

 ראש ענף רבקה כהן
)פירוקים ופשיטות רגל(

02-6545174076-8091905rikaco@taxes.gov.il

02-6545481076-8091856etiha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אתי חלימה
 עליזה 

מועלם-גולן
ראש ענף 

)חוליה ניידת(
02-6545170076-8091894alizamoi@taxes.gov.il

חוליה 1 ניהול ספרים
02-6545376076-8091913alaga@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(עלא גבר

02-6545163076-8093394itzikr@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(איציק רחמים
02-6545122076-8091897zachikr@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(צחי קראוס
02-6545375076-8090046alonyu@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(אלון יוניוב
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חוליה 1 מודיעין

02-6545253076-8091854amirna@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אמיר נייגר
02-6545294076-8091877yafaah@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(יפה אהרונוב

 ראש ענף רחל כוחיי
)שירות, תפעול ורשת(

02-6545292076-8091903rachelcoh@taxes.gov.il

 מרכז בכיראילנה סידיס
)שירות, תפעול ורשת(

02-6545289076-8091849ilanasi@taxes.gov.il

02-6545245076-8091882mazalmo@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(מזל משהיוף

פקיד שומה ירושלים 2
מגדל דניאל רחוב יפו 236, ירושלים, טל  02-5019222

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

02-5019203076-8093261racheliar@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רחלי הראל
יחזקאל-גיל 

אברהמוף
02-5019203076-8093261yehezkelav@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה א

02-5019203076-8093261giladtk@taxes.gov.ilפקיד שומהגלעד תקוע
אמרכלות — ממונה

02-501920202-6303193avigailyo@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אביגיל יוניוב
ארכיב

02-501925102-6303117yonifa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ציון )יוני( פרג'י
02-501922102-6303108davidma3@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דוד מרציאנו

עובדי מינהל
02-501921302-6303101ezraco2@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(עזרא כהן

02-501925702-6303106yodfatma@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(יודפת מלול
02-501921202-6303113haniei@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(חני עיני

גביה — מחלקה
02-501923302-6303119ilanitpa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אילנית קבלו

02-501922502-6303115dafnaam@taxes.gov.ilמרכז )גביה(דפנה עמר
02-5019231076-8093251doreende@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(דורין דרעי

02-5019209076-8093083drorco2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(דרור כהן
02-5019229076-8093088frida8569@gmail.comסגן מנהל מדור )גביה(פרידה סטביסקי

02-501923002-6303116anatiya@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(יאסין ענאתי
02-5019201076-8093081avire@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(אברהם רביבו

 סגן מנהל תחום אליהו וקנין
)סגן גובה ראשי(

02-501922602-6301094eliyahuva@taxes.gov.il

02-5019204026301083mosheal@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(משה אלקלעי
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ראש ענף מודיעין

 ראש ענף אלכסנדר שביב
)שירות, תפעול ורשת(

02-501924402-6303123alexsh@taxes.gov.il

עובדי מודיעין
 מרכז בכירמשה אזולאי

)שירות, תפעול ורשת(
02-501921102-6301079mosheaz@taxes.gov.il

עבירות בסיסיות
02-501925502-6303110zviyaza@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(צביה סיני

חולית ניכויים
02-501924502-6303120yasminmi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יסמין קול משעני
02-501923202-6301076ebraimeb@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אברהים אברהים

02-501944902-6301078limoroh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לימור אוחנה
02-501920502-6301088aviga2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אברהם גבאי

חוליה 1
02-5019259tslilsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהצליל שוקרון

02-501925302-6303121avikr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אברהם קרואני
02-501921802-6303111asafsi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(אסף סירמה

חוליה 2
מפקח מס הכנסה )מתמחה(גילי רוטבורד

02-5019206hananelco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(חננאל כהן
02-5019238elyashivma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אלישיב ממן
02-5019208076-8090016saritbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרית בן-ישי

חוליה 3
02-5019281ranca@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(רן כמון

02-501921002-6301095natanelyo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהנתנאל יוסף
02-501923702-6301098benico@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(בנימין כהן

חוליה 5
02-5018254076-8091042davidaz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(דוד אזולאי
02-5019236danielco4@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהדניאל כהן

02-501934702-6303107ilanme@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילן מנשה
02-501928402-6301090drorgi@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(דרור גיל

חוליה 17
02-501921002-6303105drormaor@ymail.comמנהל תחום )שומה(דרור מאור
 מרכז בכיר שמעון כהן

)תאומי מס והחזרי מס(
02-501921602-6303102shimonco@taxes.gov.il

02-501924202-6301084yehodaas@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(יהודה אסייג
02-501922402-6303122sigalitre@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(סיגלית ראובן

02-501923502-6303100miriamco2@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(מרים כהן
 מנהל מדור אסף אלמו

)תאומי מס והחזרי מס(
02-501924302-6301081asafal@taxes.gov.il
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 מנהל מדור מדונה מטר

)תאומי מס והחזרי מס(
02-5019241076-8093087

02-501923902-6303194izabelre@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(איזבל רביבו
מזכירות חוליה 20

02-501921402-6303118zeavapr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זהבה פרייב
02-501925602-6303124iritsh@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אירית שמואלי
02-501926102-6303125zvikash@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(צביקה שמואלי

 ראש ענף דליה גבאי
)תאומי מס והחזרי מס(

02-501924602-6301089daliaga@taxes.gov.il

02-5019286076-8093263giladsa@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(גלעד סעדו
02-501923402-6301099gilaco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גילה כהן

02-501921702-6301097avivais@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אביבה ישראלי
02-501921902-6303114maheral@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מאהר עליאן

ניהול ספרים
02-5019245076-8093082aviadra@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(אביעד רענן

מנהל מדור )ניהול ספרים(יצחק נורי
02-501942102-6301049yonihe@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יוני חברוני

02-5019245סגן מנהל מדור )גביה(משה אלמליח
מודיעין שטח

02-501920702-6303109shamima@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(שם טוב מרציאנו

פקיד שומה ירושלים 3
רחוב כנפי נשרים 66, ירושלים, טל  02-6545111

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

02-6545414076-8090754shlomoha@taxes.gov.ilפקיד שומהשלמה חסידים
סגן מנהל יחידה

02-6545417076-8091861davidma@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אדוד מרסיאנו
לשכת המנהל

02-654541402-6545413michelya@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מיכל אזרזר
עובדי מינהל

02-654541802-6545413mikibi@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(מיקי ביטון
02-654542302-6545413טלפונאי עיוורסימי עייש

אריאלה 
בנבנישתי

02-654542102-6545413arielabe@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(

02-654541902-6545413nogami@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(נוגה מיכאלי
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חוליה 1 שומה

02-6545429076-8090012michaelbe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכאל בן-אורן
02-654538402-6454343elima2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלי מאור

חוליה 2 שומה
02-6545430076-8090007miriamel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרים אליהו

02-654543302-6545413batyapo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בתיה פוני
חוליה 3 שומה

ממונה )רכז חולית ביקורת יאיר הריס
עצמאים(

02-6545409076-8090035yairha@taxes.gov.il

חוליה 4 שומה
02-6545435076-8090057netara@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(נטע רם

02-6545402076-8090049yossini@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(יוסי נסים
02-6545478ronyaka@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרוניה קלימי

02-6545457moshebi3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמשה ביבי
02-6545434076-8090112ahauvalu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אהובה לוסטיג

02-6545329076-8090116kaliel@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אלחנן קלי
02-6545454076-8090037menachemwo@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(מנחם וולף

חוליה 5 שומה
02-6545432076-8090036shmuelzo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשמואל זוטקין

02-6545248מפקח מס הכנסהסימה מזרחי
02-6545358076-8090115tsachiir@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יצחק עירון

שמעון יוחאי 
אבן-חיים

02-6545420shimonyohaiev@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

חוליה 7 שומה
02-6545436076-8090098rafike@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רפאל קדם

02-654547702-6545302mordechaiez@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרדכי עזרא
02-654543802-6545383miryamda2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מרים דוד

חוליה 13 שומה
02-6545448076-8090068orliyda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אורלי לישנסקי

02-6545393076-8090047izhakyo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק יוסף
02-654538502-6545343itzchakma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק מרקוס

02-654547502-6545343asherco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אשר כהן
מזכירות חוליה 20 שומה

02-654540402-6545351etiha2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר חליפה
02-654536302-6545351miriyamme@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מרים מנחם

02-654543902-6545343meirco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מאיר כהן
02-5019227076-8093089lapidro@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(רותם לפיד
02-654535002-6545351lilachbe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(לילך בנישו

02-654511902-6545412simash3@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סימה שוורץ
02-654536602-6545351geularo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גאולה רוזנברגר

Book - yoman 2016-2017 text.indb   482 10/08/2016   14:45:05



3 פקיד שומה ירושלים 

4

483 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
02-6545331076-8090085siviliadi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דינה סיביליה

02-654524102-6545351bat-shevasa2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(בת שבע חיה סרי
02-654537102-6545213meravam@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מירב עמיאל

מזכירות חוליה 21 שומה
02-654537002-6545351rinabr@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רינה ברומברג

 מוחמד 
עבדל רחמן

02-6545453076-8090089rachmanab@taxes.gov.ilממונה )רכז חוליה מרכזית(

 ראש ענף יוסי כהן
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654546902-6545270yossico2@taxes.gov.il

02-654524702-6545343saraco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שרה כהן
02-654539202-6545351ronitha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רונית הרטי

02-654546402-6545343rachelra@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רחל רבין
02-654537302-6545351tzviyash@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(צביה שחר

ארכיב
02-654536002-6545351yitzhaksa@taxes.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(יצחק ששון
02-654521202-6545343ראש ענף )חוליה(שלמה צ'יק

02-654534502-6545270dovbe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דב ברקוביץ
חוליה 4 ניכויים

02-6545406izhakco@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק כהן
02-6545408076-8090063moshele2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(משה לוי

חוליה 5 ניכויים
02-654540302-6454407meirtw@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מאיר טויטו
02-654544702-6545213michalel@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית ניכויים(מיכל אלבז

הנהלת גביה
02-654530802-6545412menachemgr@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(מנחם גרוס

חוליה 1 גביה
02-654531002-6545412pirhiaha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(פרחיה הרוש
סגן מנהל מדור גביהרענן אמסלם

02-6545460076-8090111ibrahimaz@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(עזיז איברהים
 סגן מנהל תחום אסנת גרובי

)סגן גובה ראשי(
02-654530302-6545412osnatgr@taxes.gov.il

חוליה 70
02-654531502-6545412hayaba@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(חיה בצרי

02-654532302-6545270zehavana@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(זהבה נאות
02-654538702-6545412bat-shevasa2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(בת-שבע סעדו
02-654531202-6545412simonle@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סימון לייכטר

02-654530702-6545412terezsu@taxes.gov.ilמרכז )גביה(טרז סויסה
02-654532102-6545412shoshhe@taxes.gov.ilמרכז )גביה(שושנה חמד

 ראש ענף דבורה הדאיה
)פירוקים ופשיטות רגל(

02-654530502-6545412dvoraha@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 ניהול ספרים

02-654547602-6545399gidonbi@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(גדעון ביטון
02-654538902-6545343yossior@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יוסף אוהד אור

02-654519502-6545399udimi@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פיהודה מזרחי
02-6545451shalomabi@walla.comמרכז )ניכויים(שלום אביטבול

חוליה 1 מודיעין
02-654537702-6545399matityahoba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מתתיהו ברדוגו

02-654533002-6303132ilaname@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה מלמד
 מרכז בכיריוחנן זאדה

)שירות, תפעול ורשת(
02-654547102-6545351zadayo@taxes.gov.il

02-654546702-6545270leami@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(לאה מזרחי
החזרי ותאומי מס חוליה 17

 מרכז בכיר עליזה ניאזוף
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654533502-6545270alizani@taxes.gov.il

02-654532402-6545270ramiba@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(רמי ברזני
02-654532702-6545270erezco@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(ארז כהן

02-654532502-6545270mazalkr@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(מזל קריספין
 ראש ענף רפאל מזרחי

)תאומי מס והחזרי מס(
02-654532602-6545351rafimi@taxes.gov.il

 ראש ענף רבקה חסון
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654525202-6545270rivkaha3@taxes.gov.il

 ראש ענף רבקה אליאס
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654546502-6545270rikiel@taxes.gov.il

 ראש ענף ימימה כהן
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654533702-6545270ymimaco@taxes.gov.il

 ראש ענף רבקה חן
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654530602-6545270rivkach@taxes.gov.il

 ראש ענף אילן אזולאי
)תאומי מס והחזרי מס(

02-6545355elanaz@taxes.gov.il

 ראש ענף סימה זקן
)תאומי מס והחזרי מס(

02-654541602-6559452szaken@itc.mof.gov.il

02-654525702-6545270miryamie@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מרים ירושלמי
02-654542602-6545450yehudale2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יהודה לוי

02-6545452076-8091134avi66601@walla.comסגן מנהל מדור )חוליה(אברהם חיים
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485 משרדי פקידי שומה 

פקיד שומה כפר סבא 
רח' טשרנחובסקי 14 כפר סבא, טל  09-7610111

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

09-7610100pazitkl@taxes.gov.ilפקיד שומהפזית קלימן
סגן מנהל יחידה

09-7610104inbalba@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אענבל שני
עובדי מינהל

monerha@taxes.gov.ilראש ענף )נכסים ולוגיסטיקה(מוניר חלבי
09-7610100076-8091963lihizv@taxes.gov.ilרכזת לשכה אליהי צויק

09-7610098076-8091966avrhamma@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(מיונה אברהם
09-7610110076-8091929ilanitna@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אילנית נגדי

חוליה 1 שומה
09-7610096076-8091977amichaiko@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עמיחי קוט

09-7610085076-8091924evelinle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אבלין לוי
09-7610076076-8091953yacovla@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב לאופר

חוליה 2 שומה
09-7610075076-8091976miriamla@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרים לפושנר
09-7610048076-8091990ovadyaha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עובדיה חסיד

חוליה 3 שומה
09-7610052076-8091988silviato@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סילביה טולצ'נסקי

09-7610081076-8091937davidzr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד זריהן
חוליה 4 שומה

09-7610090076-8091985benar@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(בן אהרונסון
מפקח מס הכנסהדב פריד

מפקח מס הכנסהשרין גיל זוארץ
מפקח מס הכנסהעמוס מימון
מפקח מס הכנסהיצחק בדרה

076-8091995amirya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעמיר ירקוני
09-7610088076-8092025omerya@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(עומר יניב

חוליה 5 שומה
09-7610093076-8091926evako@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אוה קוזניץ

09-7610082076-8091934gavrielara@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גבריאלה רנד
חוליה 6 שומה

שירה יצחקי 
גואטה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(

מפקח מס הכנסה )מתמחה(נתנאל בדוס
09-7610037shimonal@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשמעון אלוש

מפקח מס הכנסהרוני שמר
09-7610108076-8092023timrale@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(תימרה לוי סטארי

09-7610097galitis@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גלית ישראלי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 7 שומה

09-7610044076-8091984nilima@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נילי מרציאנו
אפרת עמרם-

צדקיה
09-7610117076-8091931efratam2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

09-7610071076-8091949talel@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(טל אליאס
חוליה 8 שומה

מפקח מס הכנסהמריה לוצ'נסקי
03-7633517shanigalantt@gmail.comמפקח מס הכנסהשני גלנט

מפקח מס הכנסהליאור אברג'יל
מפקח מס הכנסהאורי ברוך
09-7610054076-8092024amirgo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אמיר גונן
09-7610077lipazsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ליפז שחף
09-7610115076-8091936dganitle@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דגנית לוי

חוליה 9 שומה
מפקח מס הכנסהאדם שם טוב

09-7610091076-8091940vanessaav@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ואנסה מונוביץ
09-7610011076-8092022adibr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עדי ברנד
09-7610121076-8091950talba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(טל בטיה

09-7610114076-8092009shimrittz@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(שמרית צעירי
מזכירות חוליה 20 שומה

09-7610053076-8091996reuvende@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ראובן דרמר
09-7610058076-8091980moshetu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(משה תורג'מן

09-7610067076-8092013tehilara@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(תהילה רצון
09-7610095076-8091965moransh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מורן שמיר

 שרית 
קוצולק-קורן

09-7610099076-8092012saritko@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

09-7610057076-8091945hayama@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיה מרריו
09-7610066076-8091952yemimamo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ימימה משה

09-7610064lioraka@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ליאורה כלפון
09-7610068076-8092001rutka2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רות כרמלי

מזכירות חוליה 21 שומה
09-7610112076-8091923avivafa@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אביבה פרחי

09-7610077076-8091978kerenmo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(משה קרן
09-7610069076-8091938doritpr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דורית פרילינג

09-7610080076-8091970meravsa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מירב ששון
09-7610094076-8092008shelyab@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שלי סגעד

09-7610113076-8092021mramsl@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(מראם מתאני
רכזת לשכה אשירן יעקובוביץ

ארכיב
09-7610136076-8091967vayntrovmi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מיכל וינטרויב
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
09-7610137076-8092020sivanma@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(סיון מאגרו

חוליה 1 ניכויים
076-8091943hezioz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(חזי עוזר

09-7610059076-8091960lorale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לאורה לרנר
09-7610122076-8091998revitalmi2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית ניכויים(רויטל מילר
09-7610050076-8091994zilama@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(צילה מעוז

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום שרה ברכה

)סגן גובה ראשי(
09-7610034076-8092010sarabr@taxes.gov.il

09-7610018076-8092000ronha@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(רון חזן
חוליה 1 גביה

09-7610022076-8092006shahulka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שאול כדורי
09-7610009076-8092004rachelbi2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(רחל בנימין

09-7610012076-8091974malkaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מלכה קנדלר
09-7610127076-8091973malcaoz@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מלכה עוזרי

09-7610033076-8091975shimonmo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מרדכי שמעון
09-7610016076-8091948tovaat@taxes.gov.ilמרכז )גביה(טובה אטואן

 ראש ענף רותי הלוי
)פירוקים ופשיטות רגל(

09-7610126076-8092002rutyha@taxes.gov.il

חוליה 70
09-7610022076-8091954yafaas@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יפה אסרף
09-7610036076-8091930efratye@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אפרת יפת

09-7610031076-8091941havatzeletna@taxes.gov.ilמרכז )גביה(חבצלת נתן
09-7428208shirda@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(שיר דדוש

חוליה 1 ניהול ספרים
09-7610061076-8092019alonwa@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(אלון נסים

09-7610019076-8092018ronenco@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(רונן כהן שהנזי
09-7610019076-8092014tamarma@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(תמר מרום

09-7610037076-8091927ornaah@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(אורנה אהרוני
09-7610074076-8091981nahidov@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(נהיד עוואמי

חוליה 10 מודיעין
09-7610043076-8091933bracana@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ברכה נעאמי

09-7610047076-8091946hanaho@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(חנה הופמן
 ראש ענף רותי ליבמן

)שירות, תפעול ורשת(
09-7610045076-8092003rutli@taxes.gov.il

 מרכז בכירמיכל זריהן
)שירות, תפעול ורשת(

09-7610049076-8091968michalza@taxes.gov.il

09-7610042076-8091958izhakgo2@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(יצחק גולן
09-7610046076-8091989ednaco2@taxes.gov.ilטלפונאי עיוורעדנה כהן
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
החזרי ותאומי מס חוליה 17

 מרכז בכיר מיכל שמשון
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610040076-8091969michalsh@taxes.gov.il

09-7610025076-8091939dalyaha@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(דליה חממי
09-7610003076-8091951yehielda@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(יחיאל דוד
 מנהל מדור יוליה שפץ

)תאומי מס והחזרי מס(
09-7610100juliash@taxes.gov.il

ישואמבט רחל 
מגוס

 מנהל מדור 
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610028rachelme@taxes.gov.il

 מנהל מדור לובנה עבד אל-חי
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610035076-8091961lobnaab@taxes.gov.il

 מנהל מדור נטלי ימיני
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610003076-8092017nataliya@taxes.gov.il

חגית ולפיש 
פטרבורג

 מנהל מדור 
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610015076-8091942hagitva@taxes.gov.il

 ראש ענף גליה דור
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610113076-8091935galiaab@taxes.gov.il

 ראש ענף נורית אהרן
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610065nuritah@taxes.gov.il

 ראש ענף חיה ברק
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610023076-8091944hayaba2@taxes.gov.il

 ראש ענף מוישה רובי אלבל
)תאומי מס והחזרי מס(

09-7610094076-8091962rubial@taxes.gov.il

09-7610107076-8091947hanana@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חנה נחמני
סגן מנהל מדור )חוליה(עדן דהן

מודיעין שטח
09-7610041076-8091986neomype@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(נעמי פלד כהן

פקיד שומה נצרת
רח' מרג' אבן עמאר 3001 נצרת, טל  04-6875700

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-6875774076-8092069mosheni@taxes.gov.ilפקיד שומהניסן משה
סגן מנהל יחידה

04-6875779076-8092034amielel@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אאלן עמיאל
עובדי מינהל

04-6875787076-8092094ritana@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(ריתא נסראוי

פקיד שומה כפר סבא
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-6875786076-8092068nohadha@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(נוהאד חכים

04-6875777076-8092033eliasma2@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אליאס מסעד
נהגים

04-6875841076-8092089kimazt@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פצדוק קימא
מודיעין

04-6875727076-8092090rahikda@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ראיק דביני
חוליה 1 שומה

04-6875755076-8092042gihadbl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גהאד בלאן
מרסלו חביאר 

וינובסקי
04-6875754076-8092064marcelovi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

04-6875757076-8092078shomliez@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עאזר שומלי
חוליה 2 שומה

046875847076-8092926mahmoudas@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מחמוד אשקר
04-6875846076-8092043julianhe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גוליאן חיתי

04-6875849076-8092075abedel2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עכרים אגבריה
04-6875850076-8092027ebraeimra@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אברהים ראשד

04-6875848076-8092047zidanhi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חדר זידאן
חוליה 3 שומה

04-6875851076-8092044azamwa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ואפי עזאם
04-6875852076-8092070nirfr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ניר פרנקל

04-6875855076-8092051yosefle2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסי לוי
04-6875853076-8092059moaadad@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מועאד עדוי

חוליה 4 שומה
04-6875759076-8092038halilas@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אשרף ח'ליל
04-6875758076-8092076adelna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עאדל נאסר

04-6875762076-8092077awanigo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עאוני ג'ומייד
חוליה 5 שומה

04-6875765076-8092084ananfu@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ענאן פאר
04-6875763076-8092088pirasen@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(פיראס עונאללה

04-6875760076-8091813mahmoudda@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מחמוד דחלה
04-6875761076-8092079atefzo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עאטף זועבי

חוליה 6 שומה
04-6875769076-8092039basemak@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(באסם עאקלה
04-6875766076-8092049terekma@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(טארק מערוף

04-6875768076-8092054hasanza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(כאמל חיסן
04-6875767076-8092056mohamadot@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מוחמד עותמאן

מזכירות חוליה 20 שומה
04-6875738076-8092086fatinaab@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(פאתנה עבוד

04-6875742076-8092099katarinams@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(קטרינה משרגה
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04-6875746076-8092083emadho@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עמאד חוראני
04-6875744076-8092028aomymhbo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אומימה בוטו
04-6875743076-8092098azhargh@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(אזהאר ג'אנם
04-6875747076-8092097sadime@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(שאדי מלחם
04-6875741076-8092063menalna@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(מנאל נדאף
ממונה )רכז חוליה מרכזית אופיר כרמי

עצמאים(
04-6875739076-8092029ofirca@taxes.gov.il

04-6875740076-8092072suzanmu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סוזאן מוקלשי
ארכיב

04-6875750076-8092060michaesh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מיכאל שטיין
חוליה 1 ניכויים

04-6875857076-8092050talna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(טל נחמיאס
04-6875856076-8092046habibni@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חביב נימרי
04-6875858076-8092081azatita@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עזאת טנוס

חוליה 1 גביה
04-6875723076-8092045salachha@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(חמיס סאלח

04-6875725076-8092062mishelso@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מישיל תומא
04-6875717076-8092071salemom@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סאלם עומר

04-6875722076-8092082eisamzi@taxes.gov.ilמרכז )גביה(עיסאם זידאן
04-6875715076-8092031samaanev@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(איוות סמעאן

04-6875716076-8092074sivanbe@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(סיון זוארץ בן חמו
 ראש ענף רמסיס ח'לייף

)פירוקים ופשיטות רגל(
04-6875726076-8092095khleifra@taxes.gov.il

04-6875721076-8092085davidpe3@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(דוד ישראל פרץ
 סגן מנהל תחום רבחי אבו אחמד

)סגן גובה ראשי(
04-6875719076-8092092abuahmadri@taxes.gov.il

04-6875714076-8092057motiar@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(מוטי ארבע
04-6875724076-8092036tonisa@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אנטואן סלמאן

04-6875720076-8092096shimonki@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(שמעון קימא
חוליה 1 ניהול ספרים

04-6875864076-8092087inbarhe@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(ענבר הרטשטיין
04-6875860076-8092052elimijo@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יוסף עלימי

 מירון מרדכי 
בן עמי

04-6875865076-8092061meronbe@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(

04-6875862076-8092048haimel2@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(חיים אלבז
חוליה 1 מודיעין

 מרכז בכירסמיר סמארה
)שירות, תפעול ורשת(

04-6875731076-8092073samirsa@taxes.gov.il

 ראש ענף אירינה ברסוק
)שירות, תפעול ורשת(

04-6875734076-8092032erenaba@taxes.gov.il
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 ראש ענף נג'וד אבו ליל

)שירות, תפעול ורשת(
04-6875735076-8092067abuleilna@taxes.gov.il

החזרי ותאומי מס חוליה 17
 מרכז בכיר יעקוב נסאר

)תאומי מס והחזרי מס(
04-6875701076-8092053naserya@taxes.gov.il

04-6875705076-8092041otmalage@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(ג'ודאת עתאמנה
 ראש ענף עאטף חורי

)תאומי מס והחזרי מס(
04-6875703076-8092080huriat@taxes.gov.il

04-6875702076-8092091ramezsc@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(ראמז שחייבר
04-6875710076-8092066nadyama@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(נאדיה מרגיה
076-8093157amnonsh@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אמנון שוקרון

 ראש ענף אסעד אבו שהואן
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6875704076-8092037abu-shawanas@taxes.gov.il

 ראש ענף אנה לויצקי ביטון
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6875709076-8092035analv@taxes.gov.il

פקיד שומה נתניה 
רח' סמילנסקי 6 נתניה, טל  09-8602525

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

09-8602601ilanad@taxes.gov.ilפקיד שומהאילן עדני
סגן מנהל יחידה

09-8602600ekevzh@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעיקאב זחאלקה
עובדי מינהל

076-8092162michalba2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(מיכל ברוך
09-8602625076-8091987sigalez@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(סיגל עזר

09-8610433076-8092115irissa@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(איריס סהר
חוליה 1 שומה

09-8602556076-8092161michalo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכה לויט
09-8602591076-8092117amnonli@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אמנון לידני

חוליה 2 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(אביה מנחם

מפקח מס הכנסהאהרון כהן
09-8602578076-8092176anatva@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(ענת וטורי

חוליה 4 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(אוהד פטיטו

09-8602571yasminmo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיאסמין מוחסין

פקיד שומה נצרת
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
09-8602563076-8092169nasichso@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נסיך סואץ

09-8602570076-8092160limorva@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(לימור וקנין
חוליה 5 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(מורן מזוז
מפקח מס הכנסההאני נחאס
03-9394236076-8094178yanivit@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיצחק יניב

09-8602500amitzi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עמית ציטיאטי
09-8602570076-8092183shlomitgo2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלומית גורן

חוליה 6 שומה
09-8602529076-8092155loeiste@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לואיס טננזף

09-8602590076-8092148shalomye@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יחזקאל שלום
מפקח מס הכנסה )מתמחה(יפית מכלוף

רותם בלונדר 
צדוק

מפקח מס הכנסה )מתמחה(

מפקח מס הכנסהליאור אוסי
09-8602581076-8092110oritna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורית נפרין

חוליה 7 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(שי ברונר

076-8092121armandobu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ארמנדו בורץ
09-8602571076-8092111orlyma@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(אורלי מגוז ווקנין

מזכירות חוליה 20 שומה
09-8602554076-8092118anako@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אנה קומרז

076-8092136hagitpe@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(חגית פיליפ
09-8602564076-8092174einatro@taxes.gov.ilממונה )רכז חוליה מרכזית(עינת בלולו רוקח

09-8602618076-8092154leago@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(לאה גולדברג
09-8602548076-8092159litalzi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ליטל זיו

09-8602553076-8092158lizabe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ליזה בשקין
09-8602554076-8092128davidhi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דוד הירשנבאום

09-8602545076-8092141talydr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(טלי דרין
09-8602546076-8092173ednayi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עדנה יצחקוב

09-8602558nilina@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(נילי נהרי
מזכירות חוליה 21 שומה

09-8602593076-8092184yehezkelsa@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(שרה יחזקאל
09-8602589076-8092134drorma@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דרור מרגלית
09-8602524076-8092145yoseflz@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(יוסף אייזלר
ayalaya@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(איילה יטמר

ארכיב
09-8602533076-8092123ראש ענף )חוליה(בני פלוריאן

076-8092177oferya@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(עפר יעקב
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
09-5602533076-8092144ראש ענף )חוליה(יהונתן בדש

חוליה 1 ניכויים
09-8602569076-8092146yosimo2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסף מורד
09-8602622076-8092142yairra@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יאיר רצון

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום איתן פרנקפורטר

)סגן גובה ראשי(
09-8602512076-8092116eitanfra@taxes.gov.il

חוליה 1 גביה
09-8602511076-8092175amosta@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(עמוס תמם

09-8602507076-8092168nizaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ניצה קשביץ
09-8602508076-8092113ilanace@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אילנה סלע

09-8602521076-8092153kalanitsh@taxes.gov.ilמרכז )גביה(כלנית שעיבי
09-8602516076-8092188mohamadga@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(מוחמד גנאיים

09-8602531076-8092132dorisza@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(דוריס זלמן
 ראש ענף שולה פינגרברן

)פירוקים ופשיטות רגל(
09-8602517076-8092182shulapi@taxes.gov.il

076-8092178rahelse@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רחלה סלע
03-7633728zwhavaya@mh.shaam.gov.ilזהבה ימנה

חוליה 1 ניהול ספרים
076-8092140hnochfr@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(חנוך פרידמן

09-8602631076-8092131ראש ענף )ניהול ספרים(דוד קרן
09-8602632076-8092137ראש ענף )ניהול ספרים(חיים גלזנר

09-8602517076-8092130סגן ממונה )ניהול ספרים(דוד צוקר
09-8602610076-8092107avrahamla@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(אבי לביא

חוליה 10 מודיעין
 ראש ענף דינה ברוך

)שירות, תפעול ורשת(
09-8602562076-8092133dinaba@taxes.gov.il

 מרכז בכירסימה דרורי
)שירות, תפעול ורשת(

09-8602560076-8092170simadr@taxes.gov.il

09-8602535076-8092165margalitvi@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(מרגלית ויזן
החזרי ותאומי מס חוליה 17

09-8602598076-8092114itsikbu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איציק בוטבול
אוסאמה 
חמארשה

ממונה )רכז חולית תיאומי 
מס והחזרי מס(

09-8602566076-8092108osamach@taxes.gov.il

 מרכז בכיר שאול יוסף-דגמי
)תאומי מס והחזרי מס(

09-8602615076-8092181shaulyo@taxes.gov.il

09-8602614076-8092127dvoragi@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(דבורה גיגי
09-8602594076-8092119osnatam@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אסנת ארצי-עמר

 ראש ענף חנה גלילה
)תאומי מס והחזרי מס(

09-8602613076-8092139hanaga@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 ראש ענף לימור קסטרו

)תאומי מס והחזרי מס(
09-8602618limorca@taxes.gov.il

 ראש ענף אריה זולמן
)תאומי מס והחזרי מס(

09-8602604076-8092120ariezo@taxes.gov.il

מודיעין שטח
09-8602523076-8092126gaverielge@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(גבריאל ג'רבי

פקיד שומה עכו
רח' שלום הגליל 1 עכו, טל  04-9956555

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

 מנהל מדור מירב נחמיאס
)תאומי מס והחזרי מס(

04-9956599076-8092276meiravna@taxes.gov.il

04-9956601076-8092271shmuelco2@taxes.gov.ilפקיד שומהשמואל כהן
עובדי מינהל

04-9956622076-8092263romanbi@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(רומן בירגזלץ
04-9956603076-8092202ilanasa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אילנה סלמה

 ממונה חביבה ברדוגו
)מינהל ומשאבי אנוש(

04-9956602076-8092231havivabe@taxes.gov.il

חוליה 1 שומה
04-9956593076-8092200fadidaat@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אטואל פדידה

04-9956614076-8092253anatav@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ענת אביב
04-9956589076-8092229hadasale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(הדסה הלוי

חוליה 2 שומה
04-9956587076-8092240yacovba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעקב בללי

04-9956595076-80922566abochalafa@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(פלאח אבו חלא
04-9956618076-8092270shlomotz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שלמה צור

חוליה 3 שומה
04-9956598076-8092197ibrahimma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אברהים מנסור

04-9956610076-8092259tzofitro@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צופית רוזן
04-9956521076-8092199ahmadfa2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אחמד פטום

חוליה 4 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(תומר משעלי

 אריאל 
סודרי רזלאן

04-9956615076-8092213arielsu@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

04-9956561076-8092198aharonza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אהרון זריהן
04-9956590076-8091793emilyach@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמיליא ח'ורי

Book - yoman 2016-2017 text.indb   494 10/08/2016   14:45:07



פקיד שומה עכו

4

495 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 6 שומה

04-9956588076-8092211efrayimta@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אפרים תנעמי
076-8092234igalmo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יגאל משה

04-9956594076-8092268aboudsh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שוקרי עבוד
חוליה 7 שומה

04-9956629076-8092228danielke@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דניאל קדם
04-9956617076-8092210etist@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר סטרולוביץ

04-9956532076-8092265rachelbe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחל בן שושן
04-9956519076-8092237malcayo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסף מלכה

חוליה 8 שומה
04-9956597076-8092209amalha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמל חרב

04-9956524076-8092260rafatch@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ראפת ח'ורי
04-9956507076-8092208amiraha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אמירה חנא

מזכירות חוליה 20 שומה
04-9956505076-8092232hanico@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חני כהן

04-9956564076-8092206aminze@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אמין זין אל דין
04-9956516076-8092226donabe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דונה בן שטרית

04-9956503076-8092230hagaizu@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(זולחיאת חג'
ג'ג'או שמואל 

יואלשט
04-9956511076-8092224shmuelyo@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(

04-9956609076-8092219davidga2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גבריאל דוד
מזכירות חוליה 21 שומה

04-9956608076-8092236yositu@taxes.gov.ilממונה )רכז חוליה מרכזית(יוסף טובול
04-9956567076-8092233vagnerti@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(טיבריו וגנר

04-9956504076-8092251alizaoc@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(עליזה אוחיון
04-9956513076-8092225dudybe@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(דודי בן שמעון

04-9956506076-8092272panosi@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(שמחה פנו
ארכיב

04-9956544076-8092244yakatrinabi2@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(יקטרינה בידוס
חוליה 1 ניכויים

04-9956531076-8092227dianasa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דיאנה סלקין
04-9956520076-8092245marioni@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מריו ניסנמן
04-9956562076-8092246salachfa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סלאח פלאח

04-9956523076-8092247salimsi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סלים סיף
04-9956586076-8092250ovadiano@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עובדיה נוידופור

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום שמעון אזולאי

)סגן גובה ראשי(
04-9956570076-809273shimonaz@taxes.gov.il

04-9956569076-8092212drorer@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(ארז דרור
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 גביה

04-9956538076-8092262revitalco@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(רויטל כהן
04-9956576076-8092205eliasbn@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אליס בנאים

04-9956572076-8092239yoramer@taxes.gov.ilמרכז )גביה(יורם ערן
04-9956575076-8092267rafina@taxes.gov.ilמרכז )גביה(רפאל נחמני

 ראש ענף גבריאל אבוטבול
)פירוקים ופשיטות רגל(

04-9956581076-8092218gabiab@taxes.gov.il

חוליה 70
04-9956577076-8092257pinchasam@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(פנחס אמיר

04-9956580076-8092220gadica@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גדי אורי כהנא
04-9956574076-8092203irenamo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אירנה מונטיאנו

04-9956623076-8092201shaylini@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שילי ניסן
04-9956578076-8092278ruthei@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(רות עינב ברלב

חוליה 1 ניהול ספרים
04-9956553076-8092207amirsh3@mh.shaam.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(אמיר שוורץ

04-9956550076-8092264roniab@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(רוני עבוד
04-9956549076-8092222davidbi@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(דוד ביטון

חוליה 1 מודיעין
04-9956502076-8092266reemaab@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רימא אבו מערוף

 סגן מנהל מדורשירה ציונה שביט
)שירות, תפעול ורשת(

04-995663704-9946637shiraiz@taxe.gov.il

מאיה 
גמאזלשוילי

 מרכז בכיר
)שירות, תפעול ורשת(

04-9956509076-8092242maiaga@taxes.gov.il

 ישראל 
מריו סינדר

 ראש ענף 
)עבירות בסיסיות(

04-9956507076-8092241mariosi@taxes.gov.il

04-9956573076-8092254paorpa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(פאעור פאעור
החזרי ותאומי מס חוליה 17

 מרכז בכיר שמעון בוגנים
)תאומי מס והחזרי מס(

04-9956542076-8092274shimonbu@taxes.gov.il

04-9956525076-8092249abasab@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עבאס עבדאלעזים
סועאד שריפה 

כיאל חמוד
 מנהל מדור 

)תאומי מס והחזרי מס(
04-9956528076-8092277soadha@taxes.gov.il

 מנהל מדור אלעד בוכניק
)תאומי מס והחזרי מס(

04-9956539076-8092513eladbu@taxes.gov.il

 ראש ענף סמדר שרביט
)תאומי מס והחזרי מס(

04-9956526076-8092248malkasm@taxes.gov.il

04-9956547076-8092442kathrinbe@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(קטרין ברקוביץ
מודיעין שטח

04-9956510076-8092238yosefka@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(יוסף קדוש
04-9956508076-8092261robertnu@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רוברט נוסבאום
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פקיד שומה עפולה
רח' ירושלים 4, ת ד  2047 עפולה, טל  04-6529999

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-6529900076-8090367royma@taxes.gov.ilפקיד שומהרועי מקוב
סגן מנהל יחידה

04-6593299076-8092299gadamo@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אג'אדה מוסללם
עובדי מינהל

04-6590480076-8092306zisure@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(זיסו ראובן
04-6529600076-8092295ilaname2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אילנה מנדל
04-6529901076-8092320carmelapa@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהכרמלה פעור

ישראלה רבקה 
קוריס

04-6529902076-8092319israelaku@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(

חוליה 1 שומה
04-6529904076-8092301davidwo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דויד וולף

04-6529907076-8092297goadag@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ג'וואד אגבריה
04-6529905076-8092316yifatba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יפעת בר אביב

04-6529908076-8092305fatenma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהפאתן מסאלחה
חוליה 2 שומה

04-6529940076-8092337abadyu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עבד יונס
04-6529942076-8092307haimad@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חיים אדוני
04-6529944076-8092323lizabi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליזה ביטון

חוליה 3 שומה
ממונה )רכז חולית ביקורת אבי לוי

עצמאים(
04-6529934076-8092288avile2@taxes.gov.il

04-6529915076-8092327michalcu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכל קוטן
חוליה 4 שומה

04-6529957076-8092304zuhirab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זוהיר אבו זיד
04-6529975076-8092289aviel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אברהם אלמליח

04-6529958076-8092340klodco@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(קלוד כהן
חוליה 5 שומה

04-6529934076-8091417estherya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אתי יאיר מזרחי
04-6529937076-8092311yosefab@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(יוסף אבו עטא
04-6529936076-8092336sarinma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סרין מסארווה

מזכירות חוליה 20 שומה
04-6529978076-8092298georgesa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ג'ורג סלאמה

04-6529951076-8092348shimonso@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שמעון סורקה
04-6529950076-8092338fridale@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(פרידה לוי

04-6529947076-8092324lilizu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(לילי זוארץ
04-6529981076-8092344riadma@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ריאד מרגייה
04-6529952076-8092291orawe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אורה וינפלד
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04-6529953076-8092313yaelkr2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(יעל קרונגולד

חוליה 1 ניכויים
04-6529919076-8092339zipiro2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ציפי רון

04-6529920076-8092294orliam3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורלי עמיר
04-6529918076-8092318yizhakla@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק חיים לרי

הנהלת גביה
04-6529921076-8092330moshema2@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(משה מעברי
 סגן מנהל תחום אבי איפרגן

)סגן גובה ראשי(
04-6529923076-8092287avief@taxes.gov.il

חוליה 1 גביה
04-6529969076-8092302doronam@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דורון אמסטרדמר

04-6529970076-8092300galiaav@taxes.gov.ilמרכז )גביה(גליה אביטל
חוליה 70

04-6529964076-8092314yafail@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יפה פרז
אסנת-סמדר 

אברהם
ראש ענף 

)חוליה ניידת(
04-6529973076-8092296smadar-osnatab@taxes.gov.il

חוליה 90
04-6529999076-8092347shmuelya@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פשמואל יעקב

04-6529922076-8092290avico4@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אברהם כהן
חוליה 1 ניהול ספרים

04-6529614076-8092334sigalsl@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(סיגלית סלוק
04-6529613076-8092333suzanku@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(סוזן קובה

04-6529990076-8092331salahna@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(נזאר סאלח
04-6529986076-8092317yefetha@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יפת חבושה

חוליה 1 מודיעין
 מרכז בכיררחל חנוכה

)שירות, תפעול ורשת(
04-6529615076-8092343rachelha4@taxes.gov.il

 ראש ענף שולה מיכל ביטון
)שירות, תפעול ורשת(

04-6529610076-8092346shulabi@taxes.gov.il

04-6529989076-8092310yigalsa@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(יגאל סקה
החזרי ותאומי מס חוליה 17

04-6529604076-8092325limorkar@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(לימור יחזקאלי
04-6529603076-8092315yafadi@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(יפה דמרי

 מרכז בכיר ריקי מונסונגו
)תאומי מס והחזרי מס(

04-6529606076-8092345rikimo@taxes.gov.il

04-6529611076-8092309tarakma@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(טארק מסארווה
 מנהל מדור אן מלכה

)תאומי מס והחזרי מס(
04-652960504-6529948annma@taxes.gov.il

מודיעין שטח
04-6529612076-8092341ronyki@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רוני קימה
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פקיד שומה פתח תקוה
רח' ההסתדרות 26 פתח תקוה, טל  03-9399444

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-939940003-9312228michaliz@taxes.gov.ilפקיד שומהמיכל איזנשטדט
סגן מנהל יחידה

03-934306103-9312228borisgu@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אבוריס גורביץ
ארכיב

03-9399476076-8092419fishelba@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(פישל בנהרדט
03-9399477076-8092390gilada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ז'נבו גילה דנקאו

עובדי מינהל
מרכז )בנא"מ — רכש אסתר מנצור

ולוגיסטיקה(
03-9399406076-8092369esterma@taxes.gov.il

076-8092363urika@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אורי כחול
 ראש ענף דלית נקאש

)שירות, תפעול ורשת(
03-9399534076-8092382dalitna@taxes.gov.il

טלפונאי עיוורמאיר סלוק
03-9312800076-8092438tikvaca@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(תיקי כרמלי

לשכת מנהל יחידה
03-9399401076-8092400limorka@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהלימור קניאס

חוליה מרכזית 20 )עצמאים(
03-9399480076-8092364ornaas@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אורנה עסיס
03-9399459076-8092384dafnara2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דפנה רחמים

03-9399601076-8092407nogaho@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(נגה הונגם
03-9399457076-8092372efratam@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אפרת עמרן

03-9399490076-8092389veredse2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ורד סלע
03-9399452076-8092416alizatz2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(עליזה צברי

03-9399449076-8092422tzipime@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(ציפי מגד
חוליה מרכזית 21 )חברות(

03-9399603076-8092420tzvyaar@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(צביה ארד
03-9399431076-8092411neomiad@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(נעמי אדם
076-8092388hilada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(הילה דרב

03-9399451076-8092371efratgo2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אפרת גולן
03-9399453076-8092424ronido@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רוני דוש

03-9399410076-8092418anatga@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ענת גמליאלי דרב
חוליה 1 שומה

03-9399596076-8091102avivaco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אביבה כהן
03-9399597076-8092426rafigr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רפי גרבינר

חוליה 2 שומה
03-9399409076-8092397yardenahe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ירדנה הינדי
03-9399418076-8092398isreaelsh@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ישראל שילו
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 3 שומה

03-9399419076-8092436sasonco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ששון כהן
חוליה 4 שומה

03-9399408shlomimo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשלומי מויאל
03-9399416076-8092378davidsa3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דוד סיירס

03-9399493076-8092381diklaru@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דיקלה רובין
03-9399420076-8092401veredis@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ורד ישראלי
03-9399435076-8092366eladno@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלעד נוימן

חוליה 7 שומה
04-6327889076-8091427ozgo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעוז גולדשטיין

03-9399467076-8092385drorgr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דרור גרוס
03-9399584076-8092358avivazu@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אביבה צוברי

חוליה 8 שומה
03-9399592076-8092380yaelme@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(יעל מאיר

03-9399592076-8092414yossime@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיוסי מנשה
03-9399432tomerzi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(תומר זילברמן

03-9399436076-8092439tamarbo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(תמר בורר
03-9399438076-8092435sarabr2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרה ברוקס

חוליה 9 שומה
076-8092394heyamzo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(היאם זוננשיין

09-9399433076-8092374rachelya3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרחל ישר
03-9399599neriama@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(נריה מכפש

03-9399492asafei@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אסף איזנברג
03-9399405076-8092423kerenbe2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(קרן בן אבי

03-9399440076-8092408nogaal@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נוגה אלפסי
חוליה 10 שומה

03-9399421076-8092405elishevaso@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אלישבע סולומון
03-9399594076-8092410asafsc@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאסף שוסטר

03-9399417076-8092703osnatas@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אוסנת אשכנזי
03-9399415tatarye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהינון תתר

מזכירות חוליה 20 שומה
03-9399526076-8092432shlomoos@taxes.gov.ilממונה )רכז חוליה מרכזית(שלמה עוקשי

מזכירות חוליה 21 שומה
ממונה )רכז חוליה מרכזית אבישי אלג'ם

— חברות(
03-9399434076-8092360avishaial@taxes.gov.il

חוליה 1 ניכויים
03-9399550076-8092368osnatel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסנת באבייב

03-9399595076-8092386drorapl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דרורה פלוטניק
03-9399593076-8092417amirer@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עמיר ארנטל
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03-9399508076-8092428sagitza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שגית זמיר ענבר

03-9399454076-8092365irisba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(איריס בר אלי
הנהלת גביה

03-9399465076-8092421ezhakza@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(צהל יצחק
חוליה 1 גביה

03-9399469076-8092395yakovle@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יעקב לוי
03-9399474076-8092392egalco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יגאל כוכבי

03-9399470076-8092429shoshnage@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שושנה גרטי
03-9399550076-8092406moshema3@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(משה מנצור

03-9399460076-8092359avivata@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אביבה תמאם
 סגן מנהל תחום סימה שטיינברג

)סגן גובה ראשי(
03-9399464076-8092412simash2@taxes.gov.il

חוליה 70
03-9399462076-8092376batyale@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(בתיה לוי

03-9399468076-8092427tahash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שאדי טאהא
03-9399466076-8092375batshevana@taxes.gov.ilמרכז )גביה(בת שבע אור נחום

03-9399461abdja@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(עבד גלגוליה
03-9399472076-8092404menashemo@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(מנשה מועלם

חוליה 1 ניהול ספרים
03-9399422076-8091767maximkl@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(מקסים קליימן

03-9399422limorta2@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(לימור טרדיו
03-9399505076-8092367andreas@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(אנדרי אסולין

מנהל מדור )ניהול ספרים(עמית מנצור
חוליה 10 מודיעין

 ראש ענף אופירה מסלטון
)שירות, תפעול ורשת(

03-9399583076-8092362ofirama@taxes.gov.il

 ראש ענף לאה כהן
)שירות, תפעול ורשת(

03-9399582076-8092399leaco@taxes.gov.il

 ראש ענף דוד קדושין
)שירות, תפעול ורשת(

03-9399531076-8092379davidka3@taxes.gov.il

 מרכז בכיררופינה נודלמן
)שירות, תפעול ורשת(

03-9399504076-8092425ropinanu@taxes.gov.il

החזרי ותאומי מס חוליה 17
03-9399510076-8092361avish2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אברהם שטרן

03-9399518076-8092357orlyav@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אורלי אבידר גץ
03-9399509076-8092430shirliam@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(שירלי עמרם

03-9399517076-8092377davidza3@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(דוד זאודה
 מנהל מדור אסף גילר

)תאומי מס והחזרי מס(
asafgi@taxes.gov.il
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 ראש ענף חיים גנץ

)תאומי מס והחזרי מס(
03-9399425076-8092391haimga2@taxes.gov.il

 ראש ענף נוגה צברי
)תאומי מס והחזרי מס(

03-9399522076-8092409nogami2@taxes.gov.il

 ראש ענף תומר שקדי
)תאומי מס והחזרי מס(

03-9399514076-8092437tomersh@taxes.gov.il

 ראש ענף דפנה יפרח
)תאומי מס והחזרי מס(

03-9399507076-8092383dafnaef@taxes.gov.il

מודיעין שטח
03-9399530076-8092370esterfi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(אסתר פינס

פקיד שומה צפת
רח' ויצמן 20 )מתחם דובק( צפת, טל  04-6929777

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-6929700076-8091802danielna@taxes.gov.ilפקיד שומהדניאל נאור
סגן מנהל יחידה

04-6929703076-8092500ramba@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה ארם ברזילי
מרכזן/טלפונית

04-6929722tamiba@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(תמי ברדה
אמרכלות — ממונה

076-8092492smadarek@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(סמדר יקוטי
אמרכלות — מחלקה

04-6929701076-8092490sigalda@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(סיגלית דהן
עובדי מינהל

04-6929785nayrozfa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(נירוז פארס
גביה — מחלקה

04-6929722monjidta@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מנג'ד טאפש
גביה — מנהלי מחלקות

04-6929721076-8092470zehavama@taxes.gov.ilמרכז )גביה(זהבה מלכה
ניהול ספרים

04-6929743076-8092491sigalsa2@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(סיגלית סנדרוסי
04-9956635076-8092252motiva2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(מרדכי ולנטי

בנא"מ — מחלקה
04-6929727076-8092502shadida@taxes.gov.ilראש ענף )נכסים ולוגיסטיקה(שאדי דאוד

חוליה מרכזית 20 )עצמאים(
04-6929738076-8092461hotbaas@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אשרף ח'וטבא

פקיד שומה פתח תקוה
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חולית ניכויים

04-6714183076-8091800davidba2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דוד בנדלי
חולית עצמאים

04-6929739076-8092459amnonco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אמנון כהן
עובדי הוצל"פ

04-6929725076-8092487mordehayka@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פמרדכי קבלה
04-6929717076-8092483ראש ענף הוצל"פמיכאל חורי

עובדי גביה
04-6929799076-8091795efratfa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אפרת דאודי

חוליה 1 שומה
04-6929742076-8092480faressma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מהנא פארס
04-6929740076-8092460osnatik@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסנת יקוטי

חוליה 2 שומה
04-6929755076-8092503kerensh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שאול קרן

04-6929751076-8092454adhamho@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אדהם חוסיין
04-6929753076-8091821stavitbo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סתוית בורנשטיין

חוליה 3 שומה
04-6929765076-80924582elizabethah@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אליזבט אהרוני

04-6929784076-8092493abdallasa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סמיח עבדאללה
04-6929763hodayadi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסההודיה דמרי יעקב

04-6929762076-8092479litaltz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליטל ציאדה
04-6929761076-8092484michaelco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיכאל כהן

חוליה 4 שומה
04-6929760076-8092506shelish@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שרון שלי-הופרט

04-6929758076-8092501rafial2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רפי אלטר
04-6929756076-8092485michalla2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיכל לרדו

04-6929759076-8092495fhauzija@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(פאוזי ג'דבאן
מזכירות חוליה 20 שומה

04-6929754076-8092456ibrahimna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איברהי נאג'ם
גילה מזרחי 

פרג'ון
04-6929734076-8092464gilafa@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(

04-6929730076-8092466doritzi@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(דורית זיו
 ראש ענף נטלי צור

)תאומי מס והחזרי מס(
04-6929772076-8092488natalitz@taxes.gov.il

04-6929732076-8092462brahame@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ברכה מסס
04-6929741076-8092477liatco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ליאת כהן

04-6929733076-8092507tikvala@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(תקווה לזר
04-6929737076-8092468viktorco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ויקטור כהן
04-6929735076-8092499rachelma@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רחל בן עמי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 ניכויים

04-6929711076-8092494einavna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עינב נחמיאס
04-6929712076-8092496tzyonaha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ציונה חדד

04-6929759076-8092471zoheirsa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זוהיר סלאמה
חוליה 1 גביה

04-6929720076-8092475yaffada@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יפה דהן
046929725076-8092514ranash@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(רנא שנאן

 ראש ענף ניסים לגזיאל
)פירוקים ופשיטות רגל(

04-6929722076-8092489nisimla@taxes.gov.il

04-6929724076-8092457elyahuda@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(אליהו דהן
04-6929723076-8092476carmelata2@taxes.gov.ilמרכז )גביה(כרמלה טרדיו

חוליה 1 ניהול ספרים
04-6929749076-8092473yosefba2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(יוסף בלעוס

eliranel@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(אלירן אלייא
מוגס אברהם 

אפריים
04-6929747076-8092481efraimmg@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(

חוליה 1 מודיעין
 מרכז בכירזאב סרוסי

)שירות, תפעול ורשת(
04-6929705076-8092469zeevsa@taxes.gov.il

04-6929731076-8092497ronenet@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רונן איטח
 ראש ענף תקווה סבג

)שירות, תפעול ורשת(
04-6929704076-8092508tikvasa@taxes.gov.il

04-6929706076-8092498ronenha@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(רונן הדסי
החזרי ותאומי מס חוליה 17

04-6929726076-8092482moradsh@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(מורד שנאן
 מרכז בכיר אברהם כהן

)תאומי מס והחזרי מס(
04-6929769076-8092453avico3@taxes.gov.il

 מנהל מדור ערן פיניש
)תאומי מס והחזרי מס(

076-8092511eranfi@taxes.gov.il

04-6929770076-8092467daliata@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(דליה טמיר
04-6929736076-8092486meravse@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מירב שגב
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פקיד שומה רחובות 
רח' רוז'נסקי 11 רחובות, טל  08-9446644

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-9446642076-8092826meravza@taxes.gov.ilפקיד שומהמירב צדיקריו
סגן מנהל יחידה

08-9446643076-8092546danamo@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אדנה מונסוניגו
עובדי מינהל

08-9446663076-8092575mosheas@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(משה אספני
08-9446641076-8092605shiransa2@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(שירן סלם

08-9446647076-8092580nataligr@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(נטלי גרנדה
08-9446646076-8092545dalyaco3@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(דליה כוכבי

חוליה 1 שומה
08-9446703076-8092537asherat@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אשר עטיה

08-9446634076-8092594farciyasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(פרחיה סרוסי
חוליה 2 שומה

08-9446637076-8093173aviadda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אביעד דוד
08-9446715076-8092547mosheba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמשה בראל

אברהם ישראל 
גליס

08-9446679076-8092519avrahamgl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

חוליה 3 שומה
08-9446716076-8092528ilanasc@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אילנה שורצמן

08-9446708076-8092589alizava@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עליזה וזאני
08-9446701076-8092534arzaov@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ארזה עובדיה

חוליה 4 שומה
08-9446704076-8092557yosefha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסף חגבי

08-9446713076-8092554yaeirsi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יאיר סיאני
08-9446721076-8092532efraeimco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אפרים כהן

חוליה 5 שומה
08-9446673076-8094018adiit@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעדי יצחקוב

08-9446687076-8092539aharonar@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאהרן ארד
08-9446688076-8092530amirasc@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמירה שוורץ

08-9446727076-8092559yaelha3@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעל חיים
חוליה 6 שומה

08-9446711076-8092581nesiagi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נסיה גיטמן
08-9446718076-8092561yacovoz2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב עוז

חוליה 7 שומה
08-9446697076-8093175ezrawa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(עזרא ויינר

08-9446676076-8092586ifatsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיפעת שמואלי
08-9446677076-8092543eladba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאלעד בסטקר
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08-9446680076-8092587adidi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עדי דגמי

08-9446667076-8092585sivankr@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(סיוון כרמי
חוליה 8 שומה

 ממונה אורית דיאמנט
)מפקח ארצי מחירי העברה(

03-7633064076-8090496oritdi@mh.shaam.gov.il

08-9446682076-8092598shiranha2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(שירן חי
08-9446638076-8093176yonatanmu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(יונתן מוסאי
08-9446627076-8092582eladna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אלעד נעמן
08-9446706076-8092619hilaav2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(הילה אביב

חוליה 9 שומה
08-9446709076-8093174kerenta@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(טל קרן

08-9446632076-8093127shayel@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשי שאול אלבז
08-9446649076-8092569meitalno@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיטל נוימן

 אפרת 
שרעבי-עטיה

ממונה 
)רכז חולית חברות(

08-9446668076-8092533efratsh@taxes.gov.il

מזכירות חוליה 20 שומה
08-9446728076-8092553hanakl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חנה קלצקין

08-9446693076-8092572malkale@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מלכה לוי מחפוד
08-9446694076-8092520osnatna@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אוסנת נדב

08-9446732076-8092527ilanata@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה טל
08-9446730076-8092536shaular@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אריה שאול
08-9446734076-8092521etima2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אטי מחדון

08-9446733076-8092518hilaga2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(הילה אלמליח
08-9446705076-8092606elinormo@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אלינור מונייר

סגן מנהל מדור )חוליה(ליאת בן דוד
08-9446692076-8092568limordu@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(לימור דוק

08-9446666076-8092573mayaya@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(מאיה יעקב ביצ'ה
מזכירות חוליה 21 שומה

08-9446616076-8092525ayeletca@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(איילת כרמי
08-9446723076-8092590amielye@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עמיאל ימיני

 ישראל 
סנקו אבבה

08-9446735076-8092593pacadoab@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

08-9446712076-8092574miryamal@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מרים אלון
מירב תורגמן 

הנדלר
ראש ענף 

)חוליה ניידת(
08-9446651076-8092571meravtu@taxes.gov.il

08-9446645076-8092560yafitba3@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(יפית ברהני
08-9446648076-8092564carmelaco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(כרמלה כהן

ארכיב
08-9446695076-8092531efraymta@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אפרים טלמור
08-9446735076-8092541arielst@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אריאל שטייגר
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08-9446650076-8092578malkamo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(משה מלכא

חוליה 5 ניכויים
08-9446605076-8092540gavrielbe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גבריאל בממן

08-9446609076-8092601rafila@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רפי לאובר
08-9446659076-8092596ketiko@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(קטי קופרלי

08-9446672076-8092566motiho@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מוטי חובב
08-9446686076-8092529elira@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אליעזר רחימי

08-9446670076-8092602hibasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שגיא חיבה
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום אריאלה וינשטוק
)סגן גובה ראשי(

08-9446611076-8092535arielava@taxes.gov.il

08-9446629076-8092576mosheha2@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(משה הדסי
חוליה 1 גביה

08-9446620076-8092517avigielba@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אביגיל ברמי
08-9446631076-8092599revitalsh2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(רויטל שמשי

08-9446664076-8092615shanipe@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שני אלישע
08-9446610076-8092614libias@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(ליבי אסא

08-9446617076-8092618manalba@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(מנאל באסל
08-9446615076-8092551zehavava@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(זהבה והב

חוליה 70
08-9446621076-8092523editka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אידית קלכמן

08-9446622076-8092600ruthsh@taxes.gov.ilמרכז )גביה(רות שלום
08-9446630076-8092617nilika@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(נילי קלפון

08-9446613076-8092597reuvenst@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(ראובן סטרול
 ראש ענף הילה חסון

)פירוקים ופשיטות רגל(
08-9446722076-8092549hillaha@taxes.gov.il

חוליה 1 ניהול ספרים
08-9446665076-8092621amitka@taxes.go.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(עמית כתב

08-9446665076-8092620yanivya@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(ערן יניב
08-9446633076-8092591paulfe@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(פאול פלדמן

08-9446724076-8092604modchish@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(שי מודחי
חוליה 1 מודיעין

08-9446607076-8092558yemimana@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ימימה נהרי
08-9446608076-8092609sharonama@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(שרונה משרקי

סבטלנה אורה 
רויזמן

 ראש ענף 
)שירות, תפעול ורשת(

08-9446603076-8092583oraro@taxes.gov.il

 ראש ענף צפורה בן-דוד
)שירות, תפעול ורשת(

08-9446604076-8092595tzipibe@taxes.gov.il

 ראש ענף לאה נודל
)שירות, תפעול ורשת(

08-9446606076-8092565leanu@taxes.gov.il
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 ראש ענף מירב בראל

)שירות, תפעול ורשת(
08-9446698076-8092570meravba@taxes.gov.il

 סגן מנהל מדורפסיקה זלקה
)שירות, תפעול ורשת(

08-9446628076-8092612fasikazl@taxes.gov.il

 סגן מנהל מדוררחמים נחום
)שירות, תפעול ורשת(

08-9446671076-8092552rahamimna@taxes.gov.il

החזרי ותאומי מס חוליה 17
08-9446683076-8092567motimi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מוטי מינס

08-9446653076-8092538etiba2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אתי בן-ישי
08-9446725076-8092555yaudaro@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יהודה רוזנפלד

08-9446684076-8092542davidye2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דוד יחיאל
 מרכז בכיר דליה בן-סעדון

)תאומי מס והחזרי מס(
08-9446657076-8092544dalyabe@taxes.gov.il

08-9446655076-8092526ilanach@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(אילנה חן
08-9446635076-8092563yafake@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(יפה קרש

 ראש ענף נורית שמעוני
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9446656076-8092579nuritsh2@taxes.gov.il

 ראש ענף סיגל סילבס
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9446658076-8092584sigalsi@taxes.gov.il

 ראש ענף אטל לויאב
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9446674076-8092522atelso@taxes.gov.il

076-8092607moranta@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(מורן מימוני-טל

פקיד שומה רמלה 
רח' הרצל 91, ת ד  155 רמלה, טל  08-9788222

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
claireju@taxes.gov.ilקליר ג'ודום

מנהל יחידה
08-978829608-9221260veredha2@taxes.gov.ilפקיד שומהורד חדד-עורקבי

סגן מנהל יחידה
08-9788296076-8092672zachile@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אצחי לוי

עובדי מינהל
08-9788273076-8092671frastco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(פראסט כהן אמין
טלפונאייעקב מפגאונקר

08-9788205076-8092680rahelmi@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(רחל מיכאלי
08-9788299076-8092641veredal@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(ורד אלטר שמש

פקיד שומה רחובות
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509 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לשכת מנהל יחידה

08-9788297076-8092634gilare@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(גילה רביבו
מודיעין

08-9788251076-8092661navaba@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(נאוה בניסטי
חוליה 3

08-9788202hadarsh@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(הדר שטרית
חוליה 6

נדב ליבנה 
גולדברג

08-9788225076-8093448nadavli@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(

08-9788255gilime@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהגילי מלמד
08-9789091romba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרום בייז

08-9788208yanivko@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיניב קורן
08-9788209076-8092693tzilata@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(צילה טנה

08-9788270076-8092684shaulni@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שאול נסים
08-9788262hadasala@mh.shaam.gov.ilהדסה לקס

ארכיב מרכזי
08-9788273076-8092656sabhatmo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מוליגטה סבהט

סגן מנהל מדור )חוליה(אושרת אנדם
חוליה 1 שומה

08-9788255076-8092682rinatsh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רינת שחר
08-9788266076-8092649iftahbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יפתח בן דוד

חוליה 2 שומה
08-9788259076-8092677kobiva@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(קובי ויצמן
08-9788203076-8092624orliam@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורלי עמר

חוליה 3 שומה
08-9788206tzipish@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהציפורה שרייר

08-9789092talmo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהטל מולא
08-9788257shaniza@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשני בן שלוש

08-9788255076-8063449dinaar@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהדינה ארזי
08-9788290076-8092630asherda2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אשר דדון
08-9788207076-8092645yairco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יאיר כהן

חוליה 4 שומה
08-9788269076-8092687sarale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שרה לוי

08-9788268076-8092681rinatel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רינת אלגאלי
08-9788252076-8092662nissimba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נסים באבא

חוליה 5 שומה
08-9788254076-8092629asherga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אשר גזית

08-9788219davidle2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דוד לוי
08-9788202076-8092688sarasa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרה סספורטס
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משרדי פקידי שומה  510

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מזכירות חוליה 20 שומה

08-9788219076-8092644haimbu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חיים בוחבוט
08-9788247076-8092626eritvi@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אירית וידל
08-9788204076-8092657monish@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מוני שלום

08-9788249076-8092625ilanaav@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה אברהם
08-9788221076-8092658mazalye@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מזל יפת

076-8092675zipiag@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ציפי אגם
08-9788246076-8092653lidaba@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(לידה בר יעקב

076-8092670amalyabi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(עמליה ביטן
08-9788247076-8092659menasheba@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה מרכזית(מנשה בדלוב
08-9788276amitfa@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה מרכזית(עמית פרג'ון

חוליה 1 ניכויים
08-9788215076-8092639dayanada@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דיאנה דמב
08-9788218076-8092646yoramma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יורם מחדון
08-9788216076-8092651carmelgo@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(כרמל גומה

08-9788213076-8092631benida@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בנימין דמרי
חוליה 1 גביה

08-9788231svetlanara@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(סבטלנה רחמים
08-978822408-9788284itaysh3@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(איתי שאער
08-978822808-9788284wafikh@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(ואפי חניפס
08-9788223fadyfa@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(פאדי פרהוד

08-9788231076-8092674zilama2@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(צילה מסטרוב
08-9788224076-8092663naomish@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(נעמי שאול
 ראש ענף רונית כהן

)פירוקים ופשיטות רגל(
08-9788227076-8092679ronitco@taxes.gov.il

 סגן מנהל תחום עדה מסטר
)סגן גובה ראשי(

08-9788226076-8092667adama@taxes.gov.il

08-9788229076-8092642zehavata@taxes.gov.ilמרכז )גביה(זהבה טליאס
08-9788232076-8092655meirsh2@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(מאיר שמולי

חוליה 1 ניהול ספרים
מנהל מדור )ניהול ספרים(גלית אליהו

08-9788403076-8092628arielash2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(אריאלה שרארה
08-9788278076-8092640daniam@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(דני אמסלם

08-9788212076-8092638davidsh4@taxes.gov.ilממונה )ניהול ספרים(דוד שלום
חוליה 1 מודיעין

08-9788237arielzc@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אריאל זכריה
 מנהל מדורגואל אברהמי

)שירות, תפעול ורשת(
08-9788236076-8092633goelav@taxes.gov.il

 מנהל מדוררנין אבו ערב
)שירות, תפעול ורשת(

08-9788234076-8092683raninba@taxes.gov.il
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511 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 מרכז בכירגאולה מימון

)שירות, תפעול ורשת(
08-9788233076-8092632geolami@taxes.gov.il

08-9788255076-8092654mayafo@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(מאיה פוקס
החזרי ותאומי מס חוליה 17

08-9788208076-8092652liatni@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ליאת ניר
08-9788265076-8092666smadarsh@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סמדר שבתאי

 מרכז בכיר עופרה קופר
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9788242076-8092668ofraco2@taxes.gov.il

08-9788243076-8092664solomonsa@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(סלומון סבח
08-9788241076-8092685shalomba@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(שלום בראל

 מנהל מדור יפעת אברהם
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9788239076-8092648yfaatav@taxes.gov.il

 ראש ענף סמדר יוספאן
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9788250076-8092665smadaryo@taxes.gov.il

 ראש ענף קדמה דסטה
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9788234076-8092676kedmazi@taxes.gov.il

ג'קלין והאב 
ג'ובראן

 ראש ענף 
)תאומי מס והחזרי מס(

08-9788260076-8092636jacklinwa@taxes.gov.il

08-9788219orensu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאורן סולימן

פקיד שומה תל אביב 1
דרך מנחם בגין 125 תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-7633300076-8091217zipiyo@taxes.gov.ilפקיד שומהצפורה יוסף-סקלר
סגן מנהל יחידה

03-7633306076-8092871meravda@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אמירב דדוש
עובדי מינהל

03-7633400076-8092874amnonda@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(אמנון דחבש
03-7633316076-8092923dalyash@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דליה שניידר

03-7633310076-8092888limorya@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(לימור ידגריאן
03-7633377076-8092895mosheco2@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(משה כוכבי

עובדי מודיעין
 ראש ענף אורנה פודינסקי

)שירות, תפעול ורשת(
03-7633381076-8092905ornapo@taxes.gov.il

 ראש ענף טלי-פרח איס
)שירות, תפעול ורשת(

03-7633385076-8092854taliis@taxes.gov.il

פקיד שומה רמלה

Book - yoman 2016-2017 text.indb   511 10/08/2016   14:45:10



1 פקיד שומה תל אביב 

4

משרדי פקידי שומה  512

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 מרכז בכירמרגלית אקנין

)שירות, תפעול ורשת(
03-7633384076-8092859margalitak@taxes.gov.il

03-7633372076-8092880yaronva@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ירון ושדי
03-7633373076-8092856eliaset@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(אתי אליאס

ארכיב מרכזי
03-7633393gidonya@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גדעון ינאי

03-7633328076-8092915smolikkr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שמואל צבי קרויץ
03-7633393076-8092934yitchakba@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(יצחק בכר

חוליה 1 שומה
03-7633327076-8092920hadarag@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסההדר הגיון

03-7633376076-8092887osnattr2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסנת טרכטנברג
חוליה 2 שומה

03-7633398076-8092885avrahamgo2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאברהם גולדשמיט
03-7633388shaulsh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שאול שהרבני

03-7633386076-8090358omerle@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(עומר לוי
חוליה 3 שומה

076-8092911ruthye@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסהרות יהודה
03-7633325076-8093325mendiha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמנדי חדאד
03-7633317076-8092870roino@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרועי נוימן

076-8092864ortalsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אורטל סלמי
076-8092583amirak@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אמיר עאקלה

03-7633324doronal@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(דורון אלמקייס
חוליה 4 שומה

03-7633331076-8092872morha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמור חדד
03-7633326076-8092858miriamam@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרים אמרוסי
03-7633332076-8092865oferbe2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(עופר בן חמו

חוליה 5 שומה
03-7633325054-5552411arieel3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאריה אלגרד

talro@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(טל רון
 דיקלה 

אקסול-טובול
03-7633322076-8092925diklaax@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(

חוליה 6 שומה
03-7633402076-8092927baral@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהבר אלוני

03-7633403076-8092896yaelno@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיעל נוי
03-7633404katrinhi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(קטרין חיטרוב

חוליה 7 שומה
03-7633320076-8092907mordu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמור דואן

03-7633387076-8091964ortalya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אורטל אביב
03-7633321076-8092873ketida@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(קטי דהרי
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513 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 8 שומה

03-7633397076-8092922ofirma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאופיר מלכה
076-8092878maayanme@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מעיין מרחב

שלומית צרויה 
ברקן

03-7633401076-8092886shlomitte@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(

מזכירות חוליה 20 שומה
03-7633350076-8092855emilel@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אמיל אלגריסי
03-7633349076-8092899motime@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מוטי מנדלסון

03-7633394076-8092906zvikapo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(צבי פונס
03-7633351076-8092882anatha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ענת חדידה

03-7633352076-8092917ziporakr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(צפורה קרייצר
03-7633352076-8092900haimma2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים מנשרוף

03-7633335076-8090854elata@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אלה טקו
מזכירות חוליה 21 שומה

03-7633340076-8092901shimsonma@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(שמשון מפגאוקר
03-7633336076-8092869yacovgr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב גרינבוים

03-7633345076-8092891gabico2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גבי כהן
03-7633343076-8092861ayalabo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(איילה בורץ

03-7633337076-8092866ronitbe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רונית בן-שלמה
03-7633339076-8092897rutile@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רותי לוי

03-7633342pninaad@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(פנינה הדר
הנהלת גביה

מנהל תחום ציון כהן שהנאזי
)גובה ראשי(

03-7633361076-8092894zionco@taxes.gov.il

חוליה 1 גביה
03-7633370elanpe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אילן פלד
03-7633356anatgv@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(ענת גוויל

03-7633366076-8092913talyako@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(טליה קובי
03-7633367076-8092902tamarno@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(תמר נודלר
03-7633357076-8092924avish4@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אבי שפרבר
03-7633368076-8092879oritva@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אורית ורדי

אלכס 
זילברשטיין

03-7633371076-8092881alexzi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(

03-7633358076-8092890elanaco@taxes.gov.ilמרכז )גביה(אילנה כהן
03-7633374ziporaav@taxes.gov.ilמרכז )גביה(צפורה אברהם

 ראש ענף מירי הרשקו
)פירוקים ופשיטות רגל(

03-7633359076-8092877mirier@taxes.gov.il

 סגן מנהל תחום יפה ביבס
)סגן גובה ראשי(

03-7633363076-8092862yafabi@taxes.gov.il

Book - yoman 2016-2017 text.indb   513 10/08/2016   14:45:11



4

משרדי פקידי שומה  514

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 ניהול ספרים

03-7633308076-8093323moranyi@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(מורן יצחק
03-7633347076-8092892gidonco@taxes.gov.ilסגן ממונה )ניהול ספרים(גיגי כהן
03-7633338076-8092893yaron0c@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(ירון כהן

פקיד שומה תל אביב 3 
רח' פרץ 3 66853 תל אביב, טל  03-7634362

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-7633300076-8092884davidtu@taxes.gov.ilפקיד שומהדוד טובול
סגן מנהל יחידה

03-7634313076-8092745saeidma@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אסעיד מסרי
עובדי מינהל

03-7634314076-8092700adamha@taxes.gov.ilראש ענף )נכסים ולוגיסטיקה(אדם חרוב
03-7634322076-8092730lanle@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(לנה לוין

03-7634312076-8092172ednaga@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(עדנה גיא
לשכת מנהל יחידה

 מרכז בכיר אביטל נרדיה
)מודיעין שטח וחקירות(

03-7634359076-8092698avitalne@taxes.gov.il

050-5553217076-8092776angelicasa@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(אנג'ליקה סחליה
חוליה מרכזית 20 )עצמאים(

03-7634358076-8092755ronitda2@taxes.govמנהל תחום )רכז בכיר(רונית דנאל
03-7634325076-8092744simaav@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(סימה אברהם

חוליה 1 שומה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(אייל טביב זדה

03-7634306abedsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עבד סואלחי
03-7634324076-8092699avrahamsh2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אברהם שמסיאן
03-7634307076-8092756rafibe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רפאל בן-יהודה

חוליה 2 שומה
 שמרית 

כהן פאדל
03-7634326076-8090173shimritco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

03-7634338076-8092763simontu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמעון תורג'מן
03-7634327076-8092728yaacovmi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב מיכאלי

חוליה 3 שומה
03-7634388076-8092718davidzi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דויד זימרמן

03-7634389076-8092751ofraka@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עפרה חממי כתבי

1 פקיד שומה תל אביב 
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515 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 4 שומה

03-7634332076-8090124mottiba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מוטי ברק
03-7634341076-8092732michale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכאל לוייב
03-7634340076-8092761shimonpe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמעון פרץ

03-7634335076-8092765tamarakr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(תמרה קרישק
חוליה 5 שומה

03-7634344076-8092743eladdi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אלעד דיאמנט
03-7634325076-8092775lilachza@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלילך זמיר
03-7634302076-8092742hilaga@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסההילה גרטי

03-7634304076-8091404kerenda@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(קרן דיין
חוליה 7 שומה

037634343076-8092720tomwe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(תום יניב וורמר
037634329mohammadma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמוחמד מסארוה

03-7634334076-8090123omrisa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עמרי ששון
03-7634343076-8092724talyav@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(טלי טליה מילנר

03-7634331076-8092764saritse@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרית סגל
חוליה 8 שומה

03-7634318076-8092773sagisa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(שגיא ששון
03-7634317076-8092712eranka@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהערן כדורי
03-7634319hadarya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(הדר רצון

03-7634316076-8092740moshepi@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(משה פינטו
מזכירות חוליה 20 שומה

03-7634752076-8092709irenafi@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אירנה פיזנברג
03-7634352076-8092737meryamga@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מרים גזלה
03-7634751076-8092739moshesugas@gmail.comראש ענף )חוליה(משה סוגס

03-7634357076-8092697avifa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אבי פינשטד
03-7634356076-8092731moradni@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מורד ניסני

סגן מנהל מדור )חוליה(פנינה סרוסי
03-7634397076-8092722michalas@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(מיכל אשכנזי

03-7634394marinabr@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(מרינה ברומברג
מזכירות חוליה 21 שומה

03-7634351076-8092746adelba@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(עאדל באסל
 ראש ענף מילה ספליצקי

)תאומי מס והחזרי מס(
03-7634308076-8092734milasp@taxes.gov.il

סגן מנהל מדור )גביה(נופר ללו
03-7634353076-8092753polinada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(פולינה דכטיאר

03-7634343076-8092738ראש ענף )חוליה ניידת(מרים רוזנטל
03-1634350liornissimco@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ליאור ניסים כהן

03-7634395076-8092767monicasa@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(מוניקה סעד
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
ארכיב

03-7634315076-8092717agranovskige@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גנאדי אגרונובסקי
03-7634330076-8092716gaiaha@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גיה חננשוילי
03-7634355076-8092725yavgeniatr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(יבגניה טרופ

03-7634330076-8092757etzhaksh@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שילו יצחק
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום יגאל סמורדינסקי
)סגן גובה ראשי(

03-7634375076-8092726yigalsm@taxes.gov.il

03-7634365076-8092704orlyzi@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(אורלי דנינו
חוליה 1 גביה

03-7634373076-8092713borishi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(בוריס חינצוק
03-7634371076-8092723tovaga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(טובה גדי

03-7634370076-8092708irismi3@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(איריס מזרחי
03-7634364076-8092735menashesa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מנשה ספיר

03-7634374076-8092710elizabetgo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אליזבט גורשקוב
03-7634366076-8092719daniah@taxes.gov.ilמרכז )גביה(דני אהרן

03-763436803-7634361madonash@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(מדונה שוירי
 ראש ענף אהובה רם

)פירוקים ופשיטות רגל(
03-7634367076-8092701ahuvara@taxes.gov.il

חוליה 1 ניהול ספרים
03-7634394076-8092750ezranf@013.netראש ענף )ניהול ספרים(עזרא נפתלי
03-7634399076-8092702aharonro@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(אהרן רוזמן

03-7634750076-8092705ayalama@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(איילה מרגיטאי
חוליה 1 מודיעין

03-7634382noamtas@gmail.comמנהל מדור )חוליה(אטנאו טסמה
 ראש ענף אינה נובק

)שירות, תפעול ורשת(
03-7634385076-8092707novacken@taxes.gov.il

 ראש ענף ינינה ברוסובניק
)שירות, תפעול ורשת(

03-7634384076-8092727yaninaro@taxes.gov.il

 מרכז בכירשלמה רוזנטל
)שירות, תפעול ורשת(

03-7634383076-8092760shlomoro2@taxes.gov.il

03-7634387076-8092714betyah@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(בת שבע אהרון
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פקיד שומה תל אביב 4 
דרך מנחם בגין 125 תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
סגן מנהל יחידה

03-7633555076-8093366amirsh2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אאמיר שטרן
עובדי מינהל

03-7633561076-8092996shoshanapi@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(שושנה פיסטרו
03-7633560076-8092999simhaab@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(שמחה עבודי

03-7633557076-8092945davidzi2@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(דוד זימר
לשכת מנהל יחידה

03-7633552076-8093366rikile2@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אריקי ליאון
03-7633551076-8092947dalyah@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהדליה אהרן

חוליה 1 שומה
03-7633633076-8092986yakovsu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יעקב סוחמי

03-7633640076-8092975dasamo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(משה דסה
חוליה 2 שומה

03-7633638076-8092963rababsm@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרבאב סמידייה
03-7633625076-8092954hahimha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חיים חסיד

03-7633635076-8092957yehuditme@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יהודית דודאי
חוליה 3 שומה

076-8092998ronenbe3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרונן בליוגה
03-7633632076-8092983sivanma3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהסיון מנשרוב
03-7633631076-8091473michaelyf@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכאל יפרח

03-7633630076-8092937orlyme@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורלי מלר
חוליה 4 שומה

03-7633637076-8092943nigistsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(נגסט סלומון
03-7633628076-8092944davidga3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דוד גבאי

03-7633627076-8092961lioras@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ליאור אסלן
חוליה 5 שומה

03-7633616076-8092973menahemra@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מנחם רמר
03-7633614076-8092953haimgo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חיים גולדברג

חוליה 6 שומה
03-7633571076-8093007shachaksa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשחק סער
03-7633576076-8092940shirangi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(שירן גיל

03-7633574076-8092985zvidr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(צבי דרנגר
03-7633578076-8092969miritbi@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חברות(מירית ויויורקה

חוליה 7 שומה
03-7633639076-8093194benyaminle@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(בנימין לסנס

03-7633570076-8092938oferba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעופר בכר
076-8091655kerenshirael@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(קרן שירה אלנקרי

03-7633572076-8092956yaeirab@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יאיר אברג'ל
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 8 שומה

03-7633569076-8093369rafisa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(רפאל סלמי
03-7633577076-8093008hasanda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(חסן דלק
03-7633570076-8092958yossile@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסי לרר

03-7633575076-8092978sigalbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סיגלית כוכבי
חוליה 9 שומה

03-7633566076-8093000nesiatu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(נסיה טובול
03-7633563076-8092951lirazda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלירז דהן

03-7633564076-8093004marinash2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מרינה שילמן
03-7633562076-8092936saraes@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שרה סגאוקר

מזכירות חוליה 20 שומה
03-7633604076-8092979zmirada2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(סמירה דוד

03-7633612076-8092993refaelal@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רפאל אלפקס
 ראש ענף מזל בדיחי

)תאומי מס והחזרי מס(
03-7633607076-8092965badihima@taxes.gov.il

03-7633609076-8092995sofish@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(שושנה ספיר
03-7633610076-8093190eitanha3@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(איתן חיים פור

מזכירות חוליה 21 שומה
03-7633585076-8092972avnadme@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מנחם אבנד

03-7633580076-8092939alongo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלון גול
03-7633588076-8092970hagbima@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מלכה חג'בי

03-7633581076-8092967michalge@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מיכל גנין
03-7633586076-8092977cohensi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סיגלית כהן
03-7633581076-8092955haniad@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(חנה ישעיהו

ארכיב
03-7633651076-8092952haimbi3@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים ביבס

03-7633558076-8092948dalyalo@taxes.gov..ilראש ענף )חוליה ניידת(דליה לוזגרט
03-7633650076-8092971mikosa@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(מלקו סנדקה

03-7633615076-8092990ronenah@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רונן אחרק
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום רבקה מתתיהו
)סגן גובה ראשי(

03-7633598076-8092988matitiyahuri@taxes.gov.il

03-7633600076-8092981ofersh2@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(עופר שמעוני
חוליה 1 גביה

03-7633591076-8092980kassuse@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סרקלם קסאו
03-7633602076-8092997shoshanaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שושנה קאפח
03-7633594076-8092935shuaav@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אביבה שועה

03-7633595076-8092982alizaab@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(עליזה אברג'ל
03-7633599076-8092974mashiyahmi@taxes.gov.ilמרכז )גביה(מרים משיח
03-7633593076-8093001rotemye@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(רותם יחיאל
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519 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
סגן מנהל מדור )גביה(יאיר צורף

 ראש ענף אביתר מזרחי
)פירוקים ופשיטות רגל(

03-7633596076-8092946eviatarmi@taxes.gov.il

חוליה 10 מודיעין
03-7633556076-8092976sigalaz@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(סיגלית אזולאי
 ראש ענף רונית קלינברג

)שירות, תפעול ורשת(
03-7633629076-8092989ronithkl@taxes.gov.il

 מרכז בכירליאת ונה
)שירות, תפעול ורשת(

03-7633611076-8092962liatva@taxes.gov.il

03-7633623076-8092960orenla@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(אורן לניאדו
ניהול ספרים

03-7633619eliga@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(אלי גבריאלוב
03-7633644076-8092968mirabe@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(מירב בן ישי
03-7633642076-8090643etiay@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(אתי אייזלר

מודיעין שטח
03-7633618076-8092991rachelle@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רחלי לוי

פקיד שומה תל אביב 5 
דרך מנחם בגין 125 תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-6869202076-8091414shimonle2@taxes.gov.ilשמעון לרנר
סגן מנהל יחידה

03-7633659shirlico@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אשירלי כהן
עובדי מינהל

 ראש ענף אלונה קרמין
)תאומי מס והחזרי מס(

076-8090222alonakr@taxes.gov.il

03-7633661076-8090136hadarael@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(הדרה אלקבץ
03-7633662076-8090197batyaez@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(בתיה עזרא

03-7633660076-8090160tamizi@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(תמר זילברמן
חוליה 1 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(נדב אשש
מפקח מס הכנסה )מתמחה(נדב ברנשטיין

03-7633676boazco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(בועז כהן
03-7633736076-8090135pazal@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(פז אלמוזלינו
03-7633740sigiyo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סיגלית יושע
03-7633735076-8090206ornaka@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורנה קאפח

4 פקיד שומה תל אביב 
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משרדי פקידי שומה  520

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 7 שומה

מפקח מס הכנסה )מתמחה(אלה לוי
03-7633724mirnaho@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(מירנה חורי

חוליה 8 שומה
03-763375103-7633712lionidat@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ליאון אינגורן
אביה איראני 

)יוסף(
03-7633708076-8090134avihayo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

מזכירות חוליה 20 שומה
03-7633717076-8090207mayako@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מיה קורן

03-7633718076-8090137rinabo@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רינה בואני
03-7633719076-8090183yacovma@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעקב מטמור

03-7633710076-8090218mazalta@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מזל תהן
03-7633716076-8090178elile@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אלי לוי

076-8090202haimfl@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים פליישהקר
03-7633715076-8090157samihu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סמי הוקי

ארכיב
yaakovco@taxes.gov.ilרכז בכיר )רשומות ומידע(יעקב כהן
03-7633757076-8090190zionna@mh.shaam.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(ציון נאג'י
03-7633755076-8090150rongo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רון גושר

03-7633725076-8090208mosheka@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה מרכזית(משה קמפנר
חוליה 1 ניכויים

03-7633756076-8090201vardafi@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ורדה פיין
חוליה 2 ניכויים

03-7633745076-8090142orrbi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אור בירן
מפקח מס הכנסהבר לסרי

סלאמוויט 
גברהיווט

03-7633741salamwitgb@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

03-7633744076-8090151nizangi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ניצן גיל
03-7633996076-8090186rachelma2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית ניכויים(רחל מלאך

חוליה 3 ניכויים
076-8090214benish3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בנימין שטיין

מנהל תחום משה שועה
)רכז בכיר(

03-7633680076-8090213moshesh3@taxes.gov.il

03-7633678076-8090153shmuelgr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שמואל גרינפלד
חוליה 4 ניכויים

03-7633675076-8090147ritaba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ריטה בר-טל
03-7633679076-8090139barochbl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ברוך בלום

 מנהל תחום חיים אביבי
)רכז בכיר שומה(

03-7633677076-8090131haimav@taxes.gov.il
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521 משרדי פקידי שומה 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 6 ניכויים

03-7633743076-8090193shmoelsa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמואל סלמן
03-7633673076-8090188yosimo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסי משה

03-7633747076-8090204benifa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בנימין פרידניה
חוליה 7 ניכויים

מפקח מס הכנסה )מתמחה(שי אוחיון
03-7633668076-8090203danielfl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דניאל פליישמן

03-7633683076-8090144avibe4@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אבי בן-שוהם
03-7633681076-8090209merika@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מרי קרוב

03-7633665076-8090143avibe3@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אבי בן-יוסף
חוליה 8 ניכויים

מפקח מס הכנסה )מתמחה(עינת משה
מפקח מס הכנסה )מתמחה(אסף רידנר
03-7633670076-8090227einatba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עינת ידעי

03-7633746076-8090200galitpa@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גלית פז
03-7633750076-8090216yosefsh2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסי שפיגל

הנהלת גביה
 סגן מנהל תחום אירית יוסף

)סגן גובה ראשי(
03-7633688076-8090166irityo@taxes.gov.il

03-7633709076-8090177simala@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(סימה לאטי
חוליה 1 גביה

03-7633695076-8090179igalle@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(יגאל לוי
03-7633686076-8090164rutiha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(רותי חנימוב
03-7633692076-8090185meytalmi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מיטל מירון
03-7633694076-8090205saritka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(שרית קאין

03-7633687076-8090167meyayo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(מיה יוסף
03-7633704076-8090146giladbr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(גלעד ברורמן
03-7633697076-8090149sigalbr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סיגל ברידס

076-8090212avnerra@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אבנר רז
03-7633701076-8090130tagridha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(תגריד אבוערב

03-7633691076-8090184hasasama@taxes.gov.ilמרכז )גביה(הדסה מימון
03-7633698076-8090138sukrybo@taxes.gov.ilמרכז )גביה(שוקרי בוקילה
סגן מנהל מדור )גביה(ספיר שהרבני

סגן מנהל מדור )גביה(מלי יערי
03-7633725076-8090154arnonda@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה(ארנון דוידוב

03-7633702076-8090174dalyaca@taxes.gov.ilראש ענף )גבייה וניכויים(דליה כחלון
 ראש ענף רינת זערור

)פירוקים ופשיטות רגל(
03-7633696076-8090161rinatez@taxes.gov.il

03-7633714076-8090170faniye@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(פאני ישועה
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משרדי פקידי שומה  522

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 ניהול ספרים

מנהל מדור )ניהול ספרים(ליטל ברקו
03-7633704076-8093084majdsi@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(מג'ד סיאגה

03-6368301076-8090478yacovho@mh.shaam.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(יעקב עמר
03-7633720076-8090155yuvaldi@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(יובל דימור

חוליה 1 מודיעין
 ראש ענף אתי כרמונה

)שירות, תפעול ורשת(
03-7633734076-8090176atifa@taxes.gov.il

 ראש ענף זאב קרפט
)שירות, תפעול ורשת(

03-7633729076-8090211zeavka@taxes.gov.il

 ראש ענף ירמיה חכם
)שירות, תפעול ורשת(

03-3733764076-8090163uermiahuha@taxes.gov.il

ברכה אברמוב-
פנחסוב

 מנהל מדור
)שירות, תפעול ורשת(

03-763372703-7633732brachaab@taxes.gov.il

 מרכז בכירסטלה עזרא
)שירות, תפעול ורשת(

076-8090198stelaez@taxes.gov.il

03-7633721076-8090145miryambe2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(מרים ברגר
החזרי ותאומי מס חוליה 17

03-7633095076-8090180azrielmo@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(עזריאל מודעי
03-7633096076-8090189janetma@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(ז'אנט משעניה

 מנהל מדור סאלי ווהאב
)תאומי מס והחזרי מס(

03-763308403-7633087sallywa@taxes.gov.il

 מנהל מדור רותם כהן
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7633082rotemco2@taxex.gov.il

 ראש ענף סיגל סבן
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7633097076-8090192sigalsa3@taxes.gov.il

 ראש ענף אברהם ברידס
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7633087076-8090148avibr@taxes.gov.il

 ראש ענף רבקה ברזילאי
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7633084076-8090141rivkabe@taxes.gov.il

03-7633083076-8090210navakr@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(נאוה קרינר
03-7633080076-8090162aidaza@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(איידה זרפיאן

 מרכז בכיר איתן תומר
)תאומי מס והחזרי מס(

03-7633090076-8090219eitanto@taxes.gov.il
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523 משרדי פקידי שומה 

פשמ"ג 
דרך מנחם בגין 125 תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-7633770076-8091843aviba@taxes.gov.ilפקיד שומהאברהם בכר
סגן מנהל יחידה

03-7633807076-8092814alisle@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אאליס לוינשטיין
03-7633780076-8092415adiwa@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעדי וולק

עובדי מינהל
03-7633777076-8092781geulabe@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גאולה בן-צור

03-7633855076-8091055orlibe@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(אורלי בן-שועה
03-7633856076-8092829emanoelkl@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(עמנואל קלנטרוב

חוליה 1 שומה
03-7633782076-8092834doronra@taxes.gov.ilמנהל תחום )אקטואריה(דורון רחמים

03-7633787076-8093311yuvalru@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיובל רופין
03-7633824076-8093121ranakh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרנא ח'לאילה

03-7633835076-8092816orliba@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסהאורלי בייזר
רימה ברנר 

איסטרך
03-7633784076-8092849rimmabr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

 שירלי 
סליגמן-סבג

03-7633786076-8092822shirlise@taxes.gov.ilממונה )מיסוי גז ונפט(

03-7633794076-8092837naamash3@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נעמה שואן
חוליה 2 שומה

03-7633806076-8093124elroikr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אלרועי קרוק
03-7633793076-8092833shaigo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשי שמואל גולד

 סאלי 
חדד-גליבטר

03-7633858076-8092846sallyha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(

03-7633832076-8093314yarivda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יריב דנן
03-763379203-7633812meshulamgr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר שומה(משולם גרינפלד

חוליה 3 שומה
03-7633857076-8093319lihied@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהליהי אדלשטיין

03-7633804076-8093318benjamunha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהבנימין חזות
03-7633829076-8092848kareemka@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(כארים כנעאן

03-7633799076-8092820hofina@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(חופי נחוסי
03-7633826076-8092805shlomota@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלמה טבח

חוליה 4 שומה
03-7633859076-8093320sagide@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשגיא דרזון
03-7633834076-8093120adi.ben_gigi@hotmail.comמפקח מס הכנסהעדי בן גיגי

03-7633801076-8093315rachaelibe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(רחלי בן יהודה
03-7633801076-8093317yanayno@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ינאי נוימן

03-7633808076-8092842sivanuz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(סיון צוקרמן
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חוליה 5 שומה

03-7633827076-8092796eyalru@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(אייל רוסנק
03-7633837076-8092825eitanaz@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איתן עזיאל
03-7633836076-8092780amirbi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמיר ביגמן

03-7633865076-8092790davidmi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיכה דוד
חוליה 6 שומה

03-7633805076-8092794liorga2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהליאור גל
03-7633863076-8092830galsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(גל שר שלום

03-7633809076-8092811yaella2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יעל לאופר רובין
חוליה 7 שומה

03-7633787076-8092840shaysh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(שקמה שי
03-7633839076-8093312shiraay@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשירה איאש

03-7633841076-8093321eliorad@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאליאור אדם
03-7633798076-8093316hagayta@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(חגי טיירי

03-7633838076-8092831meitalkr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיטל קראוס
חוליה 8 שומה

03-7633828076-8093122haiam@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהחי עמוס
03-7633779076-8093256mayanpa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמעיין פלאס

03-7633812076-8092789ortalga@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאורטל גד
03-7633819076-8093318yonatanst@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יונתן שטרק

03-7633803076-8092847adiha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עדי חדאד
03-7633810076-8092817mosheme@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(משה מלמד

חוליה 9 שומה
03-7633785076-8093123elishamarh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאלישמע ריין

 מנהל תחום בכיר דני שפר
)מיסוי גז ונפט(

03-7633870076-8092785dansh2@taxes.gov.il

03-7633789076-8092802elonho@taxes.gov.ilממונה )מיסוי גז ונפט(אילון חורי
מזכירות חוליה 20 שומה

03-7633830076-8092804mosheha3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה חסיד
03-7633783076-8092800gavrielzi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גבריאל זיצר

03-7633797076-8092815vladimirme@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ולדמיר מאירצוק
מרכז )חוליה מרכזית — נירית עבודי

מיסוי גז ונפט(
03-7633844076-8092824niritab@taxes.gov.il

03-7633849076-8092812sigalitle@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(סגלית לוי
03-7633800076-8092821galitsa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גלית סבן טוייזר

03-7633790076-8092839franksh@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית פשמ"ג(פרנק שמואלי
03-7633854076-8092792arielada@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אריאלה דניאלי

03-7633845076-8092813sharonle@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(שרון לוי
03-7633851076-8092823sapirse@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ספיר ז'קלין סלע

03-7633773076-8092784kerengl@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(קרן גליקסמן
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03-7633842076-8092807nomita@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(נעמי טרגן

03-7633848076-8092778yehuditas@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(יהודית אשר
03-7633840076-8091420rahamimbu@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(רחמים בורה
03-7633788076-8092845roeiza@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רועי זאודה

03-7633773076-8093313rayael@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רעיה אילו בצלאל
ארכיב

03-7633847076-8092777avishayas@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אבישי אשואל
הנהלת גביה

03-7633850076-8092797ramiwa@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(רמי וסרמן
חוליה 1 גביה

03-7633818076-8092819nilima2@taxes.gov.ilמרכז )גביה(נילי משרקי
03-7633846076-8092803alizaha2@taxes.gov.ilמרכז )גביה(עליזה חכמון

03-7633821076-8092844galinako@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(גלינה קוליאסקה
 ראש ענף גילה בעבור

)פירוקים ופשיטות רגל(
03-7633823076-8092782gilaba@taxes.gov.il

 סגן מנהל תחום אשר שפירא
)סגן גובה ראשי(

03-7633795076-8092841ashersh@taxes.gov.il

חוליה 1 מודיעין
 מרכז בכירסימה גרוסי

)שירות, תפעול ורשת(
03-7633833076-8092786simaga@taxes.gov.il

מודיעין שטח
03-7633843076-8090875shanitza@mh.shaam.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(שנית צארום ששון

יחידה ארצית למאבק בפשיעה
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

מנהל יחידה
08-9259800076-8090298shaniam@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אשני אמויאל

מנהל היחידה הארצית אהרון עוז
לחקירות ומאבק בפשיעה

08-925980008-9259888aharonoz@taxes.gov.il

סגן מנהל יחידה
סגן מנהל היחידה הארצית אייל שבו

לחקירות ומאבק בפשיעה
08-9259802076-8090270eyalsh@taxes.gov.il

עובדי מינהל
08-9259886076-8090291giladle@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(גלעד לוי

08-9259832076-8090271liatco@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(ליאת כהן
אדיים אספאו 

ברוק
08-9259811076-8090290adlym@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(
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08-9259891076-8090292tamarmo@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(מורן תמר

08-9259803076-8091761yaelco4@taxes.gov.ilממונה )מינהל וחקירות(יעל כהן
חוליה 1

08-9259817076-8090264motiva@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(מוטי וטורי
 חוקר — מפקח בכיר אייל כהן

)מאבק בפשיעה(
08-9259815076-8090267eyalco2@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר סימה בן צבי
)מאבק בפשיעה(

08-9259887076-8090287simaan@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר אלעד בן לולו
)מאבק בפשיעה(

08-9259883076-8090281eladbe@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר אלרן שלום
)מאבק בפשיעה(

08-9259879076-8090282elransh@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר לידוד סומר
)מאבק בפשיעה(

08-9259814076-8090266lidodso@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר ענת לוי
)מאבק בפשיעה(

08-9259821076-8090263anatmo2@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח מוחמד עסלי
)מאבק בפשיעה(

08-9259874076-8093143muhamadas@taxes.gov.il

חוליה 2
 חוקר — מפקח בכיר סרגיי גוסליצר

)מאבק בפשיעה(
08-9259845076-8090251sergeygu@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר אולג טימרמן
)מאבק בפשיעה(

08-9259820076-8090259olegti@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר ליה רבין
)מאבק בפשיעה(

08-9259854076-8090242lira@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר מיכל אגמון
)מאבק בפשיעה(

08-9259812076-8090268michalal2@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר חיים גרשון
)מאבק בפשיעה(

08-9259818076-8090265haimge@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר עידן אילן
)מאבק בפשיעה(

08-9259827076-8090262idanil@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר מוטי זהבי
)מאבק בפשיעה(

08-9259880076-8090288motiza@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר סיון גורפינקל
)מאבק בפשיעה(

08-9259851076-8090247sivango@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר יוסי חזן
)מאבק בפשיעה(

08-9259828076-8090258yossiha2@taxes.gov.il

 מנהל תחום חיים שעייה
)מבצעים פשיעה מאורגנת(

08-925980408-9259881haimsh@taxes.gov.il

08-92598900768090288liatil@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(ליאת אילוז
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חוליה 4

08-9259862076-8090240neomibr@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(נעמי ברכה
 חוקר — מפקח בכיר גיל ישראל

)מאבק בפשיעה(
08-9259884076-8090279gilis@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר יוסף אזולאי
)מאבק בפשיעה(

08-9259877076-8090284yossiaz2@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר אמיר ליבוביץ
)מאבק בפשיעה(

08-9259878076-8090285amirle@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר יונתן פרנקו
)מאבק בפשיעה(

08-9259813076-8090269yonatanfr@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר גיא ישראלי
)מאבק בפשיעה(

08-9259849076-8090250guyis@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר גל גור אריה
)מאבק בפשיעה(

08-9259840076-8090245galgu@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח נעמה גל
)מאבק בפשיעה(

08-9259841076-8093382naamaga@taxes.gov.il

08-9259853076-8090296lihiha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליהי חדד
חוליה מודיעין וחקירות

 ממונה יוסף נחמיה
)מודיעין מאבק בפשיעה(

08-9259816076-8090923yosefne2@taxes.gov.il

 מנהל תחום יניב שטרית
)מודיעין מאבק בפשיעה(

08-9259869076-8090550yanivsh@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר יוסף לוי
)מאבק בפשיעה(

08-9259889076-8090286yosefle3@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר אייל קולמן
)מאבק בפשיעה(

08-9259843076-8090254eyalko2@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר יעל פרנקל ברנר
)מאבק בפשיעה(

08-9259885076-8090278yaelfr@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח בכיר ערן קורצ'ינסקי
)מאבק בפשיעה(

08-9259824076-8090260eranko@taxes.gov.il

 חוקר — מפקח ענת גונן
)מאבק בפשיעה(

08-9259848anatgo@taxes.gov.il

08-9259867076-8090294lironer@taxes.gov.ilמרכז )מודיעין(לירון הרשקוביץ
מחלקה לפשיעה מאורגנת

08-9259856076-8090255gerberve@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(וצ'סלב גרבר
076-8090241daniga@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(דני גבאי

03-6505833076-8090257ilanagl@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(אילנה גלזר
08-9259857076-8090256etiho@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(אסתר בן חמו

08-9259806076-8092907michaelpa@taxes.gov.ilמנהל תחום )מאבק בפשיעה(מיכאל פל
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מנהל יחידה
04-8624852076-8091700yacobsh@taxes.gov.ilפקיד שומהיעקב שובזק

סגן מנהל יחידה
04-8667255076-8091674ilanni@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אאילן נסים

עובדי מינהל
04-8630457076-8091703liorage@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(ליאורה גרשוני

04-8630453076-8091722natalila@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אנטלי לסרי
04-8630456076-8091678elizabethbe@taxes.gov.ilממונה )מינהל וחקירות(אליזבט בן חמו

04-8630458076-8091680andreilo@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אנדרי לוז
חוליה 1

04-863045904-8667290danabe2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(דנה בניטה
04-8639487malcado@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורון מלכה

04-8630473076-8091681asafta@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסף טטר
04-8630484076-8091675itaysh2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(איתי שוהם
04-8630469076-8091701yafitmi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יפית מזרחי

חוליה 2
04-8630461076-8091671ilonave@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(אילונה ורמן

04-8630459076-80191561chenco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(חן כהן
04-8630490076-8091713anatka2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ענת כץ

04-8630470076-8091695yonatanko@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יונתן קורץ
04-8630488076-8091697yosefag@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסף אגם

04-8630483076-8091715eranba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ערן באוברג
חוליה 3

04-8630468076-8091683ariehbe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אריה בן דוד
04-8630466076-8091672ilangr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילן גרוסמן

04-8630523076-8091686giladla@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גלעד למפרום
04-8630472076-8091677elaze@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלה זליקסון

04-8638485076-8091684asherma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אשר מנטוביץ
04-8630492076-8091691zehavaba@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(זהבה בקר

חוליה 4
04-8630523076-8091709smadarbi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהסמדר בין

04-8630460076-8091669avnersa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאבנר סבאג
04-8630489076-8091718rikila2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ריקי ללום
04-8630470076-8091788aviav@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אבי אביטן
04-8630471076-8091712amitke@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עמית קרן

04-8630491076-8091685golanmo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גולן מרדכי
חוליה 5

04-8630463076-8091668avishayfe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אבישי פדר
04-863046404-8667290noachko@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נח קופרשטיין
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-8630459076-8091679elinorme@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלינור מאיר

04-8630467076-8091693havago@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חוה גולני
04-8630471076-8091714ofersa@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עפר שדה

חוליה מודיעין וחקירות
 מנהל תחום שמואל בס

)מודיעין וחקירות(
04-8630506076-8091720shmuelba@taxes.gov.il

yaffaaf@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(יפה אפריאט
04-8630505076-8091690zeevka@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זאב קציר

04-8630509076-8091706miribi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מירי ביטון
04-8630508076-8091704lilachro@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לילך רוימי

חוליה טכנית
04-8630455076-8091670urisa@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(אורי סייג

04-8630412076-8091705mayate@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(מאיה פורת
04-8630496076-8091710einatda@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(עינת דהן
04-8630481076-8091694hanochpe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חנוך פלג

חולית מבצעים
04-8630497076-8091692hagitya@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(חגית ייני

04-8630443076-8091716rivkain@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(רבקה ענבר
04-8630498076-8091682efratli@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאפרת לייכטר

04-8630480076-8091721sasonle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ששון לוי
04-8630482076-8091676eitansh2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(איתן שפירא

04-8630475076-8091719rango@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרן גולדשטיין
04-8630474076-8091711ראש ענף הוצל"פיוסי קדם

04-8630479076-8091717ilanhe@taxes.gov.ilמרכז )ניכויים(אילן הרשברג
04-8630511076-8091708sivanmo@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(סיון מויאל

פ"ש חקירות ירושלים ודרום
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

מנהל יחידה
02-501928302-6301061aharonni@taxes.gov.ilפקיד שומהאהרון ניצינסקי

סגן מנהל יחידה
02-501928302-6301031shlomoal@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אשלמה אלגוזי

עובדי מינהל
02-501930302-6301053dorittr@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(דורית רם

02-501922302-6301064irisez@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(איריס עזרא
02-5019283076-8093079oritta2@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אאורית טסמה
02-501928502-6301072shemtovya@taxes.gov.ilממונה )מינהל וחקירות(ירון שם טוב
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1

02-5019305076-8093191eladtz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אלעד ציוני
02-501929402-6301055yosefne@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נתנאל יוסף
02-501929502-6301063haimna@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(חיים נמדר

חוליה 2
02-501931202-6301069matikr@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(מטי קראוס

02-5019301076-8093076yardenmo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(ירדן מוזס
02-5019298076-8090449danielsh@shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(דניאל שמעיה

02-501928902-6301045davidda@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד דחליקה
02-501941502-6301066neomipi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נעמי פנחסי

חוליה 3
02-501930702-6301067idanbb@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(עידן בן אלול
02-5019307076-8092912advate@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אדוה בר-שי

02-501929702-6301034roeyco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(רועי יניב כהן
02-5019414076-8093231natansh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(נתן שבע

02-501928802-6301043danidv@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דניאל דבש
חוליה 4

050-7580199ashersu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אשר סודמי
02-501930202-6301032yechielar@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(יחיאל ארד

02-5019223076-8093565guyme@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(גיא מאיר
חוליה מודיעין וחקירות

02-501934002-6301044heftsida@taxes.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(חפצי דהאן
02-501933902-6545343pinico@taxes.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(פיני כוכבי

02-501930702-6301030shlomoav@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שלמה אבישר
02-501934102-6301061galitme@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גלית גנור

02-501932002-6301057avico1@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אבי כהן
חוליה טכנית

02-501930102-6301051revitaltw@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(רויטל טויזר
02-501931802-6301065aharonas@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(אהרון עסיס

02-501931002-6301047adide@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(עדי דרי
02-501932602-6301058shimonco3@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(שמעון כהן
02-6545209076-8093020erezyi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ארז יצחק

חולית מבצעים
02-501931302-6301040rachelgi@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(רחל גיאת

02-501930602-6301036tsameretbe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צמרת בן עדיבה
02-501930402-6301060shlomomo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלמה מועלם

חוליה טכנית 2
02-501928502-6301054yochiyo@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(יוכבד יוסף

02-501931402-6301070zvike@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(צבי קרן
02-501931902-6301035ronbe@taxes.gov.ilמרכז )ניכויים(רון בן ישי
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פ"ש חקירות מרכז
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

עובדי מינהל
03-5571626yosefyo2@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(יוסף יוסף
03-5571624kobico@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(יעקב כהן

03-557160003-5587450mazalma2@taxes.gov.ilרכזת לשכה במזל מרשה
03-557160203-5587450taliba@mc.shaam.gov.ilראש ענף )אמרכלות(רויטל בכר

03-5571678076-8091472matildada@taxes.gov.ilממונה )מינהל וחקירות(מטילדה דאלל
03-5571601076-8091773oferco2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעופר כהן

03-5571600ariena@taxes.gov.ilפקיד שומה חקירותאריה נחמני
חוליה 1

03-557163703-5587450ahuvado@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(אהובה דוק
03-5571673yafitva@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(יפית מנחם

03-5571672076-8091448michaelki@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(מיכאל קינריס
03-5571612076-8091754danielav@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דניאל אברהם

03-5571664076-8091758yossiel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסי אליאס
03-5571658gekiis@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גקי ישראל

חוליה 2
03-5571618076-8091741ilanapa@taxes.gov.ilמרכז בכיר )חקירות(אילנה פ  ספרזדה

03-5571685magdhe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(מג'ד חלו
03-5571670liatgu2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(ליאת גוטמן
03-5571653rafiem@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(רפי עמנואל

אלכסנדר 
גלפנבויום

ממונה 
)מפקח ראשי(

03-5571683076-8091745alexsanderga@taxes.gov.il

03-5571679076-8091766izikha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק חזן
03-5571645076-8091735avini@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אברהם ניסן

חוליה 3
03-5571626076-8091774ronitre@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(רונית רג'ואן

03-5571640amirsh4@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אמיר שהרבני
03-5571642076-8092933tomerof@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(תומר אופיר

03-5571651076-8091775rachelish@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחלי גנאל שלום
03-557164403-5587450yafitse@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יפית בתאל סלע

03-557166703-5587450davidbr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד ברזין
חוליה 9

03-5571694076-8092129hosamaz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(חוסם עאזם
03-5571661076-8093478ezermu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(עזר מוכתר

03-557165403-7530368taldr@mc.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דרור טל
03-5571684076-8091778shayco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שי כהן

חוליה 1 מודיעין
03-5571620076-8091779sarikl@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(שרי קלפא

03-5571622076-8091736ahovadr@taxes.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(אהובה א  דרור
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-5571656076-8091743alonwi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלון וילנצ'יק

03-5571675076-8091777shacharda@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שחר דמתי
חוליה טכנית

shulamitsi@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(שולמית סיני
03-5571647zoharmo@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(זוהר מורי

03-557162803-5571646yonage@taxes.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(יונה גז
02-5876696076-8091740ayalase@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אילה הילה שגב

03-5571633076-8091734avnerco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אבנר כהן
03-5571641076-8091769noritam@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(נורית אמסלם
03-5571617076-8091768margalitzo@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(מרגלית זוהר

חולית מבצעים
03-5571647076-8091747arikam@taxes.gov.ilמרכז בכיר )חקירות(אריק אמסלם

03-5571616galitba@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(גלית בכר
03-5571648076-8091749baruchco@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ברוך כהן

03-557162103-5587450aviav2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אבי אביסרור
03-5571639ahronah@taxes.gov.ilמרכז )ניכויים(אהרון אהרוני

מנהל יחידה
03-763388603-7633888drorda@taxes.gov.ilפקיד שומה חקירותדרור דניאל

סגן מנהל יחידה
076-8090654yonatanda@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה איונתן דוד

עובדי מינהל
03-7633888adino@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(עדי נוגה גדמו

03-7633949076-8090647alisbe@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אליס בן דוד
03-7633912076-8090681shiramo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(משה שירה
076-8090656dinavi@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(דינה ויקרס
076-8090641ronena1968@gmail.comמרכז )חקירות(רונן אברהם

03-6850198076-8090655rinada@taxes.gov.ilממונה )מינהל וחקירות(רינה דנינו
חוליה 1

03-7633887076-8090686oritta@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אורית טבק
03-7633909076-8092770chensa2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(חן סבג

076-8090680ronnya@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רונן יעקובי
03-7633901076-8090665sasonco@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ששון כהן

חוליה 3
03-7633907076-8092986reuvenso@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ראובן סולומון

03-7633945076-8090678iritke@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אירית קרן
03-7633903076-8090674orenzo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורן צופי

03-7633944076-8090651liatgu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליאת ג  חביבי
03-7633952muhammadda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(מוחמד דגש

03-7633881avrahamoh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אברהם אוחיון
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 4

03-7633919076-8092909leonos@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהליאון אוסקר
03-7633947076-8090683miriamsh@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(מרים שפיאן

03-7633924amotsse@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאמוץ רז שגב
03-7633933076-8090664drorco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(דרור כהן

03-7633899076-8090645ramias@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רמי אסעד
03-7633916076-8090667nirma2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(ניר מקלר

חוליה 5
076-8090692zivhe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(זיו הרצל
076-8090668rachelsa2@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(רחל סייג
03-7633904076-8090662ronen10@012.net.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רונן רצון

6106inbalzi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהענבל זגדון
052-3349547sagima@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשגיא מריאן

חוליה 7
076-8090663davidco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דוד כהן

03-7633902076-8090682amossh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עמוס שמעונוב
03-7633939076-8090661gilha@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(גיל חריף

03-7633936076-8090660sigalitha@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(סיגלית חרזי
076-8090666avrahamle2@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אברהם לוי
076-8090675meirha@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(מאיר חג'בי

חוליה טכנית
03-7633912saramo@taxes.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(שרית מויאל בכר

03-6362773076-8090646ariyeex@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(אריה אקס
076-8090676eldadka@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלדד קאפח
076-8090685itzhaksh@taxes.gov.ilמרכז )ניכויים(יצחק שרעבי

03-7633948076-8090642viktorat@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ויקטור אטיאס
02-654543202-6301073liorsh@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(ליאור שפנר

חולית מבצעים
076-8090677yehuditke@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(יהודית קידר

03-7633915076-8090669veredam2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ורד עמוס
076-8090679nirara@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(נירה רהט
076-8090673yafaza@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(יפה צאיג

03-7633908076-8090644shlomoam@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(שלמה עמרם
03-7633894076-8090648sharonbe2@taxes.gov.ilממונה )רכז חולית חקירות(שרון ברגר

076-8090649binyaminba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בנימין ברלב
מודיעין בחקירות

03-7633913076-8090640miriav2@taxes.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(מרי אביאני
03-7633912076-8093376shanyha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשני פרייטס
03-7633937076-8092387menachemfr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(מנחם פריד
udiiz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )חקירות(אודי יצחקי

03-7633831076-8090650yosefge@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסף גבע
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ממוני חקירות ברשות המסים

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשם העובד/תיחידה
03-7633885076-8090659ronha@mh.shaam.gov.ilרון חכםפ"ש חקירות ת"א

04-8630451076-8091700yacobsh@mh.shaam.gov.ilיעקב שובזקפ"ש חקירות חיפה וצפון
02-501928302-5019283aharonni@mh.shaam.gov.ilאהרון ניצינסקיפ"ש חקירות ירושלים

03-5571600ariena@mh.shaam.gov.ilאריה נחמניפ"ש חקירות מרכז
יחידה ארצית למאבק 

בפשיעה
08-925980008-9259888aharonoz@mh.shaam.gov.ilאהרון עוז

שע"ם — שירות עיבודים ממוחשבים
 רחוב פועלי צדק 4 )פינת יד חרוצים 14( ת ד  10414 ירושלים, מיקוד 91103; 

טל' 02-5688311, פקס: 02-5688300, דלפק שירות: 02-5688688

הנהלת שע"ם

פקס טלפוןתפקידשם העובד/ת
02-568830602-5688574מנהל שע"םישעיה בנימין

02-568831002-5688685סמנכ"ל בכיר למע"מ ומסי הוצאהעפר דרורי
02-568840302-5688633סמנכ"ל בכיר לתוכנה וטכנולוגיותברוך הינברגר

02-568836402-5688635סמנכ"ל בכיר לגביית מ"ה וניכוייםענת סרוסי
02-568830102-5688519סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנושאייל הררי

02-568845402-5687908מנהל אגף רשת ושירות לקוחותדוד צדקיהו
02-568861002-5688677מנהל אגף תשתיות, מחשבים ותקשורתדוד סימן טוב
02-568837702-5688355מנהלת אגף שומה וביקורת מ"ה וניכוייםרחל חי עזרא
02-568849902-5688408מנהל אגף מסוי מקרקעין ושגרת עובדאהוד אריאלי

02-568841702-5688576מנהלת אגף מודיעיןאביבה יפת
02-568849702-5688237מנהלת אגף יישומים רב תחומייםריקי לוי
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535 מרכז ארצי — מידע, שירות ומשאבים )מש"מ( 

מרכז ארצי — מידע, שירות ומשאבים 
)מש"מ(

דרך מנחם בגין 125, תל-אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
המרכז הארצי למידע, שירות ומשאבים

03-7633480076-8090194shiriab@mh.shaam.gov.ilמרכז )מידע ושירות(שירי בן אליהו
 מרכז בכיר אמציה בשארי

)מידע, שירות ומשאבים(
02-654535602-6545351amatziaba@mh.shaam.gov.il

02-6545482076-8090446mizrahior@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאורלי מזרחי
 מרכז רבקה אלון

)מידע, שירות ומשאבים(
03-7633622076-8092987alonri2@mh.shaam.gov.il

02-654536502-6545412yacovle@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יעקב לוי בן סטון
 בתיה 

דורון-ליפשיץ
ממונה 

)מפקח ראשי(
03-7633431076-8090517batido@mh.shaam.gov.il

 מרכז לאה ביטון
)מידע, שירות ומשאבים(

02-654536102-6545351leabi@taxes.gov.il

 מרכז עמירם עקירב
)מידע, שירות ומשאבים(

03-7530261amiramak@taxes.gov.il

08-6293615076-8090711yakocam@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה(יעקב אמושה
03-7633008076-8090505iristu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(איריס טווינה
 מרכז בכיר שלומי אניג'ר

)מידע, שירות ומשאבים(
shlomian@mh.shaam.gov.il

 ראש ענף שולמית קורולקר
)תאומי מס והחזרי מס(

08-8688503076-8091223solamitke@taxes.gov.il

03-7633111076-8090596טלפונאי עיוורציון ברדוגו
076-8092904orensa2@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(אורן סעד

 ראש ענף אליהו כהן
)תאומי מס והחזרי מס(

08-8688502076-8091151eliyahoco@mh.shaam.gov.il

08-8688518saritar2@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(שרית אריאלי
 מרכז פני זילברשטיין

)תיאומי מס והחזרי מס(
04-9956530076-8092258fanyzi@taxes.gov.il

03-7633431076-8090690meitalto@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(מיטל תורגמן
 מנהל תחום בכיר ודים אבנשטיין

)מידע, שירות ומשאבים(
03-7633559076-8090533vadimev@mh.shaam.gov.il

04-6714136076-8091828rutma@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רותי ממליה
08-9446691076-8092643hayale@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חיה לוי

09-7610057076-8091991ofrago@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עופרה גורן
050-4396666סגן מנהל מדור )חוליה(חיים בן אליהו

09-8602642076-8092138haimma2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חיים מלאכי
03-7633012076-8090620rinatbi@mh.shaam.gov.ilמרכז )מידע ושירות(רינת בראל
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
076-8090191mosheni2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה נסים

 עיטאף 
אבו קאעוד

סגן מנהל מדור 
)חוליה(

050-777998103-7633613itafab@mh.shaam.gov.il

 ראש ענף שלמה ליכטנברג
)שירות, תפעול ורשת(

03-7633165076-8090606

03-7633579076-8092949hiliba@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(היאלי בר-און
076-8092269shoshanash2@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שושנה שלאל

03-7633329076-8092860anibo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אני בוקור
03-7633016076-8090585טלפונאי עיוורעידית אליהו

03-7633509076-8090471havaak@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פחוה אקמן
03-7633033076-8090582מרכז )משאבים(עודד גרגי

 מרכז בכיר אלכס גירש
)מידע, שירות ומשאבים(

03-7633012076-8092711alexanderge@taxes.gov.il

 מרכז אליס וקנין
)מידע, שירות ומשאבים(

04-6327838076-8091360aliceva@taxes.gov.il

 ראש ענף אברהם גולה
)תאומי מס והחזרי מס(

08-8664803avigo@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום דניאל כליפה
)מידע, שירות ומשאבים(

03-763364503-7633647danielka@taxes.gov.il

04-6875781076-8092058monahu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מונא ח'ורי
 מרכז בכיר יגאל לוי

)תאומי מס והחזרי מס(
03-7230503076-8092393egalle@taxes.gov.il

04-9084464076-8092455ornara@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורנה רבינוביץ
08-8688505076-8092921yosish@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסי שמואלי

03-7530316076-8090347yerochamco@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ירוחם כהן
טלפונאימיכאל חננייב
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הנהלת רשות המסים

הנהלת רשות המסים תל אביב
דרך מנחם בגין 125, בנין המס תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
ביקורת פנים

03-7633195076-8091077uriso@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורי סומך
03-7633277076-8090597kobibe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(קובי בן ארי

03-7633279076-8090548yorampe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(יורם פלג
מקצועית וקופות גמל

03-7636053076-8092795gadhi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מ"א-חקלאות(גד הילמן
03-7633445076-8092832ranira@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רני רדושינסקי

תומר גם זו 
לטובה

ממונה )החלפת מניות 
והעברת נכסים(

03-7633520076-8092785tomerga@taxes.gov.il

03-7633059076-8090595tsurgi@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר )קופות גמל(צור גינת
03-7633827076-8092783zvikaba@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר )מיזוגים ופ'(צבי בראל
מנהל תחום )מפקח ארצי גולן מוזס

קרנו השקה והפרטת חברות(
03-7633428076-8090616golanmo2@taxes.gov.il

03-7633429076-8090171chilikco@mh.shaam.gov.ilממונה )מ. ארצי-דינים זרים(חיליק כהן
03-7633424076-8090523davidgo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מ. ארצי-נאמנויות(דוד גולדנברג

 מנהל תחום בכיר עפרי שלו
)מ. ארצי מקצועי(

03-7633108076-8090588ofrish@mh.shaam.gov.il

03-7633538076-8092293oritgo@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורית גולדשטיין
03-7633824076-8092799barakma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהברק מימון
03-7633464076-8092827tzikiko@taxes.gov.ilממונה )מ. ארצי-פיצולים(צבי קוטלר

03-7633784076-8092809erezco2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מ. ארצי מקצועי(ארז כהן
03-7633526076-8092966mitalan@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיטל אנג'ל

03-753033803-7530326sagilu@taxes.gov.ilממונה )מ. ארצי-נאמנויות(שגיא לובודה
 מנהל תחום בכיר שרון אהרוני

)מיסוי בינלאומי(
03-7633447076-8090633sharonah@taxes.gov.il

03-7633104zehavazo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(זהבה זוהר-לוי
 ממונה )מ. ארצי — נדב נגר

הערכה ומחירים(
03-7634319076-8092741nadavna@mh.gov.il

ממונה )עידוד השקעות הון הילה קוטלר
תושבי חוץ ובתי מלון(

03-7633430076-8092950hillaaz@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )עידוד השקעות ליאת מקמילן
הון תעשיה(

03-7633015076-8092818liatba@taxes.gov.il

03-7633079076-8090531drorbi@taxes.gov.ilמנהל תחום )מ. ארצי-שומה(דרור ביטרמן
03-7633035076-8090589erandv@taxes.gov.ilמנהל תחום )אופציות לעובדים(ערן צבי דביר

ממונה )עידוד השקעות הון ליאור טלה
תעשיה(

03-7633502076-8092806liorta@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל תחום )עידוד השקעות מיכאל אסולין

הון תוכנה ואלקטרוניקה(
03-7633272076-8090568michaelas@mh.shaam.gov.il

03-7633517076-8092007shirlyse@taxes.gov.ilממונה )מ. ארצי-דינים פנימיים( שירלי שם טוב
 מנהל תחום עירית ליאו

)מ. ארצי-מחירי העברה(
03-7633061076-8090586iritli@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום אברהם אליהו
)מ. ארצי-אישורים(

03-7633438076-8090491avrahamel@mh.shaam.gov.il

037633440076-8091469yarivav@taxes.gov.ilמנהל תחום )מ. ארצי-אמנות(יריב אבירם
 מנהל תחום בכיר אמיר דוידוב

)גילוי הון לא מדווח(
03-7633442076-8090509amirda@mh.shaam.gov.il

03-7633057076-8092788guygr@mh.shaam.gov.ilממונה )מ. ארצי-חברות ציבור(גיא גרניט
 מנהל תחום בכיר יואב משה

)החלטות מיסוי(
03-7633260076-8090543yoavmo@mh.shaam.gov.il

 מנהל אגף א' צביקה לייבוביץ
)עידוד השקעות הון(

026559304076-8090594zvikale@taxes.gov.il

03-7633435076-8090547eliha@taxes.gov.ilמנהל תחום )מ. ארצי(אלי חייקה
03-7633055076-8090528doritit@mh.shaam.gov.ilמרכז )מיזוגים ופיצולים(דורית איתיאל

 מנהל תחום בכיר רז איצקוביץ
)אופציות לעובדים(

03-7633060076-8090600raziz@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )מוסדות בני ברוך יונה
כספיים וחברות ציבוריות(

03-7633032076-8090514baruchyo@mh.shaam.gov.il

03-7633056076-8090515baruchra@taxes.gov.ilמנהל תחום )גיוס הון ומימון(ברוך רבין
 מנהל תחום אבישי דינר

)אמנות בינלאומיות(
03-7633423076-8090490dinerav@mh.shaam.gov.il

ימית גאליה 
קוטובסקי

ממונה )עידוד השקעות הון 
תוכנה ואלקטרוניקה (

03-7633441076-8090549yamitra@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום בכיר רויטל רז
)תקינה חשבונאית(

037633436076-8090371revitalra@mh.shaam.gov.il

03-7633058076-8090521jekida@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )קופות גמל(גקי דהן
משפטים )הנהלה(

03-7633270076-8092910hillape@taxes.gov.ilעוזר ראשיהילה פרץ
03-7633263076-8090535veredde@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיורד דשא

03-7633268076-8090615tamarha@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיתמר הלברטל
מנהל מחלקה בכיר רפי טוינה

)אופציות לעובדים(
03-7633004076-8090603rafitw@mh.shaam.gov.il

 מנהל מחלקה בכיר תהילה מורן-חגי
)יעוץ משפטי — פלילי (

03-7633265076-8090613tehilamo@mh.shaam.gov.il

03-763300303-7633262liatsh4@taxes.gov.ilממונה )שוק ההון(ליאת שדמי-מלאך
תכנון וכלכלה

 מנהל תחום רחל גדסי
)מ. ארצי-תכנון ומדיניות(

03-7633024076-8090601rachelga@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום אילן מויאל
)הערכות שווי ושינוי מבנה(

03-7633029076-8090360ilanmo@mh.shaam.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לילך מזרחי 

פרישר
 מנהל תחום 

)כלכלן תחשיבים(
03-7633023076-8090562lilachfr@mh.shaam.gov.il

03-7633014076-8090556yifatsu@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )חקר ביצועים(יפעת סולטנוביץ
מנהל תחום )סגן מנהל אורי הרוש

מחלקה כלכלית — מ. ארצי(
03-7633028076-8090494uriha@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום בכיר שלמה פיליפ
)עלויות חקיקה(

03-7633037076-8090607shlomiph@taxes.gov.il

03-7633026076-8090497orlibi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר )כלכלית(אורלי בילואוס
03-7633013yacovco@taxes.gov.ilממונה )מ. ארצי-מחקר ענפי(יעקב כהן מכבי

03-7633031076-8090564meirye@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(מאיר ימיני
03-7633054076-8090565mazalbe2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(מזל בנמו

03-7633025076-8090577navamo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )כלכלן תחשיבים(נאוה מרדכי
03-7633036076-8090628estimo@mh.shaam.gov.ilרכזת לשכה בטגנש אסתי מוגס

 מנהל תחום בכיר ורד טננבוים
)תכנון ומדיניות(

03-7633038076-8090536veredte@taxes.gov.il

 מנהל תחום ארנון דור
)מפקח ארצי מחקר ענפי(

03-7633022076-8090512arnondo@mh.shaam.gov.il

ניכויים )הנהלה(
03-7633749076-8090175tzurika@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צורי כנזי

יחידת גביה )הנהלה(
03-7633693076-8090220sarash@mh.shaam.gov.ilממונה )ניכויים — גביה(שרה שחיבר

יחידת ניהול ספרים )הנהלה(
מרכז )פטורים, עררים יפה איאש

והקלות בניהול ספרים(
03-7633105076-8090555yafafia@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום בכיר תמר ברכה
)הוראות וקבילות פינקסים(

03-7633006076-8092185tamarbr@taxes.gov.il

שירות לקוחות
 מנהל תחום בכיר מיכל שרון

)שירות ישיר (
03-7633078076-8090570michalsh@mh.shaam.gov.il

03-7633834076-8092836yaelsa@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(יעל שדה
שרית גרוס 

בן-ציון
 ראש ענף 

)תאומי מס והחזרי מס(
03-7633103076-8090635saritgr@mh.shaam.gov.il

שומת מקרקעין )הנהלה(
מנהל תחום )מפקח ארצי זוריאל טולדנו

שומת מקרקעין(
03-7633049076-8090537joryalto@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום בכיר שוקי שרצקי
)שומת מקרקעין(

03-7633041076-8090604shukish@mh.shaam.gov.il

03-7633039076-8090964meidadod@mh.shaam.gov.ilשמאי מחוזימידד אודם
 מנהל תחום בכיר אורנית קלרו

)שמאי ראשי(
03-7633051076-8090499ornitka@mh.shaam.gov.il

03-7633050anatma@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ענת כהן
03-7633045076-8091064yehudithi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(יהודית הילרוביץ
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 נורית 

קופלר הרוש
ממונה )מפקח ארצי — 

שומת מקרקעין(
03-7633052076-8090876nuritko@mh.shaam.gov.il

03-7633009076-8090946arielaya@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(אריאלה יעקב
 רויטל 

לוי סלהוב
 מנהל תחום 

)שומת מקרקעין — פרט(
03-7633515076-8090971revitalle@taxes.gov.il

 אילן 
בוחניק-גלבורד

מנהל תחום 
)שמאי מחוזי(

03-7633040076-8090501ilanga@mh.shaam.gov.il

ממונה )מפקח ארצי — רמי מקלדה
שומת מקרקעין(

04-6327932076-8090750ramima@taxes.gov.il

משאבים חומריים )הנהלה(
ממונה )בנא"מ — משאבים אברהם טאפירו

חומריים(
03-763320703-7633262avita@mh.shaam.gov.il

אמרכלות )הנהלה(
03-763302103-6850059inbarka@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(ענבר קפון

03763387403-6850059kerenco@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(קרן כהן
חטיבה לארגון ומערכות מידע

03-7633020076-8090544pintoyo@mh.shaam.gov.ilממונה )תמרוץ תגמול(יונה פינטו
אבטחת מידע

03-7633242076-8090532hilasa@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(הילה אסא-סנדו
03-7633853076-8092801michalza2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיכל זקליס

יחידה לפירוקים )הנהלה(
03-7633252076-8090551yaelbe2@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשייעל בן משה בוך

03-7633177076-8090639shlomithe@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשישלומית הרץ
03-7633178076-8090522jaryaspa@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיג'ריאס פאנוס

03-557168203-5590995ninafr@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשינינה פריימן
03-763353603-7633285zakariaka@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(זכריא קאסם
עוזר ראשי )פירוקים(יניב קורדובה

03-7633255076-8090566mazire@mh.shaam.gov.ilממונה )פירוקים ופשיטות רגל(מזל רנצלר
03-7633180076-8090513etime@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה(אתי מנשרוב

03-7633179076-8090539talzi2@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה(טל יונה זיו
03-7633184076-8090634ruslanbi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשירוסלן ביקנוב

 אריק 
שמיר-ברוכשטיין

מנהל תחום 
)רכז בכיר(

03-7633183076-8090511ariksh@mh.shaam.gov.il

חוליה מודיעין וחקירות
 סגן מנהל אגף בכיר דוד הנס

)מודיעין ארצי(
03-6869246076-8090524duduha@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום ישראל גנץ
)מוקד מודיעיני משולב(

02-542700702-6301042israelga@taxes.gov.il

03-7633954076-8090593zvikale2@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צביקה ליבוביץ
03-7633963076-8090557izakko@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק קוסטו

03-7633955076-8090519gilge@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גיל גבע
03-7633964076-8090573miriba@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מיריי בר זיו
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-7633076076-8090602rachelze@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רחל זנד

03-7633960076-8090498ornada@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורנה דניאל
03-7633965076-8090540talyiz@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(טלי יצחקי
03-7633961076-8090590pazitse@mh.shaam.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(פזית סגל

03-7633959076-8090572miriyo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מודיעין וחק'(מירי יולזרי
03-7633075076-8090599rutina@mh.shaam.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(רות נעים

03-7633390076-8092867drorba2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דרור בר דיין
03-7633958076-8090574mishaelco@mh.shaam.gov.ilמנהל אגף בכיר )מודיעין ארצי(מישאל כהן
03-7633957076-8090541yairgr@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יאיר גרונר

ביקורת ממוחשבת
 מנהל תחום בכיר ענת גלזנר

)ביקורת ממוחשבת(
03-7633071076-8090587anatgl@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — דוד סלבין
ביקורת ממוחשבת(

03-7633067076-8090526davidsa2@taxes.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — איתן אלבז
ביקורת ממוחשבת(

03-7633065076-8090506eitanel@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — יוני וולטו
ביקורת ממוחשבת(

03-7633070076-8090545vy@taxes.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — אלי כהן
ביקורת ממוחשבת(

03-7633069076-8090507elico@taxes.gov.il

 מנהל תחום עדי רקובר
)ביקורת ממוחשבת(

03-7633066076-8090581adira@mh.shaam.gov.il

 ליאת 
מרקובה-בליטי

מנהל תחום 
)מפקח ארצי(

03-7633068076-8090561liatma@mh.shaam.gov.il

03-7633064076-8090280oferco3@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(עופר כהן
פיתוח מקצועי

03-7633274076-8090558yaronmi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מ"א שומה(ירון מילמן
03-7633058076-8091201mirish2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מירי שביט

המרכז הארצי למידע, שירות ומשאבים
03-7633759מנהל מדור )הוצל"פ — נהג(אברהם סלומון
03-7633033076-8090608שמעון עוזיאל

03-7633089076-8090578noamgr@mh.shaam.gov.ilנועם גרוסמן
מנהל תחום אזור המרכז שמעון שרביט

)ניהול ספרים(
076-8092686shimonsh@taxes.gov.il

 מנהל תחום בכיר אביבה אזון
)ניהול ספרים(

03-7633276076-8091922avivaez@mh.shaam.gov.il

03-7633705076-8090182natalima2@taxes.gov.ilראש ענף )ניהול ספרים(נטלי מזור
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מוקד מידע של רשות המסים
רח' בית הדפוס 20, ירושלים, טל  02-5656400

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
שירות לקוחות

 ראש ענף יניב דדון
)מוקד מידע טלפוני(

050-8128088yanivi78@hotmail.com

02-5650971rivkama@mh.shaam.gov.ilמרכז )מוקד — מידע טלפוני(רבקה מלכא
 מנהל תחום רפאל מור

)מוקד מידע טלפוני(
02-5650965076-8093010rafimo@taxes.gov.il

ממונה )מוקד טלפוני — אריאלה שחר
שירות ישיר(

02-5650966arielash@taxes.gov.il

 דנה תמי 
בן-יהודה

ממונה 
)מפקח ראשי(

02-5650968076-8093062danabe@mh.shaam.gov.il

02-5650973076-8093064meravbh@taxes.gov.ilמירב בר-חן

נמ"ה בית דניאל
רח' יפו 236 ירושלים, טל  02-5019400

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
משפטים )הנהלה(

חנה בן פורת 
פירשטין

 מנהל מחלקה בכיר 
)יעוץ משפטי — פלילי(

02-5019287hannabe@mh.shaam.gov.il

 עוזר ראשי עורווה חוסיין
)פלילי — פשיעה מאורגנת(

02-5019322orwahu@mh.shaam.gov.il

שלי בנימין — 
בטאט

02-5019292shellybi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(

יחידת מודיעין )הנהלה(
 מנהל תחום בכיר דניאל בידרמן

)מודיעין וחקירות(
02-501940902-6301033danibi@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום ויצמן פרנסה
)מודיעין וחקירות(

02-501942002-5019385waizmanpa@mh.shaam.gov.il

ממונה )מפקח ראשי — אמיר אלחנתי
מודיעין וחקירות(

02-501938902-6303160amirel@mh.shaam.gov.il

02-501939902-5019410rutle@mh.shaam.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(רותי לוי
02-5019403asherit@mh.shaam.gov.ilמרכז )מודיעין וחקירות(אשר יצחקי

02-5019386ruvensh@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פראובן שפילפוגל
02-501939402-6512165navad@mh.shaam.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(נאוה דוד
02-501940502-6303162saraco@taxes.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(שרה כהן

02-501938702-5019410israeldo@mh.shaam.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(ישראל דודשוולי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
שירות לקוחות

02-6545424076-8090003shmulikaz@taxes.gov.ilמנהל תחום )רשת ואיתורים(שמואל אזרזר
02-5019466ehodbe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר )תפעול(אהוד בן חמו
02-5019406bettyko@mh.shaam.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(בטי קורנפלד

02-5019358dorondo@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(דורון דורי
02-5019401liziel@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(ליזי אלנקווה
02-5019361shoshanami@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(שושנה משען

02-5019392ronitbe2@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(רונית בן משה
02-501939002-5019404mazalgo@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(מזל גולן

02-5019398leaav@mn.shaam.gov.ulראש ענף )חוליה(אביבה עזרא
02-501944502-5019445shoshpe@mh.shaam.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(שושנה פרץ

02-5019350tovaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(טובה חפצדי
02-5019360hantato@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(חנה תורג'מן

02-5019362avivada@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(אביבה דוד
02-5019351ziporate@mh.shaam.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(צפורה טרם

02-5019391elanaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה חשאי
02-501935102-6303180simael@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(סימה אלבוחר

02-501936602-6303199michalza3@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מיכל זבריקי
02-501937402-6303184pninaga@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(פנינה גלילי
02-501934802-6559249meitalne@shaam.gov.ilמנהל מדור )חוליה(מיטל נדיבי

02-5019357haimok@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(חיים אוקנין
בת שבע כהן 

בראשי
02-5019448batshevaba@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(

 ראש ענף שרון גבאי
)מוקד מידע טלפוני(

02-5019381076-8093065sharonga@mh.shaam.gov.il

02-501935202-6303185ofrash@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(עופרה שחר
אמרכלות)הנהלה(

02-5019356felixbi@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(פליקס בנימין
פיתוח תהליכים

02-5019378nechamale@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(נחמה לוי
.02-501937602-5019371shoshanaco@mh.shaamראש ענף )חוליה(שושנה כהן

gov.il
02-501937702-6303142eyalle@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(אייל לנדנר

02-5019346simonaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(סימונה הראל
02-501935502-6303140yafaya@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(יפה ימיני
02-5019379sarazi@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה(שרה ציוני

קנסות מינהליות
 מנהל תחום שבתאי זליקוביץ

)עבירות בסיסיות(
02-501940802-6303137shabtayze@taxes.gov.il

02-501940702-6303136shoshanaoz@mh.shaam.gov.ilמרכז )עבירות בסיסיות(שושנה אוזרקו
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הנהלת רשות המסים ירושלים
רח' כנפי נשרים 5, ירושלים, 91010 ת ד  1170, טל  02-6559559

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לשכת המנהל

יועץ מקצועי למנהל רשות רובי בוטבול
המסים

02-6664075076-8091997rubibu@customs.mof.gov.il

יועץ מקצועי למנהל רשות שרית דנגור
המסים

02-666410802-6664105saritda3@taxes.gov.il

02-666410002-6664105moshe-asher@customs.mof.gov.ilמנהל רשות המסים בישראלמשה אשר
תהילה בן דוד 

אוחיון
02-666410002-6664105tehilaoc@taxes.gov.ilרכזת לשכה א

02-666410302-6664105tal-vazana@taxes.gov.ilמנהלת לשכה )שר/סגן שר(טל כהן
02-6663946ruchamabe@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה ארוחמה בן יעקב

ביקורת פנים
02-655918402-6559100mosheha5@taxes.gov.ilמרכז )רשומות ומידע(משה חסיד

02-6559083motile2@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(מוטי לוי
מנהל תחום )מפקח ארצי — לילי שלום

ביקורת פנים(
02-655915802-6559721lilish@taxes.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — סיגל פרז
ביקורת פנים(

02-655917302-6559749sigalpe2@taxes.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי — מרים אשד
ביקורת פנים(

02-655917202-6559100miriames@taxes.gov.il

02-6559100zionaka@taxes.gov.ilמרכז בכיר )ביקורת מינהלית(ציונה קלדרון
03-6505821076-8090580sigalma@taxes.gov.ilמרכז בכיר )ביקורת מינהלית(סיגל מרגוליס

02-655915302-6559658eliam2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )ביקורת פנים(אליהו אמון
ממונה )מפקח ארצי — אילנית קמחין

ביקורת פנים(
02-6559156ilanitka2@taxes.gov.il

02-6559168ronbe2@taxes.gov.ilמרכז )ביקורת פנימית(רון ברקו
02-655915202-6559100yaffami@taxes.gov.ilראש ענף )ביקורת(יפה מזרחי

מנהל תחום בכיר )שומה דוד ג'דה
ניכויים ניהול ספרים(

02-655915102-6559100davidje@taxes.gov.il

02-6559452amirco@taxes.gov.ilהמבקר הפנימיאמיר כהן
 מנהל תחום בכיר אביחי שמאי

)ביקורת פנימית(
02-655915402-6559660avihaish@taxes.gov.il

02-655910402-6559100kerenle@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(קרן לוי מזרחי
מנהל תחום בכיר )חקירות אבי יחזקאל

ומודיעין , אכיפת הגביה 
ומיסוי מקרקעין(

02-6559100aviye@taxes.gov.il

02-6559170pninada2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(פנינה דר
02-655915002-6559452maayangr2@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אמעיין גואטה

מקצועית וקופות גמל
02-6559402rivkaba@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(ריקי בלילתי
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02-6559018hedvafr@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(חדוה פרימן

02-655933202-6559759miriya@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מרים יאס
02-6559402ilanaye@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה יהודה

02-655911002-6525276rinatna2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(רינת נתן
02-655944502-6559018jamieyo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(לאה )ג'מי( יונסי

02-6559200leahe@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(לאה חמד
02-6559192076-8092808avrahamco@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(אברהם כהן

 מנהל תחום נאוה נימר
)מפקח ארצי — אישורים(

02-655914303-7633452navani2@taxes.gov.il

 מנהל תחום בכיר ארז אורעד
)מפקח ארצי מלכרים(

02-6559499erezor2@taxes.gov.il

02-6559402avitalsa@taxes.gov.ilמרכז )קופות גמל(אביטל סיידוף
מנהל תחום בכיר )מקצועית מיכל סופר

— מיסוי מקרקעין(
02-655944502-6559018michalso@taxes.gov.il

02-6559445076-8091046efratav2@taxes.gov.ilמנהל תחום )קבלנים ונדל'ן(אפרת אברהם
 ראש ענף עפרה הימלשטיין

)ביקורת ניהול ספרים(
02-655954402-6559717ofrahi@taxes.gov.il

דנה גרוסמן 
אהרונובי

03-7633293076-8091060danagr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ארצי(

02-6559163lilyafr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליליה פרישר
 מרכז ירדנה אליאס

)מוסדות ציבור — מלכ"רים(
02-655918802-6559499yardenael2@taxes.gov.il

avrahamsh3@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אברהם שורץ
02-655929002-6559809asafle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסף לרנר

02-655907302-6559811hanochsh2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חנוך שרבני
02-6559110ellaco@taxes.gov.ilסטודנט מסיםאלה כהן

02-6559334amnonal@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמנון אלמוגרבי
משפטים )הנהלה(

02-655924602-6559224leena@itc.mof.gov.ilמתמחה משפטיםלי נשיא
ראש ענף )רכז מינהלי — איילה לוי

חקיקה וערעורי מס הכנסה(
02-655912102-6559349ayalale@taxes.gov.il

 מנהל מחלקה בכיר אפרת לקס
)מוסדות ציבור(

02-655923402-6559842efratla@taxes.gov.il

02-6559349mirico3@taxes.gov.ilממונה )ערעורים(מירי כהן
02-655934402-6559349liatbr@taxes.gov.ilממונה )חקיקה(ליאת ברנר

02-655923502-6559224harelis@taxes.gov.ilממונה )מיסוי בינלאומי(הראל ישראלי
 מנהל מחלקה בכיר איתן אמנו

)יעוץ משפטי — פלילי (
03-557168203-5590995eitanam@mh.shaam.gov.il

 מנהל מחלקה בכיר ורד גיל-אור
)יעוץ משפטי — פלילי (

04-8630526veredgi@mh.shaam.gov.il

מנהל מחלקה בכיר )פיצויים, דוד רוטנברג
נזקי בצורת ונזקי איבה(

02-6559120076-8090504davidr@itc.mof.gov.il
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ממונה )אכיפת הגביה, שאול כהן

הוצל"פ וכינוסים(
02-655959402-6559689shaulco3@taxes.gov.il

02-655930902-6559690lotikago@taxes.gov.ilממונה )יעוץ משפטי — פלילי(לוטיקה גומבוש
02-6559389sharonda@taxes.gov.ilעוזר ראשישרון דחליקה
odedta@taxes.gov.ilעוזר ראשיעודד טאובר

04-863047604-8630502reemco@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיראם כהן
02-655942202-6559895yonatanpa@taxes.gov.ilעוזר ראשייהונתן פקר

02-6559889aviada@taxes.gov.ilעוזר ראשיאביה דיין משה
02-6559047ataika@taxes.gov.ilעוזר ראשיעתי אריה יוס קוה

02-6559122adarje@taxes.gov.ilעוזר ראשיעמוס אדר גרבי
02-655908802-6559896ronige@taxes.gov.ilעוזר ראשייחיאל אהרון גנוד

02-6559072yonikl@taxes.gov.ilעוזר ראשייהונתן קליינמן
kerenda2@taxes.gov.ilעוזר ראשיקרן דוד

04-8630513noadi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשינועה דיסגני איל
02-6559550aditi@itc.mof.gov.ilעוזר ראשיעדי תירוש

02-655955002-6559686baruchme@taxes.gov.ilעוזר ראשיברוך משולם
einatya@taxes.gov.ilעוזר ראשיעינת חנה יעקבי

02-655923202-6559897dganitha@taxes.gov.ilעוזר ראשידגנית חגי
02-655958102-6559670yitzhakak@itc.mof.gov.ilעוזר ראשייצחק אקוקה
lindaam@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשילינדה אמנו

אפרת בת שוע 
אורן

02-655912002-6559892efrator2@taxes.gov.ilעוזר ראשי

054-4203017yishaipe@itc.mof.gov.ilעוזר ראשיישי צבי פרלמן
 עוזר ראשי סלי יעקב

)פלילי — פשיעה מאורגנת(
08-9259872076-8090275saliya@taxes.gov.il

02-666411102-6668290danielar@customs.mof.gov.ilממונה )שוק ההון(דניאלה שני
ראש ענף )רכז מנהלי סימה בר-סב

נכים חופש המידע , נהול 
פינקסים ומתמחים(

02-655922802-6559456simaba@taxes.gov.il

ראש ענף )רכז מנהלי — אפרת כהן
מיסוי מקרקעין ושוק ההון(

02-655959402-6559349efratco2@taxes.gov.il

03-5571628ayalaal@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(איילה אלדר
 מנהל מחלקה בכיר נאוה הנס ניר

)יועץ משפטי(
03-5571680076-8090576navani@mh.shaam.gov.il

ראש ענף )רכז מינהלי סוזי ישראל
חקיקה/פלילי(

02-6559456suziis@taxes.gov.il

 אפרת 
שונרי-זינגר

ממונה 
)דיני עבודה ומינהל(

02-655923602-6559224efratsh2@taxes.gov.il

 מנהל מחלקה בכיר נועם מאיר קוט
)חוק עידוד השקעות הון(

02-655941102-6559224noamko@taxes.gov.il

 נועה נחמה 
ביק-פלמבאום

 מנהל מחלקה בכיר 
)דיני עבודה ומינהל(

02-6559227noabi@taxes.gov.il

02-655923102-6559456tamarlo@taxes.gov.ilסגן בכיר ליועץ המשפטיתמר לומברוזו
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02-6663852efrat.dino@gmail.comמנהל מדור )ועדות ערר(אפרת דינוביץ

02-666385202-6663851veredza@customs.mof.gov.ilרכזת לשכה בכירה אורד בן עמי
שומה וביקורת )נמה(

 מנהל אגף א' רוני סרי-לוי
)שומה — מס הכנסה(

02-6559198ronyse@taxes.gov.il

תכנון וכלכלה
 מנהל תחום שמואל ווינשטיין

)מפקח ארצי מחקר כלכלי(
02-6559888shmuelve@taxes.gov.il

 מנהל תחום ציון שלומי
)מפקח ארצי מחקר ענפי(

02-6559552

02-6559214avico2@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(אברהם כהן
ניכויים )הנהלה(

 מנהל תחום יצחק אורבך
)מפקח ארצי ניכויים(

02-655957902-6559328itzhakor@taxes.gov.il

 מנהל תחום סימה לוי
)מפקח ארצי ניכויים(

02-655957002-6559401simale3@taxes.gov.il

 מנהל תחום רחלה אקוקה
)מפקח ארצי ניכויים(

04-8630099076-8092093rachelak@taxes.gov.il

 מנהל תחום ציון לוי
)מפקח ארצי ניכויים(

02-655956402-6559855sionle@taxes.gov.il

יחידת גביה )הנהלה(
 מנהל תחום בכיר גביה אילן שפר

)מס הכנסה ושוק ההון(
02-6559745ilansh2@taxes.gov.il

 מנהל אגף א ציפורה יוסף
)גביה מסים ישירים(

02-655950102-6559275tzipiyo@taxes.gov.il

02-6559275simaaz2@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(סימה אזולאי
מנהל תחום בכיר )פיקוח ירון בן נעים

ובקרה — גביה מסים ישירים(
02-6559729yaronbe2@taxes.gov.il

 מנהל תחום יצחק סבג
)מפקח ארצי גביה(

02-655903502-6559482itzhaksa2@taxes.gov.il

 מנהל תחום יצחק בן יהודה
)מפקח ארצי גביה(

04-671416504-6723389yizchakbe@mh.shaam.gov.il

02-655951702-6559741orityo@taxes.gov.ilמנהל תחום )הכנסות(אורית יוסף
02-6559275doritis2@taxes.gov.ilמרכז )הכנסות(דורית ישראלי

02-6559746veredbi2@taxes.gov.ilמרכז )הכנסות(ורד ביטון
02-655951402-6559275yaelhe@taxes.gov.ilמרכז )הכנסות(יעל הרשקוביץ

02-655952702-6559554tatianask2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(טטאינה סקלנקו
מנהל תחום )תאום מטה יעל כרמלי

מסים עקיפים וישרים(
02-666391002-6668093yaelc@customs.mof.gov.il

02-6559275ראש ענף )גביה(מלי מזרחי
02-655950102-6559075nilida@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(נילי דהאן

02-6559528veredco2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(ורד ממן
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יחידת ניהול ספרים )הנהלה(

מנהל תחום אזור הצפון גדעון ממקה
ניהול ספרים

04-692974404-6929767gidonma@mh.shaam.gov.il

02-655924702-6559713alonri2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אלון רינגוולד
02-655931002-6559852mosheel@taxes.gov.ilמנהל תחום )ניהול ספרים(משה אליהו

שירות לקוחות
 מנהל תחום יגאל ימיני

)מנהל פרוייקטים(
02-655907902-6559198yigalye2@taxes.gov.il

 מנהל תחום בכיר יהודה מונסוניגו
)טיפול בפניות לקוחות(

02-655913202-6559499yehudamo@taxes.gov.il

מנהל תחום )שירות סניפי — אדוארד פיידה
מיסוי מקרקעין(

eduardfa2@taxes.gov.il

 מנהל תחום בכיר שרית פרסי
)שירות סניפי(

02-655919002-6559198saritpa2@taxes.gov.il

 מנהל תחום רונית כהן
)שירות סניפי — מס הכנסה(

02-655924702-6559879ronitco3@taxes.gov.il

 סמנכ"ל בכיר שלמה אוחיון
לענייני שירות לקוחות

02-6655911202-6559167shlomooh@itc.mof.gov.il

02-6559562diklaho@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דקלה חושן
02-655925902-6559878ilanari2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנה ריבאני

02-6559198galiava@taxes.gov.ilמרכז )תיאומי מס והחזרי מס(גליה וקנין
 מנהל תחום אורן חוגה

)שירותים מקוונים(
02-655902902-6559726orenhu2@taxes.gov.il

02-6559117sigalitza@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סיגלית זקן
02-655911202-6559167michalco@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(מיכל כהן

שומת מקרקעין )הנהלה(
מנהל תחום )מפקח ארצי צדוק בונדי

שומת מקרקעין(
02-655926202-6559404bonditz@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )שומת אוהד אלימלך
מקרקעין תפעול שומה(

02-6545190076-8093012ohadel@taxes.gov.il

02-655925602-6559404yanivco@taxes.gov.ilמנהל אגף א )מיסוי מקרקעין(יניב כהן
02-6559404hagittu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה — מסמ"ק(חגית תורגמן

02-655932902-6559404yafitva2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(יפה ואנונו
02-6559346meiravbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(מירב בנדוד

חקירות )הנהלה(
03-763391802-6525289slomoas@taxes.gov.ilמנהל אגף א )חקירות(שלמה אסתרוגו

02-655936102-6525289moshemi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )חקירות(משה מזרחי
02-6559206tsiporabe@taxes.gov.ilמנהל תחום )חקירות(ציפורה בן עמי

 סמנכ"ל בכיר רון חכם
)חקירות ומודיעין(

02-666407102-6664072roncha@taxes.gov.il

02-6559391rahelmo@itc.mof.gov.ilממונה )רשת ואיתורים(רחל מונסונגו
 מנהל תחום אביבה רום

)מפקח ארצי ניכויים(
02-6525289avivaro@taxes.gov.il
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02-501929102-6525289yorambe3@mh.shaam.gov.ilמרכז )חקירות(יורם בן משה

02-666407102-6664072shlomitis@taxes.gov.ilמרכז )חקירות(שלומית ישראלי
 מנהל תחום יוסף חן

)מבצעים וחקירות(
02-6525289yosihu2@mh.shaam.gov.il

02-6525289daliaco@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(דליה כהן
02-6525289revitalla@taxes.gov.ilראש ענף )חוקר ראשי(רויטל לנקרי
02-501929302-6301041netaga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נטע גמליאל

02-655918202-6301050eliha2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אליעזר חיימוב
02-655935802-6525289nirgi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ניר גינו

02-6525289lilahsa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(לילך סלמן
02-666406002-6668225sarar@taxes.mof.gov.ilממונה )מפקח ראשי — חקירות(שרה רוטנשטרייך
02-655936902-6559733racheliam2@taxes.gov.ilרכזת לשכה ברחלי אביטל אמילר

לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל
02-655920802-6559191zehavitgr2@taxes.gov.ilמנהל תחום )תיאום ובקרה(זהבית גרינולד

02-6559191lironha@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(לירון זקן
02-6559161oshratit2@taxes.gov.ilרכזת לשכה באושרת יתח

arielaer@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אאריאלה יעל ארז
משאבי אנוש )הנהלה(

 מנהל תחום רבקה זכות
)משאבי אנוש — תקינה(

02-6559710rivkaza@taxes.gov.il

מנהל תחום )משאבי אנוש שרה דחליקה
— בחינות ומכרזים(

02-655938202-6559711shulada2@taxes.gov.il

rivkaoz@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(רבקה עוזר
ליאת חיה 
אלמקיאס

02-6559538liatel@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(

02-6559538carolinbe@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משאבי אנוש(קרולין בן שאול
02-655937602-6559538malkaat@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משאבי אנוש(מלכה אטלן

02-655937702-6559504ayalaka2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משאבי אנוש(איילה כץ
02-6559709rinaag@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משאבי אנוש(רינה אגאי

02-655943802-6559698davidar@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משאבי אנוש(דוד ארביבו
02-655937502-6559195muhamadsu@itc.mof.gov.ilמנהל מדור )משאבי אנוש(מוחמד סובחי

02-655936902-6559538nofarab@taxes.gov.ilראש ענף )משאבי אנוש(נופר אברגיל
02-6559020yanivya@taxes.gov.ilראש ענף )משאבי אנוש(יניב יהב
02-655939002-6559840moranle@taxes.gov.ilראש ענף )משאבי אנוש(מורן לוי

02-6559384shimritfi@taxes.gov.ilראש ענף )משאבי אנוש(שמרית פישר
02-6559693orako@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(אורה אורית ליאון

02-6559538dinamo@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(דינה משה
02-655938502-6559732shirani@taxes.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(שירה ניר

 סגן מנהל אגף א' אילנה אסף
)משאבי אנוש(

02-6559538ilanaas@taxes.gov.il

02-6559538osnatro@taxes.gov.ilמרכז )רשומות ומידע(אסנת רומי
02-6559666uziba@taxes.gov.ilמנהל אגף א' משאבי אנושעוזי בלשאי
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הדרכה )הנהלה(

02-655927002-6559240yasminni@taxes.gov.ilמרכז בכיר )הדרכה(יסמין ניזרי
02-655918502-6559534yairbe2@taxes.gov.ilמנהל מדור )הדרכה(יאיר רחמ בניהו

02-534333802-6559750amifr@taxes.gov.ilמרכז )הדרכה והשתלמויות(עמנואל פרומוביץ
02-655926902-6559789osnatda@taxes.gov.ilמרכז )הדרכה והשתלמויות(אסנת דוד
02-533212802-6559691tamarba@taxes.gov.ilמרכז )הדרכה והשתלמויות(תמר בסיס
02-655926802-6559789ramke@taxes.gov.ilמנהל תחום )הדרכה(רמי קויש

משאבים חומריים )הנהלה(
02-655942102-6559405levanael@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(לבנה אלמליח
 מרכז בכיר אמנון עמיאל

)נכסים ולוגיסטיקה(
02-6559405amnonam@taxes.gov.il

08-924979308-9202648gabibi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רשומות ומידע(גבריאל בנימין
02-6559653yafama@taxes.gov.ilמרכז בכיר )קניינות(יפה מטלוב
02-6559405zehavaha@taxes.gov.ilמרכז )קניינות(זהבה הלוי

02-654811102-6535699menini@taxes.gov.ilממונה )נכסים ולוגיסטיקה(מנחם נידם
 ראש ענף מרים גרוסמן

)נכסים ולוגיסטיקה(
02-6559181mirigr@taxes.gov.il

 ראש ענף לאה חי
)נכסים ולוגיסטיקה(

02-6559405leaha2@taxes.gov.il

 מנהל תחוםשלמה זכריה
)נכסים ולוגיסטיקה(

02-6559655shlomoze@taxes.gov.il

08-921554508-9202648itzhakmo@taxes.gov.ilרכז בכיר )רשומות ומידע(יצחק מויאל
02-655956002-6559883adinaas@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכש(עדינה אסייג

 מרכז בכיר רחל רחמני
)חוזים והתקשרויות(

02-6559045rachelra2@taxes.gov.il

 ראש ענף אברהם פדידה
)בנאמ משאבים חומריים(

02-6559655

 ראש ענף נור אל אבו-פול
)בנאמ משאבים חומריים(

03-933522403-9335215norab@shaam.gov.il

 מנהל אגף א' יצחק כרמלי
)רכש, נכסים ולוגיסטיקה(

02-6559405itzhakca@taxes.gov.il

08-9202648avnersh3@taxes.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(אבנר שבו
ראש ענף הוצל"פמשה כהן

אמרכלות )הנהלה(
 סגן מנהל תחום לאה יוסף

)אמרכלות ומשק(
02-6559348leayo@taxes.gov.il

 מנהל תחום אלכס סלע
)אמרכלות ומשק(

02-655943302-6559272alexse@taxes.gov.il

02-655900202-6559588anatma2@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(ענת מרגי
02-655928402-6559159shlomina@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(שלמה-חי נבון

 ראש ענף דליה מזרחי
)בנאמ משאבים חומריים(

02-6525327
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 ראש ענף יחזקאל יצחקי

)בנאמ משאבים חומריים(
02-6559272hezilt@taxes.gov.il

elico2@taxes.gov.ilמרכז )משאבים חומריים(אליהו כהן
02-6559272haimam2@taxes.gov.ilמרכז )משאבים חומריים(חיים אמון

02-6525327ראש ענף )רשומות ומידע(בוריס אשרוב
02-6525327מרכז )תיקיון(חיים אמסלם

02-6525327ראש ענף )תיקיון(ירון כהן
02-6559538danial@taxes.gov.ilראש ענף )תיקיון(דני אלון

02-6559063naamara@taxes.gov.ilמנהל מדור )תיקיון(נעמה רבי
02-655944402-6559272kerenba2@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(קרן בבא

חטיבה לארגון ומערכות מידע
02-655928702-6559613amitri@taxes.gov.ilמנהל תחום )תמרוץ תגמול(עמית ריגר
02-655929302-6559615ofrane@taxes.gov.ilממונה )גרפיקה וטפסים(עפרה נגב

 ראש גף איזבלה לוין
)פיתוח מערכות מידע(

02-655928102-6559609izabelale@taxes.gov.il

סגן מנהל תחום בכיר רביב בן אשר
)מערכות מידע(

02-655929202-6559603ravivbe@taxes.gov.il

02-655929102-6559617bat-shevabe@taxes.gov.ilמרכז )ארגון ושיטות(בת שבע בן חמו
 ראש גף בכיר אלנה גרבויס

)מערכות מידע(
02-655927902-6559607elenagr@taxes.gov.il

02-655932302-6559611reuvenla@taxes.gov.ilמרכז בכיר )פיתוח ישומים(ראובן לאזנוב
02-6559225gadibe@itc.mof.gov.ilראש ענף )שכר עידוד(גד אשר בן עזרי

02-655928002-6559610valentinaku@taxes.gov.ilמרכז )תכניתנים(ולנטינה קון
02-655931902-6559608marinakl@taxes.gov.ilתכניתןמרינה קלוג
יוסף יהודה 

גבריאל
02-6559012yosefga3@taxes.gov.ilתכניתן

 מנהל תחום בכיר טירי קיבש
)מערכות מידע(

02-655927602-6559249tiriqu@taxes.gov.il

02-655927702-6559249galiami@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(גליה מזרחי
02-655920202-6559600lucao@taxes.gov.ilלוק אביזראט

דוברות והסברה
02-666412002-6664112ariellaso@taxes.gov.ilמנהל תחום )דוברות(אריאלה סולומון

 מנהל תחום אליהו בן גיגי
)הסברה ופרסומים(

02-6559551elibe2@taxes.gov.il

02-6664119ramal2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )דוברות(רם אלפיה
02-6559551soltu@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(סול תורגמן

רווחה )הנהלה(
02-655939902-6559008galiaor@taxes.gov.ilמנהל תחום )רווחה(גליה אורן
02-6559008navaya@taxes.gov.ilמרכז )רווחה(נאוה ידיד

תקצוב )הנהלה(
02-655959702-6559898tanyago@taxes.gov.ilמרכז )תקצוב ותמחיר(טטיאנה גויכמן

02-6559567rivkago3@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רבקה גורן
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אבטחת מידע

02-6559598elenago@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(ילנה גולצמן
02-655939402-6559662drorbi3@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(דרור בנימין
02-655917802-6559663oferor2@taxes.gov.ilמנהל תחום )מפקח ארצי(עופר אורעד

suzyha@taxes.gov.ilראש ענף )אבטחת מידע(סוזי חנניה
02-6559598daliash2@taxes.gov.ilמרכז )אבטחת מידע(דליה שרון

ביטחון )הנהלה(
 מנהל תחום אביב ציטרונבלט

)היערכות לשעת חירום(
02-6559222avivzi2@taxes.gov.il

סגן מנהל מנב'ט ארצי במס יניב לגריסי
הכנסה

02-655956802-6559521yanivle@taxes.gov.il

04-671412604-6714112guyak@taxes.gov.ilממונה ביטחון )מקומי צפון(גיא אקון
 ממונה ביטחון ארז מליחי

)מקומי תל אביב והמרכז(
erezma@mh.shaam.gov.il

 ממונה ביטחון חיים ראובן
)מקומי ירושלים והדרום(

haimre@taxes.gov.il

02-6559521michalpi2@taxes.gov.ilראש ענף )סינון ובטחון(מיכל פנחסי
מנהל אגף א' ביטחון )חירום, יעקב קרודו

ביטחון מידע וסייבר(
02-655914002-6559521yaakovka@taxes.gov.il

02-6559521hodayata@taxes.gov.ilמרכז )אמצעים טכנולוגיים(הודיה תמר
יחידת ארצית לשומה )הנהלה(

 מנהל תחום יאיר דוד
)מפקח ארצי שומה(

03-650581903-6505818yaeirda@mh.shaam.gov.il

03-6505835reutsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )מתמחה(רעות שוורץ
03-6505803amitma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעמית מנור

03-6505822eligu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאליהו גואטה
03-650582003-6505818aviramgu@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(אבירם גואטה
03-6505843076-8090560liorkl@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה )בכיר(ליאור קלצקין

03-6505835076-8090583oferch@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עופר חלימה
03-6505823076-8090563limorgu@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(לימור גור צפניק

03-6505791076-8090500eyalco@mh.shaam.gov.ilממונה )רכז חולית עצמאים(אייל כהן
03-6505825076-8090612sariha@mh.shaam.gov.ilסגן פקיד שומה בשרית הררי
03-6505827076-8090510erezme@mh.shaam.gov.ilפקיד שומה בארז מקמל

פיצויים )נמ"ה(
מנהל תחום )סגן מנהל מח' רמי יצקן

פיצויים ונזקי איבה(
02-655925402-6559403ramiya@mh.shaam.gov.il

 מנהל תחום בכיר אמיר דהן
)פיצויים ונזקי איבה(

03-7633152076-8090508amirda2@mh.shaam.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי ניסן בן סימן טוב
שומת מקרקעין בצורת נזקים(

02-655925502-6559060nissanbe@taxes.gov.il

מנהל תחום )מפקח ארצי אפרים שלמה
פיצויים ופטורים(

02-6559403efraimsh2@mh.shaam.gov.il

02-6559614menasheha3@taxes.gov.ilמרכז )נזקי חקלאות ובצורת(מנשה חסיד
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03-740070502-6301048orenza@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אורן זלקינד

03-7400716076-8091535basemab@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(באסם אבו סעדה
03-7633435076-8090575moshero@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה ראש

08-6836028076-8091771smadarbe@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סמדר בנעים
02-6559403anatso2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(ענת סופר

יחידת משכורת
02-655946202-6559891lizda@taxes.gov.ilרכז בכיר )משכורת(ליז דניאל

סגן מנהל תחום בכיר דוד דגני
)משכורת(

02-655947502-6559636daviddg@taxes.gov.il

02-6559473ayalani@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משכורת(איילה ניצ'נסיקי
02-655947102-6559638esterca@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משכורת(אסתר קסטרו

02-6559639sarasi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משכורת(שרה סידס
02-6559473rivkame@taxes.gov.ilמרכז )משכורת(רבקה מלול

02-655947402-6559473soniael@taxes.gov.ilמרכז )משכורת(סוניה אלפסי
02-6559473batshevava@taxes.gov.ilמרכז )משכורת(בת-שבע ועקנין

02-655934302-6559633roeyva@taxes.gov.ilראש ענף )משכורת(רועי דוד ודעי
02-655946302-6559621pninaco3@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר )משכורת(פנינה כהן

הכנסות והוצאות
02-6559629revitalba@taxes.gov.ilמרכז )הוצאות ותשלומים(רויטל בר

 סגן מנהל תחום מאיר חקשור
)הוצאות ותשלומים(

02-655945902-6559620meirha2@taxes.gov.il

 מנהל תחום רפי חסון
)הוצאות ותשלומים(

02-6559046rafiha@taxes.gov.il

מרכז בכיר )הוצאות מרים אבלס
ותשלומים — פפ'א(

02-6559007miriab@taxes.gov.il

 ראש ענף ברטה פרץ
)כספים וחשבונות(

02-655945802-6559626bertape@taxes.gov.il

מרכז )הוצאוות ותשלומים גלית אסרף
— פפ'א(

02-6559625galitas@taxes.gov.il

פיקוח תקציבי
אילנה בת שבע 

נחום
רכז בכיר )התקשרות רכש 

ופיקוח תקציבי(
02-6559798ilanana@taxes.gov.il

 סגן מנהל תחום קציעה כהן
)פיקוח תקציבי(

02-6559643ktziaco@taxes.gov.il

02-6559644tikima@taxes.gov.ilמנהל תחום )פיקוח תקציבי(תקוה מאי
מרכז )התקשרויות, רכש כוכבה ישי

ופיקוח תקציבי(
02-655948402-6559623kochavais@taxes.gov.il

מרכז )התקשרויות, רכש יעל פרג
ופיקוח תקציבי(

02-655948302-6559622yaelpe@taxes.gov.il

ביקורת חשבות )הנהלה(
 סגן מנהל תחום דוד אלטרץ

)ביקורת חשבות(
02-6559500davidal@taxes.gov.il

02-6559473avigailpi@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת חשבות (אביגיל פינטו
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תביעות כספיות

02-6559473orenle@taxes.gov.ilמנהל תחום )תביעות וביטוח(אורן לוי
02-6559473behirabe@taxes.gov.ilמרכז )תביעות וביטוח(בהירה בן-עזרי
02-655946802-6559640yossiop@taxes.gov.ilראש ענף )משכורת(יוסי אופנהיים

ביקורת ממוחשבת
02-655912902-6559804liatli2@taxes.gov.ilראש ענף )רישום תוכנות(ליאת לין

לשכת סמנכ'ל לשומה וביקורת
 מנהל תחום ליאורה ליבוביץ

)מפקח ארצי שומה(
02-6559263liorale@taxes.gov.il

 סמנכ"ל בכיר — מירי סביון
שומה וביקורת

02-655903302-6525991mirisa2@taxes.gov.il

02655903302-6525991ornaba@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(אורנה בראשי
02655903302-6525991kerenak@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אקרן עקיבא

פיתוח מקצועי
מנהל תחום )סגן מנהלמינה גולן

מחלקת שומה — מפקח ארצי(
02-6559311minago@taxes.gov.il

 מנהל תחום יעקב ז'ק אילוז
)מפקח ארצי שומה(

02-655958902-6559853yaakovil@taxes.gov.il

 מנהל תחום רימונד פיטוסי
)מפקח ארצי שומה(

02-6559856raymondfi@taxes.gov.il

ורד אשכנזי — 
שטיינר

מנהל תחום )מפקח ארצי — 
ועדות מקצועיות(

02-655958002-6559833veredsh2@taxes.gov.il

026559313076-8092588editel@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עדית אלימלך
dvorabe@taxes.gov.ilמרכז )פניות הציבור — שומה(דבורה בנכון

 מנהל תחום נטלי תורג'מן
)פיקוח ובקרה — שומה(

02-6559316natalitu@taxes.gov.il

02-6540440nitzaav@taxes.gov.ilמרכז בכיר )יועצי מס(ניצה אברהם
02-6559541shoshki@taxes.gov.ilמרכז בכיר )הפצת ידע(שושנה קרייתי
 מנהל תחום אילן בן שמחון

)מפקח ארצי שומה(
02-655913402-6559100ilanbe2@taxes.gov.il

 מנהל תחום שלמה ביטון
)מפקח ארצי שומה(

026559303076-8091909shlomobi3@taxes.gov.il

 מנהל תחום אילון קוריצקי
)מפקח ארצי שומה(

02-655920402-6559401ailonko2@taxes.gov.il

02-655939102-6559401michalha2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(מיכל חנוכה
052-5280647morma@taxes.gov.ilרכזת לשכה במור מלכה

המרכז הארצי למידע, שירות ומשאבים
02-654811102-6535699מרכז )משאבים(סימן ט לוי

מנהל אגף א )אבטחת מידע, ארז צרנוביץ
הדרכה ומש"מ(

02-655911602-6559727erezch@taxes.gov.il

02-6545497mizrahida@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פדוד מזרחי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
הנהלת פקידי שומה

 מנהל תחום נאוה לביא
)מפקח ארצי שומה(

02-6559401navala@taxes.gov.il

04-9918389076-8092223davidma5@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר )מס הכנסה(דוד מלכא
04-9956566076-8092204eliyahosi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אליהו סיבוני

מנהל מדור )ניהול ספרים(רותם כליף
nicolani@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(ניקולא ניקולא

04-6875861076-8092106naamha@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(נעם הייב
04-652961404-6529948ibrahimkh@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(אבראהים ח'ורי
03-7633355076-8092918shimonam2@taxes.gov.ilמנהל מדור )ניהול ספרים(שמעון אמסלם

מנהל תחום )ניהול ספרים גבי פלד
איזור דרום(

08-9446724076-8091163gabipe@taxes.gov.il

02-6559401doritva2@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(דורית וקנין
הנהלת מיסוי מקרקעין

ממונה )מפקח ארצי — תדהר ישראלי
שומת מקרקעין(

02-6559185076-8093052tidaris@taxes.gov.il

02-6545235076-8093043ozsh2@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(עוז שמש
 סמנכ"ל בכיר מאיר אסולין

)מיסוי מקרקעין(
02-655955502-6559553meiras3@taxes.gov.il

02-5656400076-8090762rotemha4@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(רותם הראל
054-9968576sarabe2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(שרה בן-כליפה

shmuelda@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(שמואל דוד
02-5656400iffattz@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(יפעת צלמרו

076-8090762sherav@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(שר אברהם
02-5650982076-8090762reutam2@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(רעות רינגלר
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הנהלת מכס ומע"מ

הנהלת מכס ומע״מ — לוד 
רח' אבא הלל סילבר 18, לוד, טל  08-6833360

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל )יחידות שדה(

050-702351708-6833341inbalna@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(ענבל נביא
 מנהל תחום יניב יפרח

)אמצעים טכנולוגיים(
08-6836900yanivyi@taxes.gov.il

חוקרים -מכס
08-683335102-6668790mayamk@customs.mof.gov.ilממונה )גורם כלכלי מאושר(מאיה מלול
08-683335202-6668765kerenc@customs.mof.gov.ilממונה )גורם כלכלי מאושר(קרן נקאש

08683335103-9421692erezh@customs.mof.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(ארז המזרחי
 מנהל תחום עמיר קרון

)גורם כלכלי מאושר(
08-683335008-6833354amirkr@taxes.gov.il

ביטחון )הנהלה(
hilan@taxes.gov.ilמנהל תחום )מחקר(הילה נוימן שדה

08-683332002-6668923saritl@customs.mof.gov.ilמרכז )אמצעים טכנולוגיים(שרית ליבהבר
ronit_k@customs.mof.gov.ilמנהלת תחום הערכת סיכוניםרונית קליין
08-683692708-6836940zivb@taxes.gov.ilממונה )מודיעין(זיו בוטבול

054-550999508-6833340alonl@customs.mof.gov.ilממונה )אבטחת מידע(אלון ליכטנשטין
מנהל אגף בכיר )חירום, אורן בן שבת

ביטחון מידע וסייבר(
08-683330008-6833340orenbe2@taxes.gov.il

מרכז בכיר )ביטחון — אנטולי אברמוב
גורם כלכלי מאושר(

050-677456302-6669933anatoli@customs.mof.gov.il

08-683332002-6668919ilant@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )בטיחות וגיהות(אילן טלקר
מרכז בכיר )ביטחון — יצחק פרץ

גורם כלכלי מאושר(
050-624589602-6669932izikpe@taxes.gov.il

08-683331302-6668926gilada@customs.mof.gov.ilממונה )ביטחון איזורי(גלעד אליאס
050-624829208-6833340avishairo@taxes.gov.ilממונה )ביטחון איזורי(אבישי רוזנר

מרכז בכיר )ביטחון — רפי לוי
גורם כלכלי מאושר(

054-6575545rafile2@taxes.gov.il

050-6247501netalida@taxes.gov.ilראש ענף )סינון ובטחון(נטע לי דאורפור
050-702372608-6833340oz_m@customs.mof.gov.ilממונה )ביטחון איזורי(עוז מור

אביעד אברהם 
אזרזר

050-3070706aviadaz@taxes.gov.ilממונה )ביטחון איזורי(

 מנהל תחום גיא מרגלית
)היערכות לשעת חירום(

08-683330702-6668996guym@customs.mof.gov.il

מנהל תחום )כשירות ענת לוי חודייב
מבצעית ונהלים(

050-778448008-6833340anat_lh@customs.mof.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
054-4773020dudiam@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אבטחת מידע(דוד אמר

 מנהל תחום בכיר דורון סמרה
)אבחון לאומי(

04-8354887doronsm@customs.mof.gov.il

מנהל תחום )אבטחת מידע, יגאל אווגצ'ו תזזו
מערכות מכס, מידע מסווג(

08-683330908-6833340igaltz@taxes.gov.il

מרכז בכיר )ביטחון — אדוה דרורי
גורם כלכלי מאושר(

052-773388508-6833340advadr@taxes.gov.il

050-778447208-6833340sharonha@customs.mof.gov.ilממונה )ביטחון איזורי(שרון חביב
שלומית מדינה 

צרפתי
ממונה 

)מודיעין(
050-624713502-6668995shlomitm@customs.mof.gov.il

08-683639002-6669953yaelgo2@taxes.gov.ilממונה )הערכת סיכונים(יעל גואטה
אנה ויטס 

קוטליארוב
ממונה 

)הערכת סיכונים(
08-683691902-6668994annavi@taxes.gov.il

08-683331102-6668927dudy@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )ביטחון(דוד בן חיון
3901mirime@taxes.gov.ilממונה )אמצעים טכנולוגיים(מירי מסיקה

יחידה לפירוקים )הנהלה(
 ראש ענף פנינה ג'רסי-חלפון

)פירוקים ופשיטות רגל(
08-683337008-68333880pninage@taxes.gov.il

 ממונה יעל נוה
)פירוקים וגביה מיוחדת(

08-683336108-6833380yaeln@customs.mof.gov.il

08-683336508-6833380oritra2@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(אורית רם
08-683336208-6833380itaylv@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(איתי לוי

08-683337708-6833380lianakh@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(ליאנא ח'ורי
08-683336302-6668906noabe@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(נועה ברגר

08-978803508-6833380motiba@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מרדכי ברכה
08-683337108-6833380sigalgr@mc.shaam.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(סיגל גרוס
08-683336408-6833380anatbl@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(ענת בלאו

08-683336608-6833380bsharaza@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פירוקים(בשארה זהר
08-683336902-6668770urielni@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אוריאל ניאזוב

ביקורת חשבונות — מע"מ
08-6833383076-8094980amosga@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(עמוס ג'רבי
08-6833382076-8094877regevaf@taxes.gov.ilמבקר חשבונותרגב אפוטה

ממונה בכיר )חולית בקח"ש — צפורה אלבז
חקירות פשיעה חמורה(

08-6833385076-8094088zipiel@taxes.gov.il

ממונה בכיר )חולית בקח"ש — חיים טמיר
חקירות פשיעה חמורה(

08-683338407-68094583haimta@taxes.gov.il

08-6833390victoryaar@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(ויקי מאיר
ממונה בכיר )חולית בקח"ש — יובל בן ארדיטי

חקירות פשיעה חמורה(
08-6833387076-8094082yuvalar@taxes.gov.il

ממונה בכיר )חולית בקח"ש — רונן מינאי
חקירות פשיעה חמורה(

08-6833386076-8093854ronenmi@taxes.gov.il
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יחידה משפטית
דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
הנהלת המשרד

03-763398603-7633970rinatsha@mh.shaam.gov.ilמרכז )תפיסות(רינת שבתאי
עובדי מינהל )יחידות שדה(

03-7633969050-7023889iditoh@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(אידית אוהב ציון
ביקורת פנים

03-7633278amirase@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )ביקורת פנים(עמירה סלע
משפטים )הנהלה(

03-7633982076-8093943lironva@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(לירון גולי וקנין
03-7633532076-8093953miribe@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(מירי בנהרדיתי

03-763398003-7633970niris@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(ניר ישראל
03-7633971076-8093860itamarin@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(איתמר ענברי

03-763399203-7633993sharonle@mc.shaam.gov.ilרכזת לשכה בשרון ברזילי
03-7633978zehavitaz@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(זהבית עזרן-קינד

 ליאת 
גולדשטיין-שוורץ

 עוזר ראשי 
)פלילי(

03-763398503-7633970liatgo@taxes.gov.il

03-763398403-7633970revitalza@taxes.gov.ilממונה )יעוץ משפטי — פלילי(רויטל זאוברר
עוזר ראשי לו ענבר

)פלילי — פשיעה מאורגנת(
03-763397303-7633970luin@mh.shaam.gov.il

 מנהל לשכה אזורית ליאת ברזילי
)ייעוץ משפטי(

03-763398903-7633993liatba2@mh.shaam.gov.il

 מנהל לשכה אזורית אורי שפיגל
)ייעוץ משפטי(

03-763397703-7633970orisp@mh.shaam.gov.il

 מנהל לשכה אזורית אילן צור
)ייעוץ משפטי(

03-763396803-7633970ilanzu2@taxes.gov.il

03-763398103-7633970adibu@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(עדי בובליל
03-7633540076-8093865maorsa@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(מאור סבג

 אפרת 
מויאל-קיטייניק

עוזר ראשי 
)פלילי(

03-7633995efratmo2@mh.shaam.gov.il

03-763354403-7633970orlyag@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(אורלי אגמי
03-763354103-7633970yonathango@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(יונתן גולן

076-8090277itaisc@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(איתי שוורץ
03-7633972ettyst@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(אתי שטיינמץ

03-763399503-7633993shiranba@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(שירן באדי
03-763397903-7633970estersa@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(אסתר ששון

סגן מנהל לשכה אזורית ליאת בכור ביטון
)ייעוץ משפטי(

liatbe@taxes.gov.il

תכנון וכלכלה
02-666396602-6663948noaye@taxes.gov.ilמנהל תחום )תכנון וכלכלה(נועה ברנס
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
שירות לקוחות

03-7633001076-8094357irismi@mc.shaam.gov.ilאיריס מזרחי
 מנהל תחום בכיר אסתר מוטולה

)תכנון ובקרה(
03-7633007076-8093946estermo@mc.shaam.gov.il

הנהלת מכס ומע"מ — ירושלים
רח' בנק ישראל 5 ירושלים, טל  02-6664000

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
הנהלת המשרד

02-666471402-6664715ravitt@customs.mof.gov.ilרוית לוי
050-624827712124995614ilanoh3@taxes.gov.ilאילן אוהד

עובדי מינהל )יחידות שדה(
סגן בכיר ליועץ המשפטי יעל אריה הלדמן

)פלילי(
02-666385802-6663851yaelar@taxes.gov.il

03-775440803-7754402asafra@taxes.gov.ilממונה )מודיעין(אסף רביד
02-666393102-6663932ronitel2@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה ברונית אליאסיאן

לשכת המנהל
מנהל תחום בכיר )יועץ אורי ברוק

כלכלי למנהל רשות המסים(
02-666411302-6668025urib@customs.mof.gov.il

 מנהל אגף בכיר עידית לב זרחיה
)דוברות תקשורת והסברה(

02-666411702-6664112doveret@taxes.gov.il

02-6664100timorma@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אטימור מגור
ביקורת פנים

ממונה )מפקח ארצי — ניצה איש שלום
ביקורת פנים(

02-666404702-6664054nitzais@taxes.gov.il

 מנהל תחום בכיר מילי פריזאנט
)מיסים עקיפים ושע"מ(

02-666405103-9315700milipr@taxes.gov.il

02-666405302-6664054nogaya@shaam.gov.ilראש ענף )ביקורת פנים(נגה ימין
02-6664049haviharma@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת פנים(מרקובס חביאר

02-666404802-6664054orale@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת פנים(אורה לוי
02-666405202-6664054mizrahike@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת פנים(קרן מזרחי

משפטים )הנהלה(
02-666386102-6663851guyg@customs.mof.gov.ilמנהל מחלקה בכיר )בלו(גיא גולדמן
02-666392102-6663851kobiav@taxes.gov.ilממונה )תביעות וערעורים(יעקב אברם

עינבל קורקוס 
פנחס

02-666391502-6663851inbalk@customs.mof.gov.ilממונה )מכס(

02-6663918lilyor@taxes.gov.ilעוזר ראשילילי אור מלכיאל
02-6664721udias@taxes.gov.ilעוזר ראשיאהוד אסא
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02-666386602-6663851dinas@customs.mof.gov.ilממונה )בינלאומי(דינה שיבלי
שני בוכניק 

סלומון
02-666411102-6663851shanibu@taxes.gov.ilעוזר ראשי

02-666470502-6668164yarony@customs.mof.gov.ilעוזר ראשיירון ימין
02-666386202-6668294motif@customs.mof.gov.ilעוזר ראשימרדכי פוגל

02-666385702-6663851iris_v@customs.mof.gov.ilסגן בכיר ליועץ המשפטיאיריס וינברגר
02-666385202-6663851מרכז )תפיסות(מרים חיון

יועץ משפטי לרשות המיסים אורי קלינר
בישראל

02-666385502-6663851urikal@taxes.gov.il

02-666386502-6663851ravit@customs.mof.gov.ilממונה )בלו(רוית נעים
02-666386002-6663851ממונה )מע"מ(עופר שרון

 סגן בכיר ליוע"מש רגין יהודה כליף
)מינהל ודיני עבודה(

02-666385902-6663851rajin@customs.mof.gov.il

תכנון וכלכלה
 מנהל תחום רמי מזרחי

)מפקח ארצי — כלכלה(
02-666392002-6663932mizrahira@taxes.gov.il

 מנהל תחום אסתר בריד
)מפקח ארצי — כלכלה(

02-666392802-6663932barides@taxes.gov.il

02-666392502-6663932yaelsh@cusfoms.mof.gov.ilראש ענף )מכס — איסוף מידע(יעל שאקו
02-6663943yulia@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )תכנון וכלכלה(יוליה אונגר

02-6663842irinafa@taxes.gov.ilמנהל תחום )תכנון וכלכלה(אירינה פלקוביץ
 מנהל תחום נטליה מירצוב

)מפקח ארצי — כלכלה(
02-666392702-6668218nataliami@taxes.gov.il

02-666393302-6668261ayeletko2@taxes.gov.ilמנהל תחום )תכנון וכלכלה(איילת קול
 מנהל תחום בכיר שי דותן

)כלכלה — מע"מ(
02-666391902-6668932dotansh@taxes.gov.il

02-666393102-6663932lizc@customs.mof.gov.ilמרכז תוכניות עבודהליזי כהן
 מנהל תחום בכיר יעקב בוזו בראון

)תכנון וכלכלה(
02-666392402-6663932kobib@customs.mof.gov.il

02-666470802-6663932ayeletmi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )כלכלן — אנליסט(איילת מינסטר שר
02-666470602-6669332itamarfa@taxes.gov.ilמרכז בכיר )כלכלן — אנליסט(איתמר פרחי
02-666392302-6663932racheld@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )איסוף מידע(רחלי דניאל

מרכז בכיר )כלכלן(רחל קופר-באר
02-666384602-6668301uriz@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )כלכלן(אורי זיסקינד

יחידת גביה )הנהלה(
02-666388802-6663895yosin@customs.mof.gov.ilממונה )מפקח ארצי בכיר(יוסי נבון

מנהל תחום בכיר )רשת דניאל נתנאל
ומאגרי מידע, דווח וסווג(

02-666390802-6663895dannyn@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום בכיר יאיר אשואל
)אכיפת הגביה-מע"מ(

02-666390702-6663825yaira@customs.mof.gov.il

 מנהל אגף א' אמיר זוהר
)גביה מיסים עקיפים(

02-666390102-6663895amirzo@customs.mof.gov.il

02-666389402-6663897poratz@customs.mof.gov.ilסמנכ"ל בכיר אכיפת הגביהזאב פורת
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ממונה בכיר )סיווג עוסקים, לאה צבי

מלכ"רים ומוסדות כספיים(
02-666389102-6668057leat@customs.mof.gov.il

מנהל תחום בכיר )פיקוח יוסף שושנה
ובקרה — גבייה מיסים עקיפים(

02-666388902-6663895yosish@customs.mof.gov.il

02-6663900076-8094148alizaha4@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר )דווח מכוון(עליזה חיון-יוסף
02-666389402-6663897dasha@customs.mof.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(דשה מספן
02-666389002-6663895מרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(גילדה דיין

02-6663899yigalco@taxes.gov.ilמרכז )גביה — מע"מ(יגאל כהן
02-666376302-6663895michalga@taxes.gov.ilמרכז )גביה — מע"מ(מיכל גבאי

02-666389202-6663895mirim@customs.mof.gov.ilממונה )אכיפת הגביה(מרים מונסה
02-666390602-6668054kerenre@taxes.gov.ilמרכז )גביה ובתי דפוס(קרן רביבו )דליות(

026663914elonm@customs.mof.gov.ilממונה )אכיפת הגביה(אלאון מן
02-666389402-6663897danaze@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(דנה זאב

02-666390502-6668110oshrats@customs.mof.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(אשרת סדן
יחידת מודיעין )הנהלה(

02-666406702-6664066alexye@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר )מודיעין(אלכס ישע
02-666406502-6664066alizami2@taxes.gov.ilראש ענף )מודיעין וחקירות(עליזה מזרחי

yairke@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(יאיר קלי
חקירות )הנהלה(

02-666405802-6664083danieltz@taxes.gov.ilמנהל תחום )תפיסות(דניאל צדיק
 מנהל תחום משה קצבורג

)מניעה וסיכול פיקטיביות(
02-666407402-6668202mosheka2@taxes.gov.il

02-666406802-6664088meravb@customs.mof.gov.ilממונה )מפקח ארצי — רשב"ג(מירב בן ראובן
02-666407802-6668306eitanah@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר )חקירות(איתן אהרוני

 מנהל אגף א' צבי קסמן
)חקירות ומודיעין(

02-666407102-6664072tzvika@taxes.gov.il

 ממונה ניסים גוזלן
)עיבוד והכוונת מודיעין(

03-775441703-7754402nisimgo@taxes.gov.il

02-666408102-6664072einatif@taxes.gov.ilראש ענף )חקירות(עינת איפרגן
 ממונה בכיר אהוד יוסף

)מוקד מודיעיני משולב(
ehodyo@taxes.gov.il

02-666406902-6664072מנהל מדור )אמרכלות(עדנה יעקובי
02-666407302-6669889asherm@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )תפיסות(אשר מזרחי

לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל
סמנכ"ל בכיר למינהל כפיר חן

ומשאבי אנוש
02-666403402-6664037kfirhe@customs.mof.gov.il

02-666402302-6664093doritb@customs.mof.gov.ilמרכז )אמרכלות(דורית בראנץ
 מרכז בכיר איתמר אייל

)משאבי אנוש — גמלאות(
02-666403102-6664020

02-666401902-6664020מרכז )משאבי אנוש(סימה תורג'מן
02-666403002-6664020מרכז בכיר )משאבי אנוש(אורלי צמח

02-666402902-6668075asafe@customs.gov.ilראש ענף )משאבי אנוש(אסף עיני
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ronitd@customs.gov.ilמרכז )משאבי אנוש(רונית דרור

 סגן מנהל אגף א' מרים אוחיון
)משאבי אנוש(

02-6664020miryamo@customs.mof.gov.il

02-666402602-6668102kochavash@taxes.gov.ilמנהל תחום )משאבי אנוש(כוכבה שילו
02-666419502-6668062ortalsh@taxes.gov.ilמנהל ענף )משאבי אנוש(אורטל שמעון

02-666402202-6668209michrazim@taxes.gov.ilמנהל תחום )משאבי אנוש(סיגלית רחמים
02-666402702-6668236urim@customs.mof.gov.ilמנהל אגף א' משאבי אנושאורי מאיר

02-666402502-6668032simao@customs.mof.gov.ilמנהל ענף )אמרכלות(סימה אוחיון
הדרכה )הנהלה(

02-666471302-6668210talibi2@taxes.gov.ilמרכז )רווחה(טלי ביטון
02-666394102-6663984irenaap@customs.mof.gov.ilראש ענף )הדרכה(אירנה פלדמן

02-666471302-6663984morantz@taxes.gov.ilמנהל מדור )הדרכה(מורן צרפתי
02-666407002-6663894etibi@taxes.gov.ilמרכז )הדרכה והשתלמויות(אסתר ביאזי

02-666394202-6663984minah@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )הדרכה(מינה הרוש
משאבים חומריים )הנהלה(

02-666383802-6668162ereldl@customs.mof.gov.ilרכז בכיר )הטמעה(אראל דניאל
02-6664194erana@customs.mof.gov.ilמרכז )טפסים וגרפיקה(ערן אזולאי

 סגן מנהל תחום גבריאל בלילטי
)רשומות ומידע(

02-658389702-6541029gabi@customs.mof.gov.il

02-651647902-6511880gabye@customs.mof.co.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(גבריאל אברהם
 מרכז בכיר מיכל חגי

)נכסים ולוגיסטיקה(
02-666404302-6664044michalc@customs.mof.gov.il

02-658388102-6669849shlomoy@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )רשומות ומידע(שלמה יששכר
02-666393702-6663936chanak@customs.mof.gov.ilממונה )נכסים ולוגיסטיקה(חנה כהן

02-666409702-6664011noamb@customs.mof.gov.ilראש ענף )נכסים ולוגיסטיקה(נועם בן דוד
 מנהל תחום לימור אפרתי

)נכסים ולוגיסטיקה(
02-666404202-6664092limore@customs.mof.gov.il

02-666404502-6664044yakovk@castoms.gov.mof.ilמנהל תחום )רכש(יעקב קסלסי
02-658388602-6541029מרכז )רשומות ומידע(נסים קלימי

02-658389302-6541029yairba@customs.mof.gov.ilמרכז )רשומות ומידע(יאיר בן עובדיה
02-666394502-6668216מרכז )משאבים חומריים(רונית אלהב

 מנהל אגף א' יאיר חוג'ה
)רכש, נכסים ולוגיסטיקה(

02-666404002-6664044

02-658388502-6541029dalia_e@customsmof.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(דליה אליסיאן
02-666393802-6664044orac@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )קניינות(אורה כהן צמח

02-6583889מנהל ענף )תיקיון(עופר תנעמי
02-658388402-6541029מנהל ענף )תיקיון(נעמי יספאן

02-658389002-6541029מנהל ענף )תיקיון(אברהם צרויה
02-658389202-6541029sigalhodeda@gmail.comמנהל מדור )תיקיון(יצחק חודדה

02-658388502-6541029מנהל מדור )תיקיון(יעל גולשן
02-666401202-6664011eyalnu@taxes.gov.ilמנהל מדור )תיקיון(איל נורי
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אמרכלות )הנהלה(

02-666400802-6663834davidc@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )אמרכלות ומשק(דוד כהן
02-666406902-6664011abo@customs.mof.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(אליהו כהן
02-666401202-6664011מרכז )תיקיון ורשומות(יוסף עסיס
02-666401602-6664011מרכז בכיר )תיקיון ורשומות(עופרה מור

02-666401302-6664011shimybr@gmail.comמנהל ענף )תיקיון(שמעון בן ראובן
חשבות האגף — הנהלה

02-666396002-6664018avnerb@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )חשבונאות(אבנר בלנקשטיין
02-666396802-6663970רכזת לשכה ב'רחל כהן

02-6663969ruhamabi@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'רוחמה בירו
חטיבה לארגון ומערכות מידע

02-666375102-6668003inbaly@customs.mof.gov.ilמרכז )ניתוח מערכות(ענבל לוי
02-6537606yaronn@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )תמרוץ תגמול(ירון נדב

02-666378102-6668036belame@taxes.gov.ilמרכז בכיר )שכר עידוד(בלה מאיר
מנהל תחום בכיר ארנון דודי

)טכנולוגיות ופיתוח(
02-666375302-6668000arnon@customs.mof.gov.il

02-666375002-6663752moshe@customs.mof.govמנהל אגף בכיר )מערכות מידע(משה כהן
02-66637600026-668443mosheho@taxes.gov.ilמנהל תחום )יישומים(משה חובארה

02-666375802-6668004ohady@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )יישומים(אוהד יפה
02-666376902-6668094lionelam@mc.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר )יישומים(ליונל עמר

02-666377702-6537606israelzu@mc.shaam.gov.ilמנהל ענף )שכר עידוד(ישראל זוסמן
02-6663778hayab@customs.mof.gov.ilמנהל ענף )שכר עידוד(חיה בן שימול

02-666375402-6663752yakovr@customs.mof.gov.ilראש גף )ניתוח מערכות(יעקב רוט
02-666374902-6663867meiray@customs.mof.gov.ilרכזת לשכה בכירהמאירה יעקב
02-666375502-6668002navamu@taxes.gov.ilמרכז )ועדת מכרזים ענ"א(נאוה מונסה

050-6245137ourielco@taxes.gov.ilאוריאל כהן בלוך
דוברות והסברה

02-666411702-6664112dovrut@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהגילה אברהם
רווחה )הנהלה(

הדס לבנשטיין 
זבורוף

02-666403802-6664020hadasb@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )רווחה(

02-666384802-6668168ראש ענף )רווחה(מירי שילו
 מנהל תחום בכיר שירלי אביבי

)תכנון ותקצוב(
02-666392202-6663932shirlyt@customs.mof.gov.il

יחידת משכורת
052-868722402-6668179dekelt@customs.mof.gov.ilרכז בכיר )משכורת(דקל טובי
02-6663990etish@taxes.gov.ilרכז בכיר )משכורת(אתי שבו

סגן מנהל תחום בכיר מיכל סיני
)משכורת(

02-666399402-6663998michals@customs.mof.gov.il

02-666398602-6668283yoramka@taxes.gov.ilמרכז בכיר )משכורת(יורם קאופמן
02-666399302-6663998מרכז בכיר )משכורת(אסתר לוי

02-666398802-6663998מרכז )משכורת(רוחמה כהן
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02-666399202-6663991hanito@customs.mof.gov.ilמרכז )משכורת(חנית אורי

02-666398902-6663998revitale@customs.mof.gov.ilראש ענף )משכורת(רויטל אבן צור
02-666398502-6663998golanl@customs.mof.gov.ilראש ענף )משכורת(גולן לוי

02-666399902-6663998eytant@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )משכורת(איתן תבריזי
משנה למנהל רשות המסים

המשנה למנהל רשות המסים, ערן יעקב
סמנכ"ל לתכנון וכלכלה

02-666392902-6663932erany@customs.mof.gov.il

מטה סמים והלבנת הון
02-666407602-6664072michelbi@taxes.gov.ilמנהל תחום )חקירות(מישל ביטון

 מנהל תחום בכיר אריה חן
)מוקד מודיעיני משולב(

02-542700502-6668999aryeh@taxes.gov.il

בלו דלק
02-666389802-6668253efrats@customs.mof.gov.ilמרכז )בלו דלק(אפרת שרעבי

 מנהל תחום דינה יושיע
)דלק והסדר הסולר(

02-666379102-6668278dinay@customs.mof.gov.il

הכנסות )מכס(
02-666396502-6668142elishac@customs.mof.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אלישע כהן

02-666395202-6663970neomin@customs.mof.gov.ilמרכז )מיסי יבוא(נעמי נזרי
 ממונה בכיר כרמלה בר-לב

)כספים, נהלים ופיתוח(
02-666395502-6663970carmelab@customs.mof.gov.il

 ממונה בכיר סיגלית רחימה
)כספים — אימות הגביה(

02-666395602-6663970

 ממונה בכיר רות סיני
)כספים — מיסים מקומיים(

02-6663950rutsi@taxes.gov.il

02-666396102-6663970shulac@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )גביה(שולה כהן
02-666394902-6663970yifatal@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יפעת אלטמן
02-666395702-6668144meiravm@customs.mof.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מירב מויאל

 פקיד מקצועי בכיר חמיס ג'בר
)גביה ואכיפה(

02-666396702-6668041hamis@customs.gov.co.il

הוצאות )מכס(
מרכז )התקשרויות, רכש מאיה עידו

ופיקוח תקציבי(
02-666397402-6663983mayai@customs.mof.gov.il

02-666398002-6668121fanybe@taxes.gov.ilמרכז )הוצאות ותשלומים(פני בן ישי
02-6663979shula_a@customs.mof.gov.ilמרכז )הוצאות ותשלומים(שולה עטיה

שירה-איריס 
מרטין

ראש ענף )החזרים 
לדיפלומטים(

02-666399602-6668141eirisma@taxes.gov.il

אריאלה נחמה 
בראשי

מרכז בכיר )התחייבויות 
והנהלת חשבונות(

02-666398202-6663983ariellaba@taxes.gov.il

02-666397302-6663975oras@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )תשלומים(אורה שרגאי
02-666397202-6668189sharongo@taxes.gov.ilמרכז )תשלומים(שרון גולדנברג

02-666397802-6668013rachelis@customs.mof.gov.ilראש ענף )כספים וחשבונות(רחלי שלום
02-666399702-6663998dganite@customs.mof.gov.ilמרכז )חשבונאות ודיווח(דגנית אלזם

02-666399502-6668273almazma@taxes.gov.ilרכז בכיר )חשבונאות ודיווח(אלמז עליזה מדהני

Book - yoman 2016-2017 text.indb   564 10/08/2016   14:45:21



4

565 הנהלת מכס ומע"מ 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
יצוא )הנהלה(

ממונה )פרופיילינג — שירה מזרחי
יצוא ביטחוני(

02-666377602-6668001shiraz@customs.mof.gov.il

02-666377502-6668280yaronco@customs.mof.gov.ilממונה )חוקיות היצוא(ירון כהן
 מנהל תחום בכיר דוד חורי

)יצוא וכללי מקור(
02-666379702-6668016davidho@customs.mof.gov.il

02-666379402-6663795erickd@customs.mof.gov.ilמרכז )מכס(אריק דהן
02-666377302-6663762hanar@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(חנה רפאל

02-666379302-6663795talia@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(טלי עמר
מנהלי מכס צווים

ממונה בכיר )סוכני מכס נאוה קלימי
תש"ר ופקידי רישוי(

02-666381102-6668099navak@customs.mof.gov.il

02-666379202-6668039daliaa@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )צווים(דליה אלמוג
02-666382102-6668087zivab@customs.mof.gov.ilמרכז )סחר חוץ(זיוה בן יעקב
ממונה )מפקח ארצי —ישי עשהאל

הערכת סיכונים(
02-666382902-6668248ishaya@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום בכיר יצחק ליאון
)מחסנים רשויים, צווים, 
סב"נים ותוכניות עבודה(

02-666379002-6668058leoni@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום בכיר משה הראל
)הישבון ופטור מותנה(

02-666382702-6668191mosheh@customs.mof.gov.il

 ממונה בכיר שולמית שמול
)הישבון ופטור מותנה(

02-666387002-6668082shulamit@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום סוזי בן יאיר
)מצהרים ומעקב מטענים(

02-666382802-6663818suzib@customs.mof.gov.il

ממונה בכיר )מפקח ארצי — אליעזר חוברה
מחסנים רשויים(

02-666388702-6668051eliezerh@customs.mof.gov.il

02-666394702-6663839shlomitbo@taxes.gov.ilראש ענף סחר חוץ )פס"ח(שלומית בוזו
02-666373702-6663795carmelaz@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(כרמלה אברג'יל

מכס אכיפה
02-666381502-6663837helih@customs.mof.gov.ilממונה בכיר )תפ"ג — הנהלה(חלי חזות

 מנהל תחום בכיר גלי בר-עוז סטי
)מכס — אכיפה(

02-666380902-6663839galyb@customs.mof.gov.il

02-6663807etibar@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'אתי ברנע
מעריכי סווג

מנהל תחום בכיר )מעריך בוריס גינזבורג
ראשי ויחידות מקצועיות(

02-666382502-6668091boris_g@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום בכיר איריס סעדון
)חוקיות היבוא(

02-666378302-6663839iriss@customs.mof.gov.il

ממונה )ניהול סיכונים סחר מתן-אל ליאני
חוץ — פרופיילינג(

050-6774635metanell@customs.mof.gov.il

 ממונה בכיר דניס קובי
)מפקח ארצי — סיווג מזון(

02-666383302-6663839
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
02-666383002-6668257amosy@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )סווג ארצי(עמוס יוגב

סימונה 
פרוימוביץ

מנהל תחום 
)מהנדס כימיה(

02-666382402-6668498simonap@customs.mof.gov.il

02-666378602-6668028steros@taxes.gov.ilמעריך בכיראסתר אושני
02-666383502-6663839ראש ענף )מכס(שושנה אלון

02-666375902-6668056larisaha@taxes.gov.ilמרכז )סחר חוץ(לריסה חיימוב
02-6545611liorame@mc.shaam.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(ליאורה מנחם

02-666383202-6668169linorm@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(לינור לוי
מעריכי מחירים )הנהלה(

ממונה בכיר )מפקח ארצי — אירית הרלינג
הערכה ומחירים(

02-666380302-6668030irithe@taxes.gov.il

02-666380602-6663837batyam@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(בתיה מיכאל
יבוא אישי )הנהלה(

02-666378402-6663813rakefeti@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )יבוא אישי(רקפת ישי
02-666378702-6663813rakefeti@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(ורדה יתח

הנהלה — מכס
 מנהל תחום מירב בר

)קשרי אוטונומיה(
02-666381202-6668213meirav-b@customs.mof.gov.il

02-6663772danid@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )הערכה(דניאל דרגוצקי
02-666381002-6668007yafith@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )תש"ר(יפה חודדה

02-666381702-6663818aviar@taxes.gov.ilראש מינהל המכסאבי ארדיטי
02-6663808rachelsh3@taxes.gov.ilמרכז )ניהול ידע ארגוני(רחל שהרבני

betty@customs.mof.gov.ilפקיד סחר חוץ )פס"ח(ברטה קונפינו כהן
02-666380502-6663837avirama@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר )תש"ר(אבירם אברמוביץ

02-6526193dorit@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(דורית גדיאן
02-666390402-6668195sisiz@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(סימה זנו

02-6663822naamam@customs.mof.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'נעמה מרדכי
הנהלה — מע"מ

02-6663770050-7023815golanpe2@taxes.gov.ilממונה )תאום מטה-מע"מ(גולן פלד
02-666470202-6664715nahidma@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר )מע"מ(נהיד מכבי

הנהלה — ביקורת חשבונות
ממונה בכיר )מפקח ארצי — עליזה זוסמן

מידע ביקורת חשבונות(
02-666386902-6668154alizaz@customs.mof.gov.il

מנהל תחום בכיר )פיתוח אמיר בר עוז
וייעול תהליכי שומה(

02-666387202-6668006amirba@taxes.gov.il

מנהל אגף בכיר — שומה יגאל פחימה
וביקורת )מע"מ(

02-666388502-6668166yigalfa@taxes.gov.il

 מנהל תחום אלי דניאל
)ביקורת חשבונות(

02-666387302-6668109elid@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום איתמר בר
)ביקורת חשבונות(

02-666387402-6668108itamarba@mc.shaam.gov.il

02-666388302-6663987adibe3@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהעדי טלקר-בן-צבי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
הנהלה — פירסומים ואינטרנט

 מרכז בכיר שרית מזרחי
)אינטרנט ומדיה חדשה(

02-666400302-6664091sarit@customs.mof.gov.il

 מרכז חיה אלוף
)ספרות מקצעוית ואינטרנט(

02-666400402-6664091hayaa@customs.mof.gov.il

02-666400102-6664091esterz@customs.mof.gov.ilראש ענף )עורך פרסומים(אסתר זגורי
02-666400702-6664105lironco@taxes.gov.ilמרכז)פרסומים(לירון כהן
 מנהל תחום הראל כהן

)פרסומים ואינטרנט(
02-666400502-6664091harelco@taxes.gov.il

02-666402102-6668175itzikc@customs.mof.gov.ilמנהל ענף )משאבי אנוש(יצחק כהן
ביקורת חשבונות — מע"מ

03-655221403-6552230arielaq@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאריאל אקוע
מקצועית — מע"מ

הילה גולדיטש-
אורגץ

050-7023836hillaor@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(

 מנהל תחום אליהו רוט
)מקצועית — מע"מ(

02-6663801076-8094796eliro@taxes.gov.il

 מנהל תחוםגיא ג'ורנו
)מקצועית — מע"מ(

02-666388102-6668233guyjo@taxes.gov.il

 מנהל תחום צביה עמיאל
)מקצועית — מע"מ(

02-666387702-6668115tzviaam@taxes.gov.il

 מנהל תחום דוד פאר
)מקצועית — מע"מ(

02-666470302-6663884davidpe2@taxes.gov.il

 מנהל תחום טלי עזריאל
)מקצועית — מע"מ(

02-666387102-6668224tal-a@customs.mof.gov.il

 מנהל אגף א' גל גרינברג
)מקצועית-מע"מ(

02-666387602-6668262galg@customs.mof.gov.il

 מנהל תחום בכיר דוד שילון
)מלכ"רים, מוסדות כספיים 

וענפים פיננסים(

02-666393002-6663884davidsh3@taxes.gov.il

מנהל תחום בכיר )מקצועית מיכאל זיו
מע"מ — רולינג ורפנטורה(

02-666408702-6663884michaelzi2@taxes.gov.il

02-666389602-6668211sivanl@customs.mof.gov.ilרכזת לשכה ב'סיון לוי
יחסים בינלאומים — הנהלה

02-666377402-6668307vikiv@customs.mof.gov.ilרכז בכיר )מכס בינלאומי(ויקטוריה וינוקור
 מנהל תחום בכיר שרה ביטון

)המחלקה בינלאומית(
02-666380202-6668078sarab@customs.mof.gov.il
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משרדי מס ערך מוסף

מע"מ אשדוד
רח' הבנאים 2, 7760902 אשדוד, טל  08-8510610

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-629339308-6230015loeyagi@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מגדעון לואיה
סגן מנהל יחידה

סגן בכיר לממונה אזורי מרדכי ליפשיץ
מע"מ

08-629339208-6230115motili@taxes.gov.il

עובדי מינהל
08-629338908-6230015yahalomyju@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(גולי יהלומי

תפישות
08-629338408-6230115bruryaov@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ברוריה עובדיה

08-6293360076-8094637yafitba@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(יפית בלילה
 מרכז בכיר פנינה שלומי

)בקרת תפיסות אזורי(
08-6293388pninash@taxes.gov.il

מנהל תחום בקח"ש
מנהל תחום )ביקורת ארז אבוטבול

חשבונות(
08-6293336erezab2@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
08-629334908-6293344miryamda@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(מרים דמרי

1 בקח"ש
08-6293352brahayo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ברכה יוסף

08-6293358076-8094840shurigr@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שורי גרונוב
2 בקח"ש

08-6293362076-8094833danaat@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(דנה אטיאס
08-6293391076-8094978reuvensa@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ראובן סבח
08-6293363076-8094832erezab@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ארז אברג'ל

08-6293368076-8094874shlomitu@taxes.gov.ilמבקר חשבונותשלומי טובול
08-6293364076-8094842raananda@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רענן דנוך

 ממונה לירון ויצמן
)חולית בקורת חשבונות(

08-6293362076-8094843lironva@taxes.gov.il

יועץ משפטי במע"מ
מנהל לשכה אזורית יהודית אביטן

)ייעוץ משפטי(
08-6293390yehuditav@taxes.gov.il

רבקה יעל 
בוקר-יוסף

08-629333908-6293343boker-yosefya@taxes.gov.ilעוזר ראשי
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569 משרדי מס ערך מוסף 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
סגן מנהל לשכה אזורית איילה ביטון

)ייעוץ משפטי(
08-6293357ayalabi@taxes.gov.il

08-629335008-6230115idanar@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(עידן ארד
מורן 

בנימין דמארי
עוזר ראשי 

)פלילי(
08-6293331076-8093833moranbi@taxes.gov.il

08-6293387076-8094856reutsn@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(רעות סנה
sapiral2@taxes.gov.ilספיר אלון

מודיעין במע"מ
08-6293386yoramco@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(יורם כהן

דוח מפורט
08-6293369alizatz@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(עליזה צרפתי

גובה ראשי
08-629338308-6230015ramisa@taxes.gov.ilגובה ראשירמי סבג

סגן גובה ראשי
08-6293354zehavami@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיזהבה מצרי

עובדי גביה
08-6293337076-8094861rachelpo@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(רחל פורת

08-629334508-6283913oritka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אורית קצב
08-6293340rutiag@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רות עגמי
08-629333508-6283913mirico2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מירי כהן

 פקיד מקצועי בכיר דנה אלימור
)גביה ואכיפה(

08-629333508-6283913danaal@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר שי דוידוב
)גביה ואכיפה(

08-6293365shaida@taxes.gov.il

 מרכז יעל סרוסי
)גביה ואכיפה — מע"מ(

08-6293355yaelsa@taxes.gov.il

עובדי אכיפה
08-6293322adiel@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אלי עדי
08-6293365ginana@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גינה נגר
yonipe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יוני פרץ

08-629332208-6293328etzhakre@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יצחק ראובני
 פקיד מקצועי בכיר רועי ברקאי

)גביה ואכיפה(
08-6293320roeiba@taxes.gov.il

 מרכז נסים ניזרד
)גביה ואכיפה — מע"מ(

08-6293338nisimni@taxes.gov.il

08-6293376roico@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(רועי כהן
08-6293321shlomoyo@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(שלמה יונס
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משרדי מס ערך מוסף  570

מע"מ באר שבע
רח' שז"ר 31 באר שבע, טל  08-6293333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-629339308-6230015loeyagi@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מגדעון לואיה
סגן מנהל יחידה

סגן בכיר לממונה אזורי מרדכי ליפשיץ
מע"מ

08-629339208-6230115motili@taxes.gov.il

עובדי מינהל
08-629338908-6230015yahalomyju@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(גולי יהלומי

תפישות
08-629338408-6230115bruryaov@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ברוריה עובדיה

08-6293360076-8094637yafitba@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(יפית בלילה
 מרכז בכיר פנינה שלומי

)בקרת תפיסות אזורי(
08-6293388pninash@taxes.gov.il

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום ארז אבוטבול

)ביקורת חשבונות(
08-6293336erezab2@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
08-629334908-6293344miryamda@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(מרים דמרי

1 בקח"ש
08-6293352brahayo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ברכה יוסף

08-6293358076-8094840shurigr@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שורי גרונוב
2 בקח"ש

08-6293362076-8094833danaat@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(דנה אטיאס
08-6293391076-8094978reuvensa@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ראובן סבח
08-6293363076-8094832erezab@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ארז אברג'ל

08-6293368076-8094874shlomitu@taxes.gov.ilמבקר חשבונותשלומי טובול
08-6293364076-8094842raananda@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רענן דנוך

 ממונה לירון ויצמן
)חולית בקורת חשבונות(

08-6293362076-8094843lironva@taxes.gov.il

יועץ משפטי במע"מ
 מנהל לשכה אזורית יהודית אביטן

)ייעוץ משפטי(
08-6293390yehuditav@taxes.gov.il

 רבקה יעל 
בוקר-יוסף

08-629333908-6293343boker-yosefya@taxes.gov.ilעוזר ראשי

סגן מנהל לשכה אזורית איילה ביטון
)ייעוץ משפטי(

08-6293357ayalabi@taxes.gov.il

08-629335008-6230115idanar@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(עידן ארד
מורן בנימין 

דמארי
08-6293331076-8093833moranbi@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(
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571 משרדי מס ערך מוסף 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-6293387076-8094856reutsn@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(רעות סנה
sapiral2@taxes.gov.ilספיר אלון

מודיעין במע"מ
08-6293386yoramco@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(יורם כהן

דוח מפורט
08-6293369alizatz@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(עליזה צרפתי

גובה ראשי
08-629338308-6230015ramisa@taxes.gov.ilגובה ראשירמי סבג

סגן גובה ראשי
08-6293354zehavami@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיזהבה מצרי

עובדי גביה
08-6293337076-8094861rachelpo@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(רחל פורת

08-629334508-6283913oritka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אורית קצב
08-6293340rutiag@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רות עגמי
08-629333508-6283913mirico2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מירי כהן

 פקיד מקצועי בכיר דנה אלימור
)גביה ואכיפה(

08-629333508-6283913danaal@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר שי דוידוב
)גביה ואכיפה(

08-6293365shaida@taxes.gov.il

08-6293355yaelsa@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(יעל סרוסי
עובדי אכיפה

08-6293322adiel@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אלי עדי
08-6293365ginana@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גינה נגר
yonipe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יוני פרץ

08-629332208-6293328etzhakre@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יצחק ראובני
 פקיד מקצועי בכיר רועי ברקאי

)גביה ואכיפה(
08-6293320roeiba@taxes.gov.il

08-6293338nisimni@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(נסים ניזרד
08-6293376roico@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(רועי כהן

08-6293321shlomoyo@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(שלמה יונס
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משרדי מס ערך מוסף  572

מע"מ גוש דן 
רח' ויצמן 19 גבעתיים, טל  03-5721333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

073-3878827073-3878800danipu@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מדני פוקץ
משפטית — מחלקה

עוזר ראשי )פלילי(ניצן אהלי מרון
עובדי מינהל

073-3878823073-3878895iritbr@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(אירית ברילנט
מנהל תחום בקח"ש

tzahida@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת חשבונות(צחי דעבול
מזכירות בקח"ש

073-3878818073-3878895hanitu@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(חנה תורגמן
1 בקח"ש

03-5721331076-8094807avrahamtu@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאברהם טובי
inbarkr@taxes.gov.ilמבקר חשבונותענבר קריספין
03-5721300irinako@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אירנה קוזלוב

03-572133103-5715440oriteh@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אורית יחיא
03-5721319matatiyahuco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מיתיהו כהן

 ממונה שירן בן יוסף
)חולית בקורת חשבונות(

03-572132703-5721300shiransa@taxes.gov.il

 ממונה אריאל סגל
)חולית בקורת חשבונות(

073-3878820076-8094776arielsh@taxes.gov.il

3 בקח"ש
03-9394242doarexp@gmail.comמבקר חשבונות )מתמחה(יורם אורן-כהן

מבקר חשבונותמוטי זיילר
מבקר חשבונותליאור ישראלי

073-3878830076-8093806danielsh3@taxes.gov.ilמבקר חשבונותדני שכטר
מודיעין במע"מ

03-5721330tzionmu@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ציון מועלם
גובה ראשי

03-572136503-5721308davidsh2@taxes.gov.ilגובה ראשידוד שרון
סגן גובה ראשי

073-3878814073-3878884dvoraor@taxes.gov.ilסגן גובה ראשידבורה אורשלם
עובדי גביה

03-572134503-5721308davidda@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(דוד דאבי
03-572134303-5721308motizv@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מוטי זבולוני

073-387880903-5721386rachelha2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רחל חמאני
 פקיד מקצועי בכיר עידן עופרי

)גביה ואכיפה(
03-572133703-5721355ornabe@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אורנה בן-יעיש
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573 משרדי מס ערך מוסף 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי אכיפה

03-6369403076-8094382hilaav@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(הילה אביעד
073-387880803-5721355eladle@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אלעד לב

03-572133903-5721355alizabr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עליזה ברכה
073-3878812076-8094775miriso@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מרים סורני
 פקיד מקצועי בכיר סיוון מזרחי

)גביה ואכיפה(
07-33878811076-8094798sivanmi@taxes.gov.il

03-5721308etiye@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אסתר יחזקאל
משפטית

עוזר ראשי )פלילי(ירדן ברגמן

מע"מ חדרה
רח' הלל יפה 1 3820300 חדרה, טל  04-6340999

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-634095104-6322926pesahha@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מפסח הלפרין
סגן מנהל יחידה

04-634093004-6340955shayba@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"משי בשרי
מעריכי מחירים

ממונה בכיר )מפקח ארצי — אילנה קורץ
הערכה ומחירים(

02-666380402-66663837ilanako@taxes.gov.il

עובדי מינהל
04-632213804-6322926bengigidi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(דינה בן-גיגי

לשכת מנהל יחידה
04-634094904-6322926lilico@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(לילי כהן

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום אווה פליישר

)ביקורת חשבונות(
04-634094304-6323257evafl@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
04-634090804-6225993veredni@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ורד נסים

 מרכז בכיר סמדר דורי
)בקרת תפיסות אזורי(

04-634093304-6323257smadarzo@taxes.gov.il

1 בקח"ש
04-6340941shellywi@taxes.gov.ilמבקר חשבונותשלי קרני-וינר

שבתאי חי 
גולומבה

04-6340934076-8094434shabtaygo@taxes.gov.ilמבקר חשבונות

04-6340954076-8094278ammargh@taxes.gov.ilמבקר חשבונותעמאר ג'רה
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משרדי מס ערך מוסף  574

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-634094704-6322926hadarma@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(הדר שטיר

04-6340936076-8094457evgeniaks@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(גניה קיסילביץ
 ממונה בכיר איריס יוסף

)חולית בקורת חשבונות(
04-634094204-6340927erisyo@taxes.gov.il

2 בקח"ש
076-8094374liranbe2@taxes.gov.ilמבקר חשבונותלירן בן כליפה

04-6340939מבקר חשבונותסוהאד חטיב
04-634094304-6322926מבקר חשבונותזיו צחייק

 ממונה אילת בן-דוד
)חולית בקורת חשבונות(

elatbe@taxes.gov.il

04-634094304-6322926אביחי גורן
מודיעין במע"מ

04-6340935076-8094439menahemda@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(מנחם דוידסון
דוח מפורט

haimda@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(חיים דוד
 פקיד מקצועי בכיר איימן קדור

)גביה ואכיפה(
04-6340910076-8094463aymanka@taxes.gov.il

גובה ראשי
04-634091904-6225993aharonye@taxes.gov.ilגובה ראשיאהרון יחיאלוב

סגן גובה ראשי
04-6340900irisam@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיאיריס עמרן

עובדי גביה
04-634090704-6225993sigalitod@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סיגלית עודד
04-634092304-6225993asaelar@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עשהאל אריה

 פקיד מקצועי בכיר אמיר סיקרי
)גביה ואכיפה(

076-8094462amirsi@taxes.gov.il

04-634090404-6225993miriva@taxes.gov.ilמרכז )גביה(מירי ויצמן גאלי
09-8606311076-8094239tsafriror@taxes.gov.ilמרכז )גביה(צפריר אורנשטיין

עובדי אכיפה
04-634090304-6225993yafadr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יפה דרורי

04-634092004-6225993meitalme@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיטל זיו
04-6340911076-8093812shaiel@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שי אלהרר

04-6340911076-8094337michalbe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיכל בן חיים
04-634090504-6225993netanelyi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(נתנאל יפעי
04-634090104-6225993libioh@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(ליבי אוחנה

04-6340909simash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(סימה שגן
04-6225993hussenma@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(חוסין מקלדה

משפטית
עוזר ראשי )פלילי(אייל לוי
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575 משרדי מס ערך מוסף 

מע"מ חיפה 
שדרות פל ים 15 קרית הממשלה בנין א 3309518 חיפה, טל  04-8630555

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-863063204-8679440izaksu@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מיצחק סוקמן
סגן מנהל יחידה

04-863063104-8631316ariyego@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מאריה גונן
עובדי מינהל

04-8630627076-8091607nogara@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(נוגה בריל
לשכת מנהל יחידה

04-863063304-8631337francota@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(תמר פרנקו
איכות ומצויינות

 מנהל תחום בכיר מיכל עמית
)איכות ומצויינות(

04-863062804-8631334amitmi@taxes.gov.il

יועץ משפטי
יבגניה 

קומרניצקי
04-863055604-8631300evgenyako@taxes.gov.ilעוזר ראשי

מנהל תחום בקח"ש
04-863056404-8631308yacovam@taxes.gov.ilמנהל תחום )ביקורת חשבונות(יעקב אמדו

מזכירות בקח"ש
04-863058104-8631331biniaminna@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(בנימין נחושי

1 בקח"ש
מבקר חשבונותרינת מרקוס
04-863056504-8631343liatsh@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ליאת שלגי

 ממונה בכיר אדריאן יונגר
)חולית בקורת חשבונות(

04-863056604-8631323adrianiu@taxes.gov.il

04-8630588076-8093896yochavedei@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(יוכבד אילוז
04-985292504-8631305elyaof@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(עופר אליה

2 בקח"ש
04-863057704-8631324zeevco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(זאב כהן
04-863058604-8631342ronch@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(חני רון

 ממונה בכיר רפאל כהן
)חולית בקורת חשבונות(

04-863056004-8631326refaelco@taxes.gov.il

04-863059104-8631338izhakzv@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יצחק צבי
3 בקח"ש

מבקר חשבונות )מתמחה(נועה הופמן
04-8630558076-8093897ramal@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(רמי אלמגור
04-863055904-8631314yosefba@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יוסף בלמס

מבקר חשבונות )מתמחה(סימה שאולי ולדמן
 ממונה לילך להב

)חולית בקורת חשבונות(
04-863057904-8631328lilachiy@taxes.gov.il
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מע"מ חיפה 

4

משרדי מס ערך מוסף  576

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
4 בקח"ש

מבקר חשבונות )מתמחה(אכרם דאוד
04-6340927מבקר חשבונותליאנה מטר

מס קניה
04-863057304-8631307shalomal@taxes.gov.ilממונה )מס קניה(שלום אלפסי

04-863060404-8631303zilaal@taxes.gov.ilמרכז )מס קניה(צילה אלגם
04-863058504-8631322esterto@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אסתר טורקניץ

דוח מפורט
04-863056204-8631317daoma@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מרון דאו

04-863059304-8631330alizama@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עליזה מרק
גובה ראשי

04-863060504-8631325miriamco@taxes.gov.ilגובה ראשימרים כהן
סגן גובה ראשי

04-863060204-8631333taliez@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיטליה עזרא
עובדי גביה

 פקיד מקצועי בכיר נוזהת ווהבי
)גביה ואכיפה(

04-863059904-8631346nazhatwa@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר אבישי ויזל
)גביה ואכיפה(

04-863060004-8631348avishaivi@taxes.gov.il

04-863059604-8631339mosheko@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(משה קוך
עובדי אכיפה

052-6006220076-8092279yoniol@taxes.gov.ilמנהל מדור )תפיסות(יוני אולברג
04-863060604-8631335pintokl@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(קלריס פינטו

04-863059204-8631327anatca@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ענת כספי
04-863060804-8631315shlomitba@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שלומית ברקו

04-863061504-8631313yehuditbl2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יהודית בלומבאום
04-863061404-8631310hanaer@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(חנה ארז

04-863060704-8631321ibrahimta@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אברהים טאהא
04-863060304-8631319liorazi@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(ליאורה זילברמן
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577 משרדי מס ערך מוסף 

מע"מ טבריה
רח' אלחדיף 23 טבריה, טל  04-6714242

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-671422204-6458800yaronke@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מירון קרן צבי
סגן מנהל יחידה

04-6714200eyalye@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מאייל יקואל
עובדי מינהל

04-6714220076-8094411liatna@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(ליאת נדיר גבאי
גביה — מחלקה

04-843200004-6480020shacharel666@gmail.comשחר אלישע
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום ישראל דשל
)ביקורת חשבונות(

04-671422804-6714227israelde@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
04-671422604-6714227navaad@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(נאוה אדוני

1 בקח"ש
04-6714241076-8094230yasmeenga@taxes.gov.ilמבקר חשבונותיסמין גאנם

 ממונה רחל דרורי
)חולית בקורת חשבונות(

racheldr@taxes.gov.il

04-671423504-8674552yaozri@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יעוז ריבנזון
050-7023954076-8094400shoshanaba@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שושנה ברוך
04-6714231076-8094396eyalos@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אייל אשרת

2 בקח"ש
חוסאם 

איבראהים
 ממונה 

)צוות ביקורת חשבונות(
04-6714234076-8094392hosamib@taxes.gov.il

076-8094415meirfr@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מאיר פרישמן
04-6714236076-8094114irismichalkr@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(איריס מיכל טמיר

04-6714294076-8094425maorna@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(מאור נאדרי
04-6714133itamarda@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאיתמר דוד

תובע במע"מ
04-6714221076-8094397liorba@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ליאור בגדדי

מודיעין במע"מ
04-671421904-6714225evyatarsu@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(אביתר סויסה

דוח מפורט
04-6714211076-8094409dalyaco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(דליה כהן

04-6714206076-8094412sigalsa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סיגלית נחום
עובדי גביה

04-671420504-6714214fanika@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(פאני קאלו
 פקיד מקצועי בכיר זך חכם

)גביה ואכיפה(
04-6714252zachha@taxes.gov.il
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משרדי מס ערך מוסף  578

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 פקיד מקצועי בכיר שמואל סיהון

)גביה ואכיפה(
04-6714207076-8094423samuelsi@taxes.gov.il

04-6714208076-8094429malcaya@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ינית מלכה
04-6714218076-8094419zionta@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיציון תמיר

04-671420404-6714214ראש ענף )גביה ואכיפה(אלדד אלקיים
04-671420204-6714214ofraad@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(עפרה אדוני

עובדי אכיפה
ראש ענף )גביה ואכיפה(שרון בנימין

04-671422404-6714214igalga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יגאל גפרי
04-671420104-6714225simaal@taxes.gov.ilגובה ראשיסימה אלישע
 פקיד מקצועי בכיר ליאת אברהם

)גביה ואכיפה(
04-6714239076-8094401liatav@taxes.gov.il

04-671422304-6714225hagityi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(חגית יצחק
04-671421604-6714225victoryash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ויקטוריה שטרן

ראש ענף )גביה ואכיפה(עפר בן הרוש
04-671421004-6714225asafhe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אסף חמו

04-6714203073-8094395asulinsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שלום אסולין

מע"מ נצרת
רח' המלאכה 52 נצרת עילית, טל  04-6458888

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

04-645885604-6458800efrator@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מאפרת אורנשטיין
סגן מנהל יחידה

04-645885504-6458819haimbi@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מחיים ביטון
עובדי מינהל

04-6458800shecternu@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(נורית שכטר
יועץ משפטי

אלאא נעאמנה-
רבאח

04-9852932076-8093842alaana@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(

עוזר ראשי )פלילי(ראיד רחאל
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום אבי אגם
)ביקורת חשבונות(

04-645884804-6458847aviag@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
04-6458830rizaksa@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(סאמיה ריזיק

מע"מ טבריה
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579 משרדי מס ערך מוסף 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
1 בקח"ש

ממונה )צוות ביקורת ריאד תומא
חשבונות בכיר(

04-6458850riadto@taxes.gov.il

04-645881304-6458834etika@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אסתר קדר
מבקר חשבונותאמיר דבור
מבקר חשבונותסיגל פסנד

04-6458851076-8094296albertoro@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אלברטו רוזנמן
04-6458835076-8094310inasel@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אינאס אליאס

050-6416277076-8094319michella@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(מישל לחאם
2 בקח"ש

ממונה )צוות ביקורת רמי בן שושן
חשבונות בכיר(

04-6458853076-8094310ramibe@taxes.gov.il

04-6458826076-8094320eftahkh@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאיפתח חליפה
04-6458841076-8094298hanitari@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(חניתה רייטמן

מודיעין במע"מ
04-6458833076-8094304tzionah@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ציון אהרון

דוח מפורט
04-6458846hanniab@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(האני אבו חאטום

גובה ראשי
04-6458822076-8094301mishelka@taxes.gov.ilגובה ראשימישל קרטרמן

עובדי גביה
 פקיד מקצועי בכיר דאהוד דאהר

)גביה ואכיפה(
076-8094305galiaku@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גליה כודרגי
איבתיהאל 

שחאדה
 פקיד מקצועי בכיר 

)גביה ואכיפה(
04-6458813076-8094317ibtihalsh@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר רואן קודסי
)גביה ואכיפה(

076-8094318rawanqu@taxes.gov.il

04-6458812076-8094315nassrinsh@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(נסרין שמסי
04-6458828076-8094302tiferetya@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיתפא יעקובוביץ

עובדי אכיפה
04-6458806076-8094312iritab@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אירית אברמוביץ

04-645884004-6458863motiyi@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(מרדכי אבגי
04-6458804076-8094311ofraco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עופרה כהן

04-6458801amias@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עמירם אסייג
04-6458805076-8094306belata@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(איזבלה טאיברט

04-6458844076-8094288marvatja@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גסאן מרואת
04-6458825076-8094313renatli@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רנת לינדנר

04-645880304-6458859davidpe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(דוד פרץ
04-6458807076-8094307danielaak@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(דניאלה אקוקה

מע"מ נצרת
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משרדי מס ערך מוסף  580

מע"מ נתניה
רח' סמילנסקי 8 נתניה, טל  09-8606333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
09-8606369076-8094274hadarda@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(הדר דן

סגן מנהל יחידה
09-860630109-8606353mosheye@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"ממשה יחזקאל

עובדי מינהל
09-860630502-6668888dahansi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(שמחה דהאן

לשכת מנהל יחידה
09-860634009-8606353shifrake@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהשפרה קייפור

מטה מע"מ
09-8606330009-8606353zilpaga@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מזילפה גלינדוס

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום אליהו מרחב

)ביקורת חשבונות(
076-8094237eliyahome@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
09-860630609-8626071simias@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(סימי אשש

1 בקח"ש
ממונה )צוות ביקורת אייל לוי

חשבונות בכיר(
09-8606371076-8094235eyalle@taxes.gov.il

parisqi@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(קעדאן פארס
09-8606366076-8094277itaigi@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(איתי גבעון

09-8606393076-8094268liatle@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ליאת לוי
09-860631709-8624955revitalma@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(רויטל מלאך

050-2523234yanra@taxes.gov.ilמבקר חשבונותיאן רבייב
מבקר חשבונותאדיר אייזנר

מבקר חשבונותבת-חן כהן
09-8606324076-8094270shirash@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )בקח"ש(שירה חבובא

03-689823403-6898218יניב מנטל
גלית לאופר

2 בקח"ש
09-8606341076-8094240erezha@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )בקח"ש(ארז חיימוביץ

09-8606331076-8094262shaulro@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שאול רומנו
09-8606367076-8094256anatsi@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ענת סינואני
09-8606344076-8094255odedso@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(עודד סוויד
 ממונה בכיר דוד בן-חמו

)חולית בקורת חשבונות(
09-8606341076-8094243davidbe@taxes.gov.il

מודיעין במע"מ
09-8606323076-8094236eitanbi@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(איתן ביטון

דוח מפורט
09-8606325076-8094257eranse@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ערן סממה
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581 משרדי מס ערך מוסף 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
גובה ראשי

09-6806333076-8094241arielaha@taxes.gov.ilגובה ראשיאריאלה חרוב
עובדי גביה

09-8606317076-8094273sivanda@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סיון בריגה
09-8606312076-8094263shaltielsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שאלתיאל שרעבי

09-8606322076-8094247carmitel@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(כרמית אל על
 פקיד מקצועי בכיר חן ברדה

)גביה ואכיפה(
09-860631209-8624955henhaimba@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר חאלד כבהה
)גביה ואכיפה(

09-8606338haledka@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר זהבית גרינפלד
)גביה ואכיפה(

 פקיד מקצועי בכיר יפה רדא קבדה
)גביה ואכיפה(

09-8606309076-8094271yaffara@taxes.gov.il

09-8606350076-8094251michaelco@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(מיכאל כהן שדה
עובדי אכיפה

09-8606307076-8094244zehavash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(זהבה שלום
09-8606316076-8094242gilaat@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גילה עטיה

09-8606336076-8094245yonimo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יוני מונטיה
09-8606354076-8094249metalga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיטל וייצמן

09-8606320076-8094267tamarca@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(תמר קנון
09-8606374076-8094264shulamitah@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שולמית אהרון
09-8606318076-8094258tsahiesi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(צחי סימן טוב

09-8606373076-8094252orenshteinma@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מלי אורנשטיין
 פקיד מקצועי בכיר מחבה אבו חמוד

)גביה ואכיפה(
09-860630809-8624955mahabbaab@taxes.gov.il

09-8606349076-8094248mordehipe@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(מרדכי פרליס
09-8606314076-8094238amnonil@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אמנון אילני

09-8606350076-8094242yosefpa@taxes.gov.ilסגן גובה ראשייוסף פלח

מע"מ עכו
רח' שלום הגליל 1 24553 עכו, טל  04-9852920 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

zvikara@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מצבי רחמים
סגן מנהל יחידה

04-9852921076-8094196avibe2@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מאבי בן-צבי

מע"מ נתניה
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

 מיאדה 
ביעאה-אגא

 פקיד מקצועי בכיר 
)גביה ואכיפה(

mayyadabi@taxes.gov.il

04-9852933076-8094194azulayet@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(אסתר אזולאי
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום יואב אזולאי
)ביקורת חשבונות(

04-863057004-8631302yoavaz@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
04-9852961076-8094207raolle@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(ראול לוי

1 בקח"ש
04-9852952076-8094217janetpa@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ז'נט פלקוביץ

04-9852940076-8094214ayikma@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מאזן עאיק
04-9852949076-8094211robertona@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רוברטו נגל
 ממונה בכיר יהושע ויס

)חולית בקורת חשבונות(
04-9852966076-8094202shukiva@taxes.gov.il

2 בקח"ש
04-9852967076-8094200adiac@taxes.gov.ilמבקר חשבונותעדי אחראי-הוך

04-9852967076-8093841muhammadya@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(מוחמד יאסין
04-9852941076-8094198karlosgl@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(קרלוס גלרמן
 ממונה בכיר שפיק דבדוב

)חולית בקורת חשבונות(
04-9852944076-8094199shafikda@taxes.gov.il

3 בקח"ש
04-9852939076-8094231hanaab@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(הנאא אבו יוסף

מבקר חשבונותקרן-אור בודה
מבקר חשבונותקרין ברגיג

04-9852927zehavitma@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(זהבית מלכה
 ממונה לימור אבוחצירה

)חולית בקורת חשבונות(
04-9852946076-8094190limorab@taxes.gov.il

4 בקח"ש
04-9852953076-8094212chennu@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(חן נוסבאום-מלכה

תפישות מע"מ
04-9852936076-8094204ilanaco@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(אילנה כהן

מודיעין במע"מ
04-985294204-9852959richardab@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(ריכאד אבוריש

דוח מפורט
04-9852942076-8094218efraimpe@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(אפרים פרץ

076-8094197menahemgo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מנחם גוטסמן
04-9852961076-8094193benyad@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(בני אדזיאשויל

עובדי גביה
 פקיד מקצועי בכיר דסלין מקונן

)גביה ואכיפה(
04-9852956
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
 פקיד מקצועי בכיר נג'יב הנו

)גביה ואכיפה(
050-7689853076-8094227najibhi@taxes.gov.il

04-985293004-9852929sarish@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שלמה סרי
04-9852965076-8094208alizami@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עליזה מזרחי

עובדי אכיפה
04-9852928076-8094210meikeav@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עאוני מעיכה

04-9852971076-8094224oritsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אורית שרף
04-9852937076-8094222ravitsa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רוית שדה

04-9852932076-8094215yosefam@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(יוסף עמאשה
04-9852968076-8094206shlomico@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(סלומון כהן

 פקיד מקצועי בכיר אורטל אילוז
)גביה ואכיפה(

04-9852964ortalil@taxes.gov.il

04-9852970076-8094195carmelabe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(כרמלה בן יונה
04-9852922076-8094209yoavmi@taxes.gov.ilסגן גובה ראשייואב מידאני

04-9852920076-8094216monaam@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(מונה עמית
04-9852938076-8094192sulimanib@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סלימאן אברהים

04-9852926076-8094219tzemahsh@taxes.gov.ilגובה ראשישלמה צמח

מע"מ פתח תקווה 
רח' ההסתדרות 26 פתח תקוה, טל  03-9394242

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-939421503-9346476kerenzi@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אקרן זילכה
03-939421503-9346476rafiga@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מרפאל גבאי

סגן מנהל יחידה
03-939425403-9346476haimbo@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מחיים בובליל

עובדי מינהל
03-931560003-9346476kerenro@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(קרן רומנו

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום מאיר אינהורן

)ביקורת חשבונות(
03-9394253076-8094782meirei@taxes.gov.il

 מנהל תחום טל מדיוני
)ביקורת חשבונות(

02/666412602/6664142talma@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
03-939423403-9315700etial@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(אסתר אלקובי

03-939423303-9315700shmuelmo@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(שמואל מורדוך

מע"מ עכו
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
1 בקח"ש

03-939423203-9315700haimba@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(חיים בהגלי
 ממונה בכיר חיה חיוט

)חולית בקורת חשבונות(
03-9315700hayach@taxes.gov.il

 ממונה דרור גלילי
)חולית בקורת חשבונות(

03-939422603-9315700drorga@taxes.gov.il

2 בקח"ש
03-9394265076-8094341avivgo@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אביב גולדיאן
03-9394262076-8094789kerenkr@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(קרן קריניצקי

03-9394226076-8094063lizanu@taxes.gov.ilמבקר חשבונותליזה נוריאל
03-939422903-9315700aharonra@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רז אהרון

menachemco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מנחם כהן
 ממונה בכיר רבקה שמש

)חולית בקורת חשבונות(
03-939426403-9315700rivkash@taxes.gov.il

3 בקח"ש
03-939423103-9315700oritda2@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אורית דיין

8 בקח"ש
מבקר חשבונות )מתמחה(רז לברט

מבקר חשבונות )מתמחה(מורן ג'רפי
מבקר חשבונות )מתמחה(ליאור עמרני

מבקר חשבונות )מתמחה(משה חג'ג'
achmadda@mc.shaam.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אחמד דעאס
03-9394268076-8094126etiba@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אתי אסולין

9 בקח"ש
076-8094155itzchakle@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יצחק לב

יועץ משפטי במע"מ
03-5120800tsharzsh@taxes.gov.ilעוזר ראשיצ'רלס שרמן

מודיעין במע"מ
03-939422503-9315700yotamzo@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(זהר יותם

דוח מפורט
03-9394222076-8094154anatco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ענת כהן מנדבה

03-9394266076-8094167yoelza@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יואל צבר
03-9394294076-8094129yonibu@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יוני בוקרה

גובה ראשי
03-939424203-9346476moshesh@taxes.gov.ilגובה ראשימשה שרעבי

סגן גובה ראשי
03-939421603-9394278sharonach@taxes.gov.ilסגן גובה ראשישרונה חורש

עובדי גביה
03-9394272076-8093335בודק בכיר מיומן )ראש ענף(מנשה חן

03-9394277rinaam@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(רינה עמיר
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-939422403-9315700davidzi@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(דוד זילברמינץ

03-939425703-9394277davidra@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ראודור דוד
03-939425703-9394277vikimu@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ויקי מועלם

03-9394255076-8094160efratma@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אפרת מימון
03-939420303-9348608liatka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ליאת שלמה

03-939420203-9394204doritbr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(דורית בורידה
03-939420903-9348608ordango@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גולן אורדן

beniav@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ישראל בן אבי
03-939420603-9348608gabayos@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גבאי אושרת
03-939420903-9348608nomiva@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(נעמי וסרצוג

03-939422003-9394277mirane@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(מרים נכטיילר
moranpe@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(מורן פטל

עובדי אכיפה
03-939424903-9394277estersh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אסתר שרגא

03-939424803-9394277shmuelgo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שמואל גולדשטיין
03-939421303-9394278gilaga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גילה גל נוי

03-939421003-9394277benieh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(בנימין יחיא
03-939421203-9394295elanael@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אילנה אלישע

03-939420703-9394277zviya@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(צבי ינקו
03-9394211076-8094153sigalitco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סגלית כהן

03-9394256076-8094161oferna@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עפר נבון
03-939424603-9394295shrabl@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שרה בליצשטיין

03-939424703-9394277belakl@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(בלה קלמפנר

מע"מ רחובות
רח' רוז'נסקי 11 רחובות, טל  08-9446888

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-945910708-9493027refaelam@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מרפאל עמיאל
סגן מנהל יחידה

08-9446805076-8094073yacovsh@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מיעקב שושן
משפטית — מחלקה

08-9446851076-8093933marlenal@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(מרלן אלוהאב
עובדי מינהל

08-949379608-9493027fridmanel@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(אלה פרידמן

מע"מ פתח תקווה
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לשכת מנהל יחידה

08-944680108-9493027riname@taxes.gov.ilמנהל מדור )תפיסות(רינה מנחם
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום שלמה בשויץ
)ביקורת חשבונות(

08-9446839076-8094078shlomobe@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
08-944682208-9446853danielaba@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(דניאלה בושרי

1 בקח"ש
03-5721313076-8094015hensh@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(חן שטרית
08-9446839076-8094087gilboamo@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(מור גלבוע

076-8093807hilalu@taxes.gov.ilמבקר חשבונותהילה לוגסי
08-944685508-9446853haimgr@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(חיים גרוברג

08-944686208-9446853yaronoz@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ירון עוזרי
03-6898209076-8094986sapirlu@taxes.gov.ilספיר לוסקי

2 בקח"ש
08-944684508-9446853shaiat@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(שי אטיאס
08-9446854076-8094115kineretna@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(כנרת נהרי

 ממונה עמנואל דולב
)חולית בקורת חשבונות(

08-944684108-9446853emanueldo@taxes.gov.il

מודיעין במע"מ
08-944686108-9446853avivazo@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(אביבה זומריך

דוח מפורט
08-9446856076-8094080menashede@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מנשה דבש

08-944680808-9446833shlomome@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סולומון מאירוביץ
עובדי גביה

08-944681208-9446831evage@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אוה גב-גוטוביץ
08-944681308-9446831michalst@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיכל שטורם

08-944685008-9446833mordehaiga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מרדכי גבלינגר
08-944681208-9446831sigalel@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(סיגל אלבז

08-944680308-9446831nuritar@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(נורית ארזואן
עובדי אכיפה

08-944681008-9446833evgeniao@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יבגני אושרוב
08-944682908-9446833elapk@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אלה פקרב

08-944681608-9446833navaan@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(נאוה אנקורי
08-944682708-9446833yaelsh3@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יעל שרפי

08-944681708-9446833mazalgo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מזל גולדיאן
08-944682508-9446833arieys@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ישי אריה

08-9446819076-8094094akivash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שמואל עקיבא
08-944682608-9446833yosibe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יוסי בן יצחק

08-944682308-9446833ornitov@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אורנית עובדת
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-944683008-9446833linderbergma@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מלי לינדנברגר
08-944682408-9446833oritho@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אורית שניידר
08-944682008-9446833ramiph@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(רחמים פתיחי
08-944683508-9446833mimibe@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(שמחה בן דוד

08-944685208-9446833itzikli@taxes.gov.ilגובה ראשייצחק לבי

מע"מ רמלה 
רח' הרצל 91 רמלה, טל  08-9788088 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-9788001076-8094880avisi@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מאברהם סימני
סגן מנהל יחידה

076-8094046yacovsi@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מיעקב סיגאוי
משפטית — מחלקה

08-9788024076-8093954meravyu@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(מרב יולי
עובדי מינהל

08-9788023einavhi@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(הילה משיח
 פקיד מקצועי בכיר סיגל לוי

)גביה ואכיפה(
08-9788026076-8093878sigalle@taxes.gov.il

תפישות
03-689824203-6898274etzhakme@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(יצחק משטה

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום חן פקלק

)ביקורת חשבונות(
08-978803108-8094048henpa@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
08-978807808-9788052oritmo@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(אורית מעלם

1 בקח"ש
origo@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אורי גוטליב

08-9788040yaelsh@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יעל שובל
 ממונה בכיר משה מוראי

)חולית בקורת חשבונות(
08-9788032moshemu@taxes.gov.il

2 בקח"ש
zameretle@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(צמרת לוי

08-9788081076-8094051tehilash@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(תהלה שחור
08-9788077efratpi@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אפרת פיק
 ממונה בכיר נסים ביתן

)חולית בקורת חשבונות(
nisimbi@taxes.gov.il

מע"מ רחובות
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
3 בקח"ש

08-978807508-9788033shirigr@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שירי אנגלר גרניט
08-9788083076-8094038sarahhe@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שרה חמד

 ממונה יואל חלימי
)חולית בקורת חשבונות(

yoelha@taxes.gov.il

מודיעין במע"מ
gabico@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(גבריאל כהן

דוח מפורט
08-9788057076-8094373mitalsc@taxes.gov.ilמבקר חשבונותמיטל שוורץ

08-978800508-9788066alvaga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עלווה גז
גובה ראשי

yossico@taxes.gov.ilגובה ראשייוסף כהן
סגן גובה ראשי

fanili@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיפניה ליברמן
עובדי גביה

 פקיד מקצועי בכיר מיטל שרביט
)גביה ואכיפה(

08-9788030meitalsh@taxes.gov.il

osnatva@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אסנת וקנין
hadrsr@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(הדר סרור

08-9788010076-8094062bhaata@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(בהאא טרביה
08-9788010076-8094069מנהל מדור )גביה ואכיפה(לימור טהר

מע"מ רמלה
08-978801508-9788051ראש ענף )גביה ואכיפה(מיכל אלחורי

henibr@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(חנה הרוש
 פקיד מקצועי בכיר אמיר פיטרשו

)גביה ואכיפה(
08-9788018amirpi@taxes.gov.il

ramabe@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(רמה בן ארוש

מע"מ רמלה
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מע"מ תל אביב 1
שד' רוטשילד 29, ת ד  3333 בת ים, טל  03-6552200

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-6552240076-8094016shmayasa@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מסלח שמעיה
סגן מנהל יחידה

03-6552242076-8094449simale2@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מסימה כהן-לוי
עובדי מינהל

03-6552262076-8090474talibe2@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(טליה בן-עמי
תפישות

03-5120808מרכז )תפיסות(עוזיאל יחיאל
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום אבי יהלום
)ביקורת חשבונות(

03-655222703-6552230aviya@taxes.gov.il

1 בקח"ש
03-6552217076-8093846irinage@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אירינה גנין
03-655223803-6552230izikdo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יצחק דנטס

 ממונה בכיר לאה אניספלד
)חולית בקורת חשבונות(

03-6552231leaay@taxes.gov.il

2 בקח"ש
03-6552254076-8094013monicash@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מוניקה שרמן

03-655223203-6552230etzhakbi@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יצחק ביטרן
 ממונה מרום הבר

)חולית בקורת חשבונות(
03-655223703-6552230maromha@taxes.gov.il

3 בקח"ש
מבקר חשבונות )מתמחה(אליאור בר חן

מבקר חשבונות )מתמחה(יקיר שמעון עמר
יועץ משפטי במע"מ

03-655234076-8094019estherda@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(אסתר דויט
מודיעין במע"מ

03-655222803-6552230meirza2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(מאיר זנגי
דוח מפורט

03-6552280076-8094006ketyya@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(קטי יצחקי
03-6552271076-8094011yehuditka@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(יהודית קביזון

גובה ראשי
03-6552243076-8094070urinu@taxes.gov.ilגובה ראשיאורי נורני

עובדי גביה
03-6552263076-8093997ronitan@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רונית אנקבי

03-9421744revitalsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רויטל שמשון
 פקיד מקצועי בכיר זהבה יעקובוב

)גביה ואכיפה(
03-6552268zehavaka@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-655226103-6552260amirge@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(עמיר גנין

03-655226603-6552267orimi@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(אורי מיארה
03-655224303-6552270navazi@taxes.gov.ilסגן גובה ראשינאוה זיו

מע"מ תל אביב 2
שד' רוטשילד 29, ת ד  3333 בת ים, טל  03-6552200

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

03-6552218036552220irisbe@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מאיריס בן דוד
סגן מנהל יחידה

03-6552221076-8093965menasheav@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"ממנשה אברהם
עובדי מינהל

03-655222303-6552222rachelli@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(רחל ליברמן
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום יצחק אוסמו
)ביקורת חשבונות(

03-6552203076-8093992yizhakos@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
03-6552205076-8093980orliso@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(אורלי סופר

2 בקח"ש
03-6552211076-8094010ortalpi@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אורטל פיחה

03-6552254076-8093981yafasi@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יפה סימינוביץ
03-6552209076-8093986yanaira@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ינאי רז

03-6552204076-8093973lizico@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ליזה כהן
 ממונה בכיר אריה אלעזר

)חולית בקורת חשבונות(
03-6552207076-8093966arieel@taxes.gov.il

3 בקח"ש
03-6552288076-8093849liranou@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(לירן ווקנין

03-6552201076-8093990noabi2@taxes.gov.ilמבקר חשבונותנעה ביסמוט
03-6552208076-8093972galel2@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאלעזר גל

יועץ משפטי במע"מ
מיכאל 

פינקלשטיין
03-6552212076-8093983michaelfe@taxes.gov.ilעוזר ראשי

מודיעין במע"מ
03-6552215076-8094020shanizi@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(שני זינר

03-6552216076-8093968rafiba@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רפאל בר-דוד

1 מע"מ תל אביב 
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
דוח מפורט

03-6552213076-8093975motico@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מרדכי כהן
03-6552258076-8093971lioraha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(ליאורה חסון

עובדי גביה
03-6552246076-8093978kerendi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(קרן דימרי
03-6552247076-8093974lilahco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(לילך כהן
03-6552251076-8093984yaffape@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יפה פלד

03-6552256076-8093982janetab@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(זנט עבדה
לירון פנינה 

קארקו
 פקיד מקצועי בכיר 

)גביה ואכיפה(
03-6552277076-8093988lironsh@taxes.gov.il

03-6552257076-8093977shimonle@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(שמעון לוי
03-6552249076-8093985sararo@mc.shaam.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(שרה רוב

03-6552253076-8093969liorgr@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיליאור גרובר
03-6552252076-8093979navana@taxes.gov.ilגובה ראשינאוה נהון

מע"מ תל אביב 3
רח' השלושה 2, יד אליהו תל אביב, טל  03-6898222

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
052-8320310sapirya@taxes.gov.ilספיר ירון
076-8093805danielle@taxes.gov.ilדניאל לוי

מנהל יחידה
03-689820303-6898260orenba@taxes.gov.ilממונה איזורי מע"מאורן בר

סגן מנהל יחידה
03-689828103-6898260ronenel@taxes.gov.ilסגן בכיר לממונה אזורי מע"מרונן אלעד

עובדי מינהל
03-6898205076-8094964laviera@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(רביד לביא

תפישות
03-689824803-6898264naomini@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(נעמי נסים

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום הוגו פרייברג

)ביקורת חשבונות(
03-689821503-6898262hugofr@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
 מרכז בכיר דינה רז

)בקרת תפיסות אזורי(
03-689821403-6898262dinara@taxes.gov.il

2 מע"מ תל אביב 
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
1 בקח"ש

03-689821003-6898262eyalli@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אייל ליאון
03-689820603-6898262avinoammo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אבינעם מורחי

2 בקח"ש
ממונה )צוות ביקורת שירה בת אמריהו

חשבונות בכיר(
03-689821103-6898262shiraba@taxes.gov.il

ממונה )צוות ביקורת ערן בן נתן
חשבונות בכיר(

03-689821203-6898262eranbe@taxes.gov.il

03-6898241gititra@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(גיתית רפפורט
03-689822503-6898262ornama@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אורנה מנטל

3 בקח"ש
036898219076-8093800oshritni@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אושרית ניסנוב

08-6833391nirma@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ניר מיימון
03-6898208mohamadna@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(מוחמד נאטור

יועץ משפטי במע"מ
03-689827003-6898261vardagr@taxes.gov.ilעוזר ראשיורדה גרוס

מודיעין במע"מ
03-6898220076-8094976rankr@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רן קריניצקי

דוח מפורט
03-6898228076-8094363ronse@mc.shaam.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(רון סלע

מע"מ תל אביב 3
03-689824703-6898218uriah@taxes.gov.ilגובה ראשיאורי אהרון

סגן גובה ראשי
03-689820703-6898264semadarro@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיסמדר רוזנברג

עובדי גביה
03-9421749revitalg@customs.mof.gov.ilמרכז )בודקים(רויטל גייסי

03-689822903-6898274avivash@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(אביבה שבתאי
03-689825003-6898264eliyahuar@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אליהו ארנפלד

03-689823903-6898264shohamco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שהם כוכבי
03-689820203-6898260meitalha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיטל חולי

03-689824603-6898280ofiraan@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אופירה אנקונה
03-689824003-6898264miryammi@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(מרים מזרחי

עובדי אכיפה
03-689825103-6898274gilaab@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גילה אברמוביץ

03-689824403-6898264elanaga@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אילנה גנות
03-689824303-6898280sharonos@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שרון אוסקר
03-689823103-6898274semadarsh@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(סמדר שורץ
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מס קניה תל אביב
רח' המסגר 14 6777663, ת ד  1660 61015 תל אביב, טל  03-6369444

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

 ממונה איזורי מע"מ בנימין ארז
)מס קניה(

03-636945403-6880458erezbe@taxes.gov.il

סגן מנהל יחידה
יהודית 

בלנקובסקי
סגן בכיר לממונה אזורי 

מע"מ
03-636945503-6880458yehuditbl@taxes.gov.il

תשתיות ופרוייקטים
מנהל אגף א )פיתוח יורם טיבי

תשתיות ופרוייקטים(
03-763306302-6668918tibiy@customs.mof.gov.il

עובדי מינהל
03-636945603-6880458shiraha@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(שירה חגאי

לשכת מנהל יחידה
03-636945403-6880458nataliha@taxes.gov.ilמנהל מדור )אמרכלות(נטלי חזון

מנהל תחום בקח"ש
 מנהל תחום יוסף הרשברג

)ביקורת חשבונות(
03-636948803-6369512yossihe@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
03-636947203-6369512fridala@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(פרידה לזר

03-636946803-6369511geolagr@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(גאולה גריידי
1 בקח"ש

03-636948103-6369511litalro@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(ליטל אהלוטה
03-636942403-6369511mirash@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מרים שרון
 ממונה רועי אליאן

)חולית בקורת חשבונות(
03-636946203-6369511roeial@taxes.gov.il

2 בקח"ש
03-6369429076-8093804leaam@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(לאה אמזלג מורד

03-6369470076-8094364danielni@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(נירן דניאל
03-636948203-6369512arikmi@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אריק מרמי

03-6369419076-8094177menise@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(מני שגב
03-6369485076-8094809carmitgo@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(כרמית גורן

03-6369438076-8094358lorifa@taxes.gov.ilמבקר חשבונותלורי פרקש טאוב
03-6369437076-8094369rinatru@taxes.gov.ilמבקר חשבונותרינת ראובן

 ממונה בכיר רחל דביר
)חולית בקורת חשבונות(

03-6369463076-8094343racheldv@taxes.gov.il

3 בקח"ש
03-6369434076-8093803moranst@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(מורן סטרול
03-6369430076-8094325yehonatanbu@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )מתמחה(יהונתן בורה

03-6369477076-8093881danielka2@taxes.gov.ilמבקר חשבונותדניאל קאופמן
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-6369443076-8093850idaniv@taxes.gov.ilמבקר חשבונותעידן אבגי

03-6369423076-8094378shlomoto@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שלמה תותחני
מס קניה

03-6369442076-8094383israelsa@taxes.gov.ilמרכז )מס קניה(ישראל סגירייב
 מנהל תחום מרדכי בן ציון

)ביקורת חשבונות(
03-636959003-6369529mordchaibe@taxes.gov.il

יועץ משפטי במע"מ
 מנהל לשכה אזורית רבקה פיינר

)ייעוץ משפטי(
03-688048203-6369510rivkaha2@taxes.gov.il

סגן מנהל לשכה אזורית עילית פאלוך
)ייעוץ משפטי(

03-636951403-6369510ilitpa@taxes.gov.il

03-636949703-6369510rebeccagi@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(רבקה גיסינגר
03-6369501036369510lanaab@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(לנא אבו עיסא

03-636942203-6369510shoshanash2@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(שושנה שפיגלמן
מודיעין במע"מ

03-636948903-6369512efraimsh@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(אפריים אסחייק
דוח מפורט

03-6369476076-8094351rivkala@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(רבקה לביא
גובה ראשי

03-6369400076-8094370moshera@taxes.gov.ilגובה ראשימשה רמתי
סגן גובה ראשי

03-6369428076-8094383yaacovsa@taxes.gov.ilסגן גובה ראשייעקב שגיב
עובדי גביה

03-6369467076-8094382davidba@taxes.gov.ilמרכז )מס קניה(דוד באבא
03-6369417076-8094371shaulma@taxes.gov.ilמרכז )תפיסות(מלי שאול
03-6369475076-8094382adien@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(עדי אנגל

03-6369402076-8094382michalpi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיכל פנחס
פקיד מקצועי בכיר )גביה אוולין חיימוביץ

ואכיפה(
03-636940303-6369508evelinha@taxes.gov.il

 פקיד מקצועי בכיר לירון גזית
)גביה ואכיפה(

03-6369412076-8094379lironga@taxes.gov.il

03-6369401076-8094382galitsh@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(גלית סיבוני
03-6369432076-8094389talibe@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(טלי בן מוחה

עובדי אכיפה
03-6369479076-8094389chanochsh@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(חנוך שרמן

03-6369458076-8094375galyash@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(גליה שנקמן
03-6369408076-8094352yehudale@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(יהודה לוי

03-6369416076-8094383gilza@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(גיל זנד
03-6369446076-8094383chenka@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(חן קמר
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יחידת הדלק והאוטונומיה 
רח' הבנאים 2 אשדוד, טל  08-8510577

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל אגף בכיר בקח"ש

מנהל היחידה הארצית לבלו דניאל וקנין
ומס קניה

09-953350609-95533526danielva@taxes.gov.il

קמריפ מע"מ
 מנהל תחום שמעון אלון

)התחשבנות רש"פ(
08-8510561076-8094742shimonal@taxes.gov.il

08-851056308-8510573gonensh@mc.shaam.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(שמואל גונן
08-851056008-8510573israelbo@mc.shaam.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(ישראל בוכובזה

08-851056208-8510573yoavma@mc.shaam.gov.ilמרכז )תפיסות(יואב מליחי
כריסטינה 

אושרוב
08-851057008-8510573kristinabe@mc.shaam.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(

סבטלנה 
איליאסביץ

08-851056908-8510573jl@mc.shaam.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(

08-85105670768094748oshratle@mc.shaam.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אושרת לוי
 מרכז אסתר טל

)גביה ואכיפה — מע"מ(
08-851056508-8568837esterta@mc.shaam.gov.il

בלו דלק
09-9533505ראש ענף )גביה ואכיפה(תמי ינאי

 ממונה בכיר זוהר עמרם
)חולית בקורת חשבונות(

amramzo@mc.shaam.gov.il

 מנהל תחום מאיר שני
)ביקורת חשבונות(

meirsh@mc.shaam.gov.il

09-9533503talam@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(טל בראנץ
 פקיד מקצועי בכיר שרית חלייף

)גביה ואכיפה(
076-8094765sarityi@taxes.gov.il

09-9533501076-8094442yosiwo@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יוסף וולדמן
09-9533504076-8094756mytalga@mc.shaam.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מיטל גטניו

etiel@mc.shaam.gov.ilראש ענף )בלו דלק(אתי אל-על זינגר
09-953351509-9533530rivkani@mc.shaam.gov.ilמרכז בכיר )בלו סולר(רבקה נמני

veredd@customs.mof.gov.ilמרכז )בלו דלק(ורד דגני
09-953350709-9533527estiz@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )בלו דלק(אסתר זיגדון

09-953351309-9533527doronme@mc.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר )בלו דלק(דורון מלר
09-9533507076-8094755chenya@taxes.gov.ilמרכז )אמרכלות(ירון חן

09-953351009-9533528yosihe@mc.shaam.gov.ilמרכז )בלו סולר(יוסף הרשקו
09-9533514076-8094763tzvikash@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(צבי שמש

rutfa@mc.shaam.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רות פרקש
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דואר אלקטרוניפקסטלפון שם העובד/תיחידה
netasa@taxes.gov.ilנטע סבחמכס ירושלים

04-8354750/2kobiya@taxes.gov.ilקובי יהבמכס חיפה
03-9421601/2yardenya@taxes.gov.ilירדן יופהמכס מרכז

03-97511003-9751104yosiben@taxes.gov.ilיוסי בן ישימכס נתב"ג
09-860634709-8606348ophirsi@taxes.gov.ilאופיר זילברמןמכס מעברי גבול

08-581077708-5810548rafiga2@taxes.gov.ilרפי גבאי חזקיהמכס אשדוד
08-6383851editha@taxes.gov.ilאדית הרושמכס אילת

02-5332128תמר בסיס

מכס ומע"מ אילת
הקניון האדום קומה ג', אילת

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

08-638383202-6668614editha@taxes.gov.ilגובה מכס ומע"מ )אילת(אדית הרוש
סגן מנהל יחידה

יום טוב 
אלקולומברה

08-638385908-6374146yom-toval@taxes.gov.ilסגן גובה המכס

עובדי מינהל
08-638388808-6374146oreny@customs.mof.gov.ilמרכז )הטמעה וסיוע(אורן ירושלמי

 מרכז בכיר רחל מויאל
)סחר חוץ — תפ"ג אילת(

08-638383108-6374146rachel-m@customs.mof.gov.il

08-6383888gilay@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(גילה יניב
08-638388808-6374146kerenha3@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'קרן חיים

תפישות
08-638388808-6374146eyalh@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר )תפיסות(אייל חזן

08-638384108-6374146tamiha@customs.mof.gov.ilראש ענף )תפיסות(תמי הראל
סמים

08-638383502-6668851ronenba2@taxes.gov.ilסגן רמ"ד בכיר )יס"מ(רונן בר-און
08-638385302-6668916yoripo@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )יס"מ(יורי פורץ

08-638388808-6374146odedag@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )יס"מ(עודד אגסי
08-638385202-6668848motipa@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )יס"מ(מרדכי פרטוש
08-638384308-6383850samuelb@customs.mof.gov.ilממונה בכיר )מדור יס'מ(שמואל בר און

08-638388802-6668857eliranh@customs.mof.gov.ilחוקר בכיר )יס"מ — מתקדם(אלירן חיים
מודיעין במכס

 ממונה בכיר יס"מ יורם לוי
)מודיעין — בית מכס(

086383844026668849yoramle@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
תש'ר

מנהל תחום בכיר )מעריך גבי שוורץ
ראשי ויחידות מקצועיות(

08-638384202-6668846gaby_s@customs.mof.gov.il

מרכז )הערכת סיכונים — עדי אורן
פרופיילינג(

08-638388808-6374146adior2@taxes.gov.il

052-953515908-6833340shanil@customs.mof.gov.ilרכז בכיר )ביטחון(שני לוי
08-638384808-6374146veredha3@taxes.gov.ilממונה פרויקטים )הערכה(ורד חניני

08-638384102-6668844miriak@taxes.gov.ilראש ענף סחר חוץ )פס'ח(מרים אקא
08-638383408-6374146edna_s@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )יצוא(עדנה סולומוביץ

08-638384802-6668915itzikme@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(יצחק מיוחס
אזור סחר חופשי

08-637854208-6315911giladra@taxes.gov.ilמרכז )טיסות סחר עובדה(גלעד ריימונד
08-637854208-6315911ronaey@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(אייל רונה

08-637854208-6315911sunityo@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(שונית יופה
08-637854208-6315911moshebi@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(משה ביטון

08-633255008-6315911reuvensh@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(שביב ראובן
08-637854208-6315911alonva@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(אלון וייץ
08-637854208-6315911aviha@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(אבי חיים
08-630040008-6300411yahavha@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(יהב הררי

08-633255008-6315911eranbe2@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(ארן בן סהל
08-637854208-6315911noampi@taxes.gov.ilבודק בכירנעם פיתום

08-637854208-6315911maormo@taxes.gov.ilבודק בכירמאור מויאל
08-637854208-6315911josephyosefha@taxes.gov.ilבודק בכיריוסף חדאד

08-636050008-6360507talas@taxes.gov.ilבודקטל אסרף
 מנהל תחום אבירם בן שלוש

)אס"ח וטיסות בינלאומיות(
08-637854208-6315911avirambe@taxes.gov.il

08-637854208-6315911romanch@taxes.gov.ilמרכז )אס"ח(רומן צ'רניאק
08-637835708-6374146yossisi@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(יוסף סיטבון
08-637854208-6315911yezhakto@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(יצחק טופחי

08-637854208-6315911nirka@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(ניר כליף
מע"מ אילת

08-636350008-6363515netanella@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(נתנאל לנקרי
08-636350008-6363515בודק בכירליטל מרציאנו
08-636350008-6363515ממונה פרוייקטים )בקח"ש(גדליה דוכוביץ

08-6383839076-8094526mizrachiya@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )בקח"ש(יניב מזרחי
08-6363510076-8094525mosheov@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים )בקח"ש(משה עובדיה

 ממונה בכיר רודד רומר
)חולית בקורת חשבונות(

08-636350508-6363515romerro@taxes.gov.il

08-636350208-6363515dafnaco@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(דפנה כהן
08-636350508-6363515hanaha@taxes.gov.ilגובה ראשיחנה הרוש
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מעבר גבול רבין

08-636050008-6360507odedda@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(עודד דנן
08-630040008-6300411galgr@customs.mof.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(גל גרווני

08-630040008-6300411amirsl@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(עמיר סלאלחה
08-630040008-6300411dorons@customs.mof.gov.ilמרכז )בודקים(דורון שזו

08-630040008-6300411adambe@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(אדם בן יתח
08-637854208-6315911karlossu@taxes.gov.ilבודק בכירקרלוס שורוש
08-630040008-6300411tarnin@bezeqint.netבודק בכירישי בן חורין
08-630040308-6300412shalevb@customs.mof.gov.ilממונה פרויקטים )הערכה(שלום בלולו
08-630040008-6300412gershond@customs.mof.gov.ilממונה פרויקטים )הערכה(גרשון דוידי

08-636050008-6360507shlomi@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )מעבר רבין(שלומי מצליח
מעבר גבול טאבה

08-636050008-6360508danbe@taxes.gov.ilבודק בכיר מיומן )ראש ענף(דן בן חמו
08-636050008-6360507sharonel@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(שרון אלגרבלי

08-636050008-6360507eyaldr@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(אייל דרהי
08-636050008-6360507ilantz@taxes.gov.ilמרכז )בודקים(אילן צרור

08-636050008-6360507haimsw@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(חיים סויסה
08-636050008-6360507rajaha@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(רג'אא חמוד

08-636050008-6360507itzekbe@taxes.gov.ilבודק בכיר )מיומן — ראשי(יצחק בלו
08-636050008-6360507ayalata@taxes.gov.ilבודק בכיראיילה טסה

08-636050008-6360507saedma@taxes.gov.ilבודקמנסור סאאד
08-630040008-6300411assafna@taxes.gov.ilבודקאסף נמיר

08-630040108-6300411shaltiel@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )מעבר טאבה(שאלתיאל נדב
08-636050008-6360507avim@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(אברהם משעלי

מכס ומע"מ ירושלים
רח' כנפי נשרים 66 ירושלים

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

גובה המכס ומע"מ נטע סבח
)ירושלים(

02-6545512076-8094014netasa@taxes.gov.il

סגן מנהל יחידה
02-6545510076-8094947ehudba@taxes.gov.ilסגן גובה המכסאהוד בבא

עובדי מינהל
02-654558002-6669951kohavaz@customs.mof.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(כוכבה זכריה

02-6545503076-8094932ronima2@taxes.gov.ilמרכז בכיר )אמרכלות(רוני מרודי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לשכת מנהל יחידה

02-6545511076-8094942liatsa@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(ליאת סלמן
תקצוב

02-633060802-6536111cygel@customs.mof.gov.ilממונה )יחידת הסמים(זאב ציגלברג
שירות לקוחות )הנהלה(

 יהודית 
כהן-פרידמן

02-6545521076-8094912yehuditco2@taxes.gov.ilמרכז )פניות ציבור(

02-6545524076-8094881nisimch@taxes.gov.ilממונה )פניות הציבור(ניסים חן
 מנהל תחום רונן אזולאי

)מנהל שירות איזורי(
02-6559274ronenaz@taxes.gov.il

יועץ משפטי
 מנהל לשכה אזורית מיכל ברקי

)ייעוץ משפטי(
02-6545519076-8094884michalba@taxes.gov.il

דפנה אורגיל 
מועלם

02-6545517076-8094885dafnaor@taxes.gov.ilעוזר ראשי

02-6545638076-8094887ahinoamtz@taxes.gov.ilעוזר ראשי )פלילי(אחינעם צוריאל
ענבר ויינשטיין 

עפרת
סגן מנהל לשכה 

אזורית)ייעוץ משפטי(
02-6545518inbarva@taxes.gov.il

תפישות
02-654559302-6541029nisimco@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(נסים כהן
02-6545505076-8094934galage@taxes.gov.ilמרכז בכיר )תפיסות(גילה גפט

סמים
03-512087003-5120882nirco@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )סמים(ניר כהן

02-651191102-6668603zionef@taxes.gov.ilסגן ממונה יחידת הסמיםציון אפרתי
 מנהל תחום זיו פידרר

)מודיעין, סמים והלבנת הון(
02-651191102-6668116zivfi@taxes.gov.il

02-651191102-6669999ud@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )מבצעים(אהוד אור-טל
 מנהל תחום חגי מזרחי

)הלבנת הון — חקירות(
02-651191102-6668206hagaymi@taxes.gov.il

02-651191102-6668182limorsi2@taxes.gov.ilמרכז )סמים והלבנת הון(לימור סיני
02-651191102-6668118motisa@taxes.gov.ilממונה מדור בכיר )מודיעין(מרדכי סטי

מודיעין במכס
02-6545637076-8094920ronenme@taxes.gov.ilמרכז בכיר )מודיעין(רונן מחבר

דואר חבילות
02-6545551motimo@mc.shaam.gov.ilמרכז )סחר חוץ(מוטי מור

בודק בכיר מיומן מתתיהו אמיתי
)ראש ענף(

02-652619302-6511589matityahuam@mc.shaam.gov.il

09-8781966026669853gilp@customs.mof.gov.ilחוקר )יס"מ(גיל פוטוריאנסקי
02-652619302-6511589goldfe@customs.mof.gov.ilממונה )צוות מעריכים בכיר(ולדימיר גולדפלד

02-652619302-6511589hagita@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(חגית אסרף
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
יבוא אישי

02-654560202-6545616alizah@customs.mof.gov.ilמרכז )סחר חוץ(עליזה חזיזה
02-654561502-6545616shlomol@customs.mof.gov.ilממונה פרוייקטים )יס"מ(שלמה לוי

02-654561002-6668907nagivab@taxes.gov.ilפקיד סחר חוץ )פס"ח(ניב אבו דרע
02-654561102-6545616mazaly@customs.mof.gov.ilממונה )פרוייקטים הערכה(מזל ימין

02-6545603ilanam@customs.mof.gov.ilמנהל תחום )יבוא אישי(אילנה מאירה
מנהל תחום בקח"ש

 מנהל תחום עוזיאל לוי
)ביקורת חשבונות(

02-654553402-6545577uzile@taxes.gov.il

מזכירות בקח"ש
02-654553302-6545612yehuditha@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(יהודית חסידים

02-6545514076-8094935yafitsh@taxes.gov.ilראש ענף )תפיסות(יפית שמעוני
2 בקח"ש

02-6545629076-8094943kobias@taxes.gov.ilמבקר חשבונותקובי אסייג
02-6545556076-8094945marthabe@taxes.gov.ilמבקר חשבונותמרתה ביינסון

 ממונה יהודה חביב
)חולית בקורת חשבונות(

02-6545543076-8094893yehudaha@taxes.gov.il

3 בקח"ש
02-6545508076-8094926amirha2@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאמיר חנא

02-6545629davidas@taxes.gov.ilמבקר חשבונותדוד אסולין
02-6545548076-8094898rivkaha@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(רבקה הדר

 ממונה ליז גינזברג
)חולית בקורת חשבונות(

02-6545522076-8094890lizgi@taxes.gov.il

4 בקח"ש
02-6545613076-8094416aahuvabe@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(אהובה צישינסקי

050-2951443hadasg88@hotmail.comמבקר חשבונותהדס גולדשטיין
5 בקח"ש

02-6545507076-8094897yafitli@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(יפית לוזדה
02-6545527076-8094889albertav@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אלברט אביטן

 ממונה בכיר אשר פאר
)חולית בקורת חשבונות(

02-6545529076-8094899asherpe@taxes.gov.il

02-6545622076-8094895meravco@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(מירב כהן
02-6545541076-8094921roifa@taxes.gov.ilמבקר חשבונות )בכיר(רועי פתאל

6 בקח"ש
 ממונה בכיר יפה כהן

)חולית בקורת חשבונות(
02-6545542076-8094894yafaco@taxes.gov.il

דוח מפורט
02-6545633076-8094910shimongi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שמעון גיל

02-6545544076-8094891ilanva@taxes.gov.ilממונה )פרוייקטים בקח"ש(אילן ואנונו
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
גובה ראשי

02-6545562076-8094905moshege@taxes.gov.ilגובה ראשיגרשון משה
סגן גובה ראשי

02-6545553076-8094913zyonada@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיציונה דאר
עובדי גביה

02-6545567076-8094908shalombo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(שלום בודקוב
02-6545563076-8094909noaba@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(נועה ברחיים

02-6545592076-8094917davidch@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(דוד חן
 פקיד מקצועי בכיר מושיקו נסקו

)גביה ואכיפה(
02-654558102-6545571moshena@taxes.gov.il

עובדי אכיפה
02-6545576076-8094915mimizi@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מימי זיו

04-648127504-6060864danlevy78@gmail.comבודק בכירדן לוי
02-6545590076-8094911anatge@taxes.gov.ilראש ענף )מכס(ענת גרגרוד
02-6545626076-8094916irishu@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(איריס חוגה

050-7784449076-8094925amramod@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(אודליה עמרם
02-6545560076-8094923hedvaso@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(חדוה סולימני

02-6545568076-8094924mazalsa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מזל סלמן
מיה חן אסוייד — 

דתנר
 פקיד מקצועי בכיר 

)גביה ואכיפה(
02-654558402-6545571mayada@taxes.gov.il

02-6545594076-8094922chananna@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(חנן נקר
02-6545585076-8094919mazalya@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(מזל ידיד

02-6545565076-8094918mosheta@taxes.gov.ilמרכז )גביה ואכיפה — מע"מ(משה טרבלסי
02-6545565076-8094960zoharei@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(זוהר איתן
02-6545578talge@mc.shaam.gov.ilטל גרשון

02-6545578076-8094906ramios@taxes.gov.ilראש ענף )גביה ואכיפה(רחמים אוסטר
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הוצל"פ באר שבע
שדרות שז״ר 31, בית נעם באר שבע, טל  08-6202400

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

08-620240208-6277004hanitbi@gmail.comמרכז )הוצל"פ(חנית סדרס )ביטון(
עובדי הוצל"פ

08-620240008-6277004felixgr@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(פליקס גרימברג
08-620240408-6277004alador@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(אלעד אוריין

08-620240308-6277004adirbo@shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(אדיר בוקובזה
08-620240008-6277004rahamimye2@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פיחזקאל רחמים

08-620240508-6277004yairot@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור )הוצל"פ(יאיר אוטמזגי
08-6202400076-8094866moshera2@mc.shaam.gov.ilממונה )יחידת הוצל"פ(משה רייך

הוצל"פ חיפה והצפון
שדרות פל ים 15 קרית ממשלה, חיפה, טל  04-8630300

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

04-8630284076-8090423aharonda@mhמנהל תחום )הוצל"פ(אהרון דנן
עובדי הוצל"פ

04-8630300076-8090429yaacovka@mh.shaam.govראש ענף הוצל"פיעקב קרידו
04-8630289076-8090433vaanunume@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פמאיר ונונו

04-8630300076-8090420mendelderga@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאבי מנדלברג
04-8630300076-8090421aviro@m.h.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאבי רום

04-8630300076-8090428ראש ענף הוצל"פיגאל פטל
04-8630300ראש ענף הוצל"פדוד ממן

04-8630290076-8090432ראש ענף הוצל"פישראל קמפל
04-8630300076-8090431itzhakzo@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פיצחק צאושו

04-8630300076-8090424ראש ענף הוצל"פאלי בן אבו
04-8630248076-8090426ראש ענף הוצל"פדוד בזוב

04-8630298076-8090435matitiahuaz@mh.shaam.gov.ilמרכז )הוצל"פ(מתתיהו אזולאי
076-8090425סגן מנהל מדור )הוצל"פ(אמיר אבו זייד

עובדי גביה
04-8630282076-8090430yaffape@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פיפה פרץ

04-8630286076-8090422avivabe@mh.shaam.gov.ilראש ענף )תיאום עם המחשב(אביבה בן עזרא
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הוצל"פ ירושלים והדרום
רח' כנפי נשרים 66 ירושלים, טל  02-6545111

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

02-6545482076-8090453micaelvi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )הוצל"פ(מיכאל וידל
עובדי הוצל"פ

02-6545339076-8090456odedsa@mh.shaam.gov.ilמרכז )הוצל"פ(עודד צבטאני
02-6545486076-8090452yanivha@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )הוצל"פ(יניב חג'בי

02-6545497yaacovbi@shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(יעקב ביטון
02-6545485076-8090445avinoamle@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאבינועם לוי

02-654533902-64545497simael@taxes.gov.ilראש ענף הוצל"פסימה אלחיאני
02-6545497haimlu@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור )הוצל"פ(חיים לוזון

הוצל"פ ת"א והמרכז
דרך מנחם בגין 125 קרית הממשלה, תל אביב, טל  03-7633333

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל יחידה

מנהל היחידה הארצית טלחום פרדילוב
)הוצל"פ — אכיפת הגביה(

03-7633410076-8090473talchumfr@mh.shaam.gov.il

לשכת המנהל
03-763341103-7633413noabe3@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'נועה מיצנר בן יוסף

עובדי מינהל
03-7633508076-8090503engodaitz@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(אינגודי צ'גאי

03-7633477076-8090467eliyahuco@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )הוצל"פ(אליהו כהן
03-7633503pavelli@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(פבל לינדבור
03-7633507076-8090476yormya2@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(יורם ירקוני

ממונה )מבצעים ארציים — דריאלה רושו
אכיפת הגביה(

03-7633411076-8090470darielaro@mh.shaam.gov.il

03-7633418076-8090472hanats@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(חנה טסמה
03-763337503-7633483eladra@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(אלעד רז
סגן מנהל היחידה הארצית יוסי סקל

)הוצל"פ ואכיפת הגביה(
03-7633415076-8090475yosisa@mh.shaam.gov.il

076-8091010yairda@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )מבצעים ארציים(יאיר דעבוד
עובדי הוצל"פ

03-7633483jarir799@walla.co.ilראש ענף הוצל"פגריר חאג יחיא
076-8090943eliie@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאלי לוי
076-8090466orenpa@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פאורן פז

03-7633483aymankr@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )הוצל"פ(אימן כרואן
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-7633499076-8090480menahemat@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )כינוסים(מנחם אטיה
03-7633417076-8090469danielh@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דניאל חדד

עובדי גביה
03-7633482076-8090482santoal@mh.shaam.gov.ilמרכז )הוצל"פ(סנטו אללוף

03-763348403-7633483sabinavi@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פסבינה וילנסקי
03-7633481076-8090479minada@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצל"פמינה דנציגר

מסמ"ק

מסמ"ק באר שבע
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

יחידת מודיעין
 מרכז בכיר רותי הורביץ

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
08-6293470076-8091329rutiho@taxes.gov.il

הנהלת מס רכוש
08-6293605076-8090710yaeley@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןיעל עיני

076-8090704bosiyasa@mh.shaam.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןבוסיה סברדליק
עובדי מינהל

08-6231543076-8090712atalli@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור )ועדות ערר(לירז נבון
08-6293640076-8090708yaelha@mh.shaam.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(יעל היימן

חוליה 1 שומה
08-6293625076-8090724tamiga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(תמר גנים

08-6293609076-8090706yehuditma@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יהודית מזוז
08-6293632076-8090723shimontu2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(סימון טרוזמן

חוליה 2 שומה
מרים 

הידוקובסקי
08-6293633076-8090717mirist@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(

08-6293622076-8090695avigailsh@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אביגיל שמי יוסף
אלכסנדר 

רוזנבוים
08-6293610076-8090701alexro@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

מידד מבורך בן 
שטרית

08-6293603076-8090713meidadbe@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

08-6293607076-8090709yaella2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעל לביא-אוליאל
חוליה 3 שומה

מנהל תחום )מפקח ארצי מירי ביטון
שומת מקרקעין(

08-6293642076-8090621miribi2@mh.shaam.gov.il

08-6293602076-8090707yossiaz@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסי אזרזר
08-6293606076-8090702eladen@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלעד י  אנגלסמן
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605 מסמ"ק 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 4 שומה

08-6293624076-8090699iskaas@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןיסכה רעות עסיס
08-6293623076-8090698giladco@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןגלעד כהן

08-6293621076-8090696idansa@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןעידן סאקס
מזכירות חוליה 20 שומה

08-6293612076-8090715manyago@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה — מסמ"ק(מניה גולברייך
08-6293634076-8091034yonatansh@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(יהונתן שרעבי

08-6293641076-8090722simhapi@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמחה פינטו
מרכז בכיר )חולית שומה מלכה אבן עזרא

מרכזית — מסמ"ק(
076-8090714malkaev@taxes.gov.il

08-6293604076-8090697oritba@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אורית בר-אור
08-6293608076-8090729nofaroh2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(נופר אוחיון

08-6293613076-8090721rahelro@mh.shaam.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רחל אורה בלס רקח
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום רבקה חורש
)סגן גובה ראשי(

08-6293616076-8090720rivkaho@mh.shaam.gov.il

08-6293614076-8090718sigalha@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(סיגל חי גבאי
חוליה 1 גביה

08-6293619076-8090725lilachbe2@mh.sham.govמרכז )גביה מסמ"ק(לילך לידי בן חיים
08-6293620076-8090719alizabo@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(עליזה בוסקילה
08-6293645076-8090726eliorbu@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אליאור בוחבוט

08-6293628076-8093490ilanta2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אילן טמנו

מסמ"ק חדרה
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

מנהל יחידה
04-6327926076-8093587avivaat@taxes.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןאביבה אטיאס

הנהלת מס רכוש
04-6327949076-8090744mazalbe@taxes.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןמזל בן שושן

עובדי מינהל
04-6327966076-8090749ramige@taxes.gov.ilראש ענף )נכסים ולוגיסטיקה(רחמים גרטי
04-6327952076-8090758aviyash@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'אביה דוידי

076-8090732alonya@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(אלון סולומון
מודיעין

 מרכז בכיר מאיר יוסף
)מודיעין מיסוי מקרקעין(

04-6327934076-8090757meiryo@taxes.gov.il

חוליה 1 שומה
 ממונה אלונית גואטה

)רכז חוליה שומת מקרקעין(
04-6327928076-8090733alonitgu@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-6327925076-8093586shanime2@taxws.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןשני קראוס

04-6327920076-8090753shoshanama@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(שושנה מדר
חוליה 2 שומה

 ממונה דיקלה טובי
)רכז חוליה שומת מקרקעין(

04-6327923076-8090736diklabi@taxes.gov.il

04-6327924076-8090730ilanael@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנה אליאגוייב
04-6327929076-8090747tzilaga@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צילה גבאי

חוליה 3 שומה
04-6327932076-8090968naamaye@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(נעמה ישועה
04-6327931076-8090751raphaelbn@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רפאל בן דוד

04-6327922076-8090748rotemwe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רותם דוידוביץ
04-6327948076-8090742tzurma@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מאור צור

מזכירות חוליה 20 שומה
 מרכז עטא סעד

)חוליה שומת מקרקעין(
04-6327991076-8090759atasaadsa@taxes.gov.il

04-6327946076-8090731eitanf@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איתן פיש
04-6327921076-8090734efratgo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אפרת גורפינקל

,04-6327933076-8090760omrimi@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(עומרי מזרחי
ראש ענף )חוליה — שומה תקוה גאון

מרכזית — מסמ"ק(
04-6327951076-8090756tikvaah@taxes.gov.il

הנהלת גביה
מנהל תחום ברק אנגל

)גובה ראשי(
04-6327945076-8090735barakan@taxes.gov.il

חוליה 1 גביה
סבטלנה-אורית 

שומונוב
04-6327943076-8090745oritsh2@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(

04-6327944076-8090746abirha@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(עביר חליליה
04-6327942076-8090740yacoble@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(יעקב לוי

 סגן מנהל תחום זהבה ליבסי
)סגן גובה ראשי(

04-6327940076-8090737zehavali@taxes.gov.il

04-6327938076-8093585ornabe2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אורנה בן פורת
04-6327941076-8090753shiranok@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אנאל שירן עוקשי

מסמ"ק חיפה
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

הנהלת מס רכוש
04-8630349076-8090783yosefco@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(יוסף כהן
04-8630345076-8093416yossida@taxes.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןיוסי דהן
04-8630370076-8090801roniba@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(רוני ברק

04-8630342076-8091076avramso@taxes.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןאברהם סומך
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607 מסמ"ק 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

04-8630405076-8090809havayesharegsa@taxes.gov.ilרכז בכיר )אמרכלות(חוה ישארג בלנגה
04-8630343076-8090777zehavash2@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(זהבה שטיינר

עובדי גביה
04-8630350076-8090802rutioh@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(רות אוחנה

04-8630359076-8090796sofifa@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(סופיה פיימן
04-8630361076-8090785leaka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(לאה קלימוסיס

04-8630356076-8090765ornale2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(אורנה לוי
04-8630362076-8090798fabianra@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(פביאן רביב
04-86303570768090807amirta@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(אמיר טריף

 סגן מנהל תחום דליה דוד
)סגן גובה ראשי(

04-8630348076-8090773davidda2@taxes.gov.il

קרן פיצויים
04-8630403076-8090806shimonbe@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שמעון בן ארי

חוליה 1 שומה
04-8630394076-8090814guype@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןגיא פרטמן

04-8630402076-8090775yehudaja@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זאנה יהודה
04-8630395076-8090770galinali@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גלינה ליפץ

04-8630396076-8090772peleddv@taxes.go.ilממונה )מפקח ראשי(דוד פלד
04-8630372076-8090780yoavdi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יואב דיסטלפלד

חוליה 2 שומה
04-8630393076-8090812uriyaha@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאוריה הררי

04-8630387076-8090789limorle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לימור לוי
04-8630392076-8090781yossibe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יוסי בנטל

04-8630391076-8090769brunitpo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ברוניה פורת
04-8630373076-8090804rafibi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(רפי ביטס

חוליה 3 שומה
04-8630367076-8090932ariklu@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאריה חיים לובל
04-8630366076-8090787liorkr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליאור קרויטורו

04-8630388076-8090778hanime@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(חני מאירסון
04-8630375076-8090794neamatha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נעמאת חמרה

חוליה 5 שומה
04-8630382076-8090771gamalta@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(ג'מאל טריף

טטיאנה 
קוסיאקובסק

04-8630365076-8090779tatyanako@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(

04-8630379076-8090790meravta@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מירב סודית טלבי
04-8630367076-8090767elanali@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנה לינד

04-8630397076-8090800robertaha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רוברטה קפילוטו
04-8630374076-8090792navapi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נאוה פיגורה

מזכירות חוליה 20 שומה
04-8630377076-8090788lilianal@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(ליליאן אלקלעי

04-8630368076-8090776zehavaya@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(זהבה ילוז
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
04-8630385076-8090795sofibe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סופי בנסון
מרכז בכיר )חולית שומה לי חן דידי

מרכזית — מסמ"ק(
04-8630346076-8090786lihendi@taxes.gov.il

04-8630364076-8090768etioc@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אסתר אוחנה
04-8630376076-8090803rachelfo@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(רחל פודליבנר
צביה סגלוביץ 

מזרחי
04-8630399076-8090799tzviasa@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(

04-8630369076-8090797anatro@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(ענת שגב רוזנבאום
04-8630404076-8090811ronita@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(רוני טריף

04-8630384076-8090805eyalp@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אייל פינקלשטיין
04-8630398076-8090810etilo@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אתי לוסקי

מודיעין שטח
 מרכז בכיר אילן טלה

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
04-8630381076-8090766ilanta@taxes.gov.il

מסמ"ק טבריה
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

סגן מנהל יחידה
04-6714014076-8094417etizi@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןאסתר זיו

יחידת מודיעין
 מרכז בכיר אמל שנאן

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
04-6714253076-8091794amalsh@mh.shaam.gov.il

חוליה 1 שומה
04-6714031maherne@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מאהר נסאר
04-6714002076-8090824nisimba@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ניסים ברזני
04-6714003076-8090823liataz@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ליאת אריש

מנהל תחום )רכז בכיר —שמעון פנחס
שומת מקרקעין(

04-6714012076-8090828pinhassh@mh.shaam.gov.il

חוליה 2 שומה
04-67140040768090815ilanaha2@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנה חי-בן עמי

04-6714021076-8090827shlomosa@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שלמה ששון
04-6714001076-8090818asied@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסי אדרעי

04-6714013076-8090825azrielge@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עזריאל גתר
מזכירות חוליה 20 שומה

מרכז )חוליה שומה מרכזית ציונה חינגה
מסמ"ק(

04-6714015076-8090826zionaha2@mh.shaam.gov.il

04-6714005076-8090820doritha@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורית חביב
ממונה )רכז חולית שומה יצחק מזרחי

מרכזית — מסמ"ק(
04-6714006076-8090822yizhakmi@mh.shaam.gov.il

moranzo@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(מורן זוהרי
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 1 גביה

04-6714019076-8090816eitanha@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה(איתן חיון
 סגן מנהל תחום גליה משה

)סגן גובה ראשי(
04-6714023076-8090819galiamo@mh.shaam.gov.il

04-6714199076-8092040bennyab@taxes.gov.ilראש ענף )עבירות בסיסיות(בני גמליאל אבוגני

מסמ"ק ירושלים
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

מנהל יחידה
02-6545225076-8093040avnerof@taxes.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןאבנר עופרי

02-6545210076-8093028yosiav@taxes.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןיוסף אברהם
02-6545196076-8093039neomish@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(נעמה שהבזי

יחידת מודיעין
 מרכז בכיר אבי עידו

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
02-6545219076-8093053idoav@taxes.gov.il

עובדי מינהל
02-6545222076-8093026zmirama@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(זמירה מנצורי
02-6545225076-8093040herutsa@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהחירות פיקדו
02-6545221076-8093034michaelyi@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(מיכאל יצחק

חוליה 2 שומה
02-6545202076-8093015irinavo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אירינה וולודרסקי

אלישבע 
לורברבוים

ממונה 
)מפקח ראשי(

02-6545199076-8093016elishebalo@taxes.gov.il

02-6545203076-8093044polinaha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(פולינה חליפר
02-6545194076-8093056efratku@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאפרת כובאני

חוליה 3 שומה
02-6545209076-8093057yehonatanzo@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןיהונתן צור
02-6545243076-8093038nachumha@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נחום חדד

02-6545184076-8093048rikida@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(רבקה ריקי דגן
חוליה 4 שומה

מנהל תחום )רכז בכיר — יצחק יצחק
שומת מקרקעין(

02-6545191076-8093029izhakiz@taxes.gov.il

02-6545206076-8093017amnonlu@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אמנון לורי
02-6545235076-8093051amirra@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאמיר רבינוביץ

02-6545211076-8093045tzvibe@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(צבי בן צבי
02-6545187076-8093030itzikmo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק מרדכי

מזכירות חוליה 20 שומה
02-6545204076-8093031itzikmo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק משה

02-6545197076-8093024izhakmu@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןיצחק מושקוביץ
02-6545220076-8093042adinava@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עדינה ועקנין
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
02-6545207076-8093021erezre@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ארז רפאלי
02-6545217076-8093027yairba@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(יאיר ברזלי

02-6545346076-8093022yinonra@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ינון רענן
02-6545298076-8090018asafad@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אסף אדנק

מרכז בכיר )חולית שומה סנדרה קסטל
מרכזית — מסמ"ק(

02-6545188076-8093041sandraka@taxes.gov.il

02-6545208076-8093049ronitle2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רונית לוי
02-6545472076-8093014ilanaga@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה(אילנה גרביאן

חולית השגות
02-6545198076-8093019etisi2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר סימון

02-6545192076-8093036michalne@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מיכל נפש
חוליה פשמ"ג/פיצויים

שלומית כהן 
ששון

02-6545231076-8093403shlumitku@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(

02-6545231076-8093054ilanba@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אילן באבאי
02-654523102-6545458amitne@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(עמית נפש

ממונה )פיצויים פטורים אורלי אטיאס
ונזקי איבה(

02-6545231076-8093013orlyat@taxes.gov.il

הנהלת גביה
02-6545230076-8093046zionsh@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(ציון שרעבי

 סגן מנהל תחום הראל בן גיא
)סגן גובה ראשי(

02-6545218076-8093025harelbe@taxes.gov.il

חוליה 1 גביה
02-6545214076-8093035michalla@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(מיכל גורבג'י

02-6545228076-8093047ketysu@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(קטי סויסה
02-6545215076-8090402nilibe@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(נילי בן שבת

02-6545217076-8093051shirmi@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שיר מזרחי
02-6545215076-8093400sagivpr@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(שגיב פריגל

 ראש ענף רחל קדם
)פירוקים ופשיטות רגל(

02-6545217076-8093050racheliba@taxes.gov.il

02-6545201076-8093401smadarbi2@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(סמדר ביטון
02-6545238076-8093055nidalki@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(נידל קיזל

מסמ"ק מרכז
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

הנהלת מס רכוש
03-7633120076-8090738hayoh@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(חי אוחנה

דורית אהרן 
ישראלי

03-7633112076-8090527doritis@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעין

03-7633167076-8090755tamarse@taxes.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןתמר סעדה
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
לשכת המנהל

03-7633112076-8090835shanile3@taxes.gov.ilרכזת לשכה א'שני לוי
03-7633167076-8090883rihamma@mh.shaam.gov.ilרכזת לשכה א'ריהאם והאב

עובדי מינהל
03-7633118076-8090840rachelbe2@taxe.gov.ilראש ענף )אמרכלות(רחל בן מאיר
 ממונה צבי גרינברג

)מינהל ומשאבי אנוש(
03-7633114076-8090847zvikagr@mh.shaam.gov.il

חוליה מרכזית — 20 )עצמאים(
03-7633113076-8090867odiyo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יובל עודי

חוליה 2 שומה
03-7633124076-8090739yaelyanasi@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(יעל סידורנקו

03-7633131076-8090858hadrva@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןהדר ולר
03-7633160076-8090862rutimi@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות מזרחי

03-7633166076-8090997ofirza@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אופיר צאקי
חוליה 3 שומה

03-7633254076-8090874evyataris@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאביתר יצחק
03-7633122076-8090836esterey@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר איתן
03-7633128076-8090866shlomoha2@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןשלמה חקק

 ממונה מאיה ניטקה
)רכז חוליה שומת מקרקעין(

03-7633280076-8090864mayani@mh.shaam.gov.il

03-7633189076-8090859rotle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רותי דר ליבוביץ
חוליה 4 שומה

03-7633156076-8090873eliezerfe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אליעזר פלדמן
03-7633158076-8090844rutigo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות גלוזמן

03-7633116076-8090845talgo@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןטל גולדשטיין
חוליה 5 שומה

03-7633121076-8090883sadavsa@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןנדב סבן
03-7633161076-8090839behiraba@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בהירה בכר

חוליה 6 שומה
 ממונה אנה ברסקי

)רכז חוליה שומת מקרקעין(
03-7633163076-8090945hanabe2@taxes.gov.il

03-7633168076-8090877yasminis@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןיסמין יצחק
03-7633132076-8090853mosheta2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(משה טמיר

03-7633123076-8090837arielan@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אריאל אנקונינה
מזכירות חוליה 20 שומה

03-7633169076-8090869orawe@mh.shaam.gov.ilראש ענף )חוליה — מסמ"ק(אורה עיוואן
03-7633127076-8090851rivkazo@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רבקה זוהר
03-7633130076-8090881tikjla@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(תקוה לנגר

03-7633188076-8090878itzhaksh2@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יצחק שינפלד
03-7633137076-8090880sharonyo@mh.shaam.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(יוגב שרון

מרכז בכיר )חולית שומה אסתר מזמר
מרכזית — מסמ"ק(

03-7633134076-8090861esterme@taxes.gov.il
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
03-7633126076-8090865galni@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(גל ניצן

03-7633154076-8090848dariabi@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(דריה ביקנוב
03-7633129avishi24@gmail.comסגן מנהל מדור )חוליה(רחלי קרילה

03-7633115076-8090852orella@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אוראל לגזייל
חולית השגות

03-7633125076-8090841anatbe2@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ענת בן עמי
03-7633155076-8090838ranbr@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןרן ברקוביץ

חוליה 1 גביה
03-7633135076-8090870ilanaaa@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(אילנה עמוסי

03-7633143076-8090855rozyya@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(רוזי ימין
03-7633146076-8090835liraba@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(לירן בטש
03-7633144076-8090889rachelfo@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור )ועדות ערר(רחל פוקס
 סגן מנהל תחום לאה דרור

)סגן גובה ראשי(
03-7633187076-8090849leadr@mh.shaam.gov.il

03-7633142076-8090846nilipe@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(נילי פרלין
03-7633333076-8090889maorle@taxes.gov.ilמאור לוי

מודיעין שטח
 מרכז בכיר שלומית פלד

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
03-7633140076-8090872shulape@mh.shaam.gov.il

מסמ"ק נצרת
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

04-6875802076-8090901israelor@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןישראל אור
הנהלת מס רכוש

 מרכז בכיר אמיר מזאוי
)מודיעין מיסוי מקרקעין(

04-6875822076-8090893amirma@mh.shaam.gov.il

04-6875805076-8090900talsh@mh.shaam.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(טליה שטיינברג
04-6875807076-8090922raiksh@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(ראיק שחיבר
04-6875803076-8090774danielba@mh.shaam.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןדניאל בזורה

עובדי מינהל
04-6875806076-8090899hanaka@taxes.gov.ilראש ענף )חוליה ניידת(הנא כסאברי

04-6875804076-8090898diklaov@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהדקלה עובדיה
חוליה מרכזית — 20 )עצמאים(

04-6875827076-8090931hagayez@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןחגי עזרא
04-6875827076-8090904monamto@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מונעם תומא

חוליה 2
04-6875828076-8090903halakma@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מאהר חלאק

04-6875810076-8090911samersa@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סאמר סכראן
04-6875824076-8090921arinma@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ערין מאהלי
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חוליה 3

04-6875813076-8090791menahembe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מנחם ברנבלום
04-6875821076-8090897davidkr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דוד קרבץ

04-6875817076-8090918baialiam@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(עמאד בג'אלי
04-6875814076-8090910nazerha@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(נסר ח'יר

חוליה 4
04-6875808076-8090914saneab@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(סנא אבו חנא

04-6875820076-8090891ayoub@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איוב דבדוב
04-6875811076-8090912abuahmadso@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סוהיל אבו אחמד

04-6875815076-8090916esapa@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(עיסא פראג
חוליה 5

04-6875819076-8090895naserba@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(באסם נסאר
 סגן מנהל תחום עמאד עראידה

)סגן גובה ראשי(
04-6875812076-8090919araideem@mh.shaam.gov.il

04-6875825076-8090908nawalkh@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(נואל חטיב
04-6875818076-8090909rabahna@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נזיה רבאח

מזכירות חוליה 20
מרכז בכיר )חולית שומה ערין אחמד

מרכזית — מסמ"ק(
04-6875801076-8090920arinah@mh.shaam.gov.il

04-6875796076-8090905araidemo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(מופיד עראידה
04-6458154סגן מנהל מדור )חוליה(אירנה פרימק
04-6875798natashaha@mh.shaam.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(נטאשה חאכו

גובה ראשי
04-6875790076-8090907naderab@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(נאדר אבו חנא

עובדי גביה
04-6875789076-8090896gorgetza@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(ג'ורג'ית זארובי

04-6875794076-7080925hadilfa@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(הדיל פאהום
04-6875791076-8090902maherza@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור )גביה ואכיפה(מאהר זהר

 ראש ענף רימון שגראוי
)פירוקים ופשיטות רגל(

04-6875795076-8090923shagrawyri@mh.shaa.gov.il

04-6875792adira2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(עדי רחמים

מסמ"ק נתניה
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

הנהלת מס רכוש
מנהל תחום אילה אזיזוב

)שמאי מחוזי(
09-8602682076-8090938ayalaaz@mh.shaam.gov.il

09-8602668076-8090969amielsh@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןעמיאל שער
09-8602666076-8091021shaiah@taxes.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןשי אהרונוביץ
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מסמ"ק  614

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
עובדי מינהל

09-8602686076-8090951galinavi@mh.shaam.gov.ilרכזת לשכה בכירהגלינה וינקלשטיין
09-8602691076-8090947arielana@mh.shaam.gov.ilראש ענף )אמרכלות(אריאלה נחמני

09-8602669076-8090972ruthbe@mh.shaam.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(רות בן-ארוש
חוליה 1 שומה

09-8602673מפקח שומת מקרקעיןשי כהן
09-860265409-8606700oritho@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןאורית חוטובלי

09-8602665076-8090956hagitpa@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(חגית פז מנור
09-8602671076-8090974yosefro3@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות יוסף

03-7633163076-8090856pninaco2@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(פנינה כהן
חוליה 2 שומה

09-8602704מפקח שומת מקרקעיןנעמה זהבי
09-8602649076-8090963limorsa@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(לימור ג'ורג'י

09-8606704076-8090941alonch@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלון חשאי
09-8602674076-8090948beronyaba@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ברוניה ברזילי

09-8602676076-8090936osnatma@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אוסנת מלאכי עטיה
חוליה 3 שומה

09-8606701מפקח שומת מקרקעיןלירן סיני
09-8602661076-8090960davidye@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(יחזקאל דוד
09-860263609-8823416nitzanagi@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ניצנה גלעדי

09-8602662076-8090944amirbe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אמיר בן-זאב
חוליה 4 שומה

09-8602660מפקח שומת מקרקעיןסיון דזנאשולי
09-8602678076-8090942alonno@mh.shaam.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(אלון נוי

09-8602664076-8090980shlomoka@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שלמה כחלון
09-860267209-8823416talah@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(טלי אהרוני

09-8602662076-8090978sagitle2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(שגית לקור שער
מזכירות חוליה 20 שומה

09-8602687076-8090958igalsi@mh.shaam.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(יגאל סיטבון
09-8602659076-8090959yedidyada@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(ידידיה דהן

09-8602660076-8090953danhe@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דן הרמן
מרכז בכיר )חולית שומה בת-שבע יחזקאל

מרכזית — מסמ"ק(
09-860265509-8602697bat-shevaye@mh.shaam.gov.il

09-8602695076-8090962segalda@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(ליאורה לוסקי
 ממונה מימון עזמי

)רכז חוליה שומת מקרקעין(
03-7633133076-8091080azmami@taxes.gov.il

09-8602698netanelno@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(נתנאל נוקהי
kasibkh@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(כאסב חנג'ר

09-8602655076-8090976yerachmielgo@mh.shaam.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחמיאל גוטפריד
09-8606711סגן מנהל מדור )חוליה(עדי מונק גנדלמן
09-860269609-8602697miriav@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(מירי מרים אברהמי

09-8602667076-8090977rinatco@mh.shaam.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(רינת כהן
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615 מסמ"ק 

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
חוליה 60 שומה

076-8090965ראש ענף הוצל"פמיכאל עמור
הנהלת גביה

 סגן מנהל תחום יפה בראנץ
)סגן גובה ראשי(

09-8602689076-8090961yafabr@mh.shaam.gov.il

09-8602650076-8090970pninach@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(פנינה חלפון
חוליה 1 גביה

09-8602692076-8090935avivake@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(אביבה קמחי
09-8602693076-8090955zivaho@mh.shaam.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(זיוה הורביץ

09-8602656076-8090940elayu@mh.shaam.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(אלה יודקביץ
09-860265109-8823416סגן מנהל מדור )גביה(סימונה אודלר

 ראש ענף ניקול פריי
)פירוקים ופשיטות רגל(

09-860265709-8823416nikolne@mh.shaam.gov.il

מודיעין שטח
 מרכז בכיר זיוה אליזאדה

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
09-8606702076-8090954zivael@mh.shaam.gov.il

מסמ"ק רחובות
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

סגן מנהל יחידה
08-9446779076-8091016meirma@taxes.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןמאיר מדמוני

הנהלת מס רכוש
08-9446750076-8091007dinava@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(דינה וזה

08-9446775076-8091035ehodka@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(אהוד קפלן
08-9446783076-8091005borismi@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(בוריס מיכאלי

 ממונה אייל כרמי
)רכז חוליה שומת מקרקעין(

08-9446774076-8090999eyalca@taxes.gov.il

 ממונה מיכאל שיבי
)רכז חוליה שומת מקרקעין(

08-9446789076-8091017michaelsh@taxes.gov.il

08-9446759076-8091003amnondo@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(אמנון דומין
 מרכז בכיר איילת ותארי

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
08-9446782076-8091000ayeletva@taxes.gov.il

08-9446787076-8091022sigalitho@taxes.gov.ilממונה )מינהל ומשאבי אנוש(סיגלית חובשי
08-9446775076-8090991avnerhe@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(אבנר חן

עובדי מינהל
08-9446781076-8091012yosefma3@taxes.gov.ilמרכז )נכסים ולוגיסטיקה(יוסי מעברי

08-94467960768090996israelawo@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(ישראלה וורקנך
08-9446780076-8091014leara@taxes.gov.ilמנהל מדור )ועדות ערר(לאה רבי

חוליה מרכזית — 20 )עצמאים(
08-9446770076-8090993avrahmk02@taxes.gov.ilראש ענף )רשומות ומידע(אברהם קוריש
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מסמ"ק  616

דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
08-9446767076-8091031shimonsh2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שמעון שפיר

08-9446766076-8091023zroyama@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(צרויה מדר
08-9446763076-8091006shechterba@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(בתיה שכטר

08-9446782076-8091009herta_schorr@yahoo.co.illממונה )מפקח ראשי(הרטה שור
מרכז בכיר )חולית שומה שי מונדני

מרכזית — מסמ"ק(
08-9446760076-8091036shaymo@taxes.gov.il

09-9446769shiranush1812@walla.comסגן מנהל מדור )חוליה(שירן שמש
08-9446768oritfr@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(אורית פרישמן

08-944676508-9446795yuvalsh@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(יובל שמעוני
יצחק איילין 

אנדשאו
08-9446752076-8090728itzhakan@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(

08-9446760076-8090885kinnertbi@mh.shaam.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(כנרת קמם בירו
08-9446752076-8090994editma2@taxes.gov.ilמרכז )חוליה מרכזית(אדית יהודה

08-9446770076-8090998ihabqs@taxes.gov.ilמנהל מדור )חוליה(איהאב קשיר
חוליה 1

08-9446749076-8093406sarahu@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןשרונה חובלאשוילי
08-9446772076-8091002elinorna@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אלינור אלגרבלי

08-9446788076-8091019malkado@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(מלכה דורסמן
08-9446784076-8091020nitzhiyako@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(נצחיה כובשי

חוליה 2
08-9446771076-8093405shani-malkale@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןשני לוי

08-9446771076-8091032saniaf@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(שני עפג'ין
08-9446785076-8091018miriamko@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(מירי קויטל

חוליה 3
08-9446776076-8091027racheliar@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(רחלי הראל

08-9446786076-8091033sarafl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שרה פלישמן
חוליה 4

08-9446773076-8090990avisarha@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(אבישר חדד
08-9446778076-8091015rotbaoemle@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(לאה רוטבאום

חוליה 5
08-9446791076-8091026rachelsl@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רחל סלמה

08-9446790076-8091029shlomitle2@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(שלומית לוי
עובדי גביה

08-9446762076-8091028okabish@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(שולמית-לימור חן
08-9446758076-8091013leaar@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(לאה עראקי
08-9446755076-8091008droraat@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(דרורה עטיה
08-9446751076-8090995ahuvabo@taxes.gov.ilראש ענף )גביה(אהובה בוני

 רויטל 
עמיר-מחרבי

08-9446756076-8091024revitalam@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(

08-9446757076-8091025rutka@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(רות קדוש
 סגן מנהל תחום אתי סינואני

)סגן גובה ראשי(
08-9446754076-8091004etisi@taxes.gov.il
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617 מסמ"ק 

מסמ"ק תל אביב
דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת

03-763319103-7633192meytalma@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'מיטל מחלב
08-6293360guyco2@taxes.gov.ilגיא כהן וולף

הנהלת מס רכוש
03-7633244076-8091049mandiod@taxes.gov.ilמנהל תחום )שמאי מחוזי(מנחם אודסר

03-7633193076-8090857yafaka2@taxes.gov.ilסגן מנהל מיסוי מקרקעיןיפה כחלון
09-862392309-8602688eyalaz@mh.shaam.gov.ilמנהל מיסוי מקרקעיןאייל עזורי

עובדי מינהל
03-7633195076-8091050miraiz@taxes.gov.ilראש ענף )אמרכלות(מירה איזנברג

 ממונה רינת נעים
)מינהל ומשאבי אנוש(

03-7633194076-8091075rinatna@taxes.gov.il

עובדי מודיעין
 מרכז בכיר רחל אילוז

)מודיעין מיסוי מקרקעין(
03-7633223076-8091051rahelil@taxes.gov.il

חוליה 1 שומה
yaelrot3@gmail.comמפקח שומת מקרקעיןיעל אשואל

03-7633202076-8091074mizrahier@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(איריס מזרחי
03-7633236076-8091095daharisi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(סיגלית דהרי

03-7633198076-8091065galitha@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(גלית וולינסקי
חוליה 2 שומה

03-763329203-7633192avivakr@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין )בכיר(אביבה קריאף
03-7633241076-8091054ilanabe@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אילנה בן דוד

03-7633235076-8091087zehavafr@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(זהבה פרידגוט
03-7633196076-8091084yaelpo@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יעל פורת שטכל

חוליה 3 שומה
04-8354920alizaa@customs.mof.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןעליזה אהרן

03-7633204076-8091072doronmo@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(דורון מונטיפיורי
03-7633230076-8091071shlomitle@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(שלומית לוי

חוליה 4 שומה
 ממונה צחי גולדשטיין

)רכז חוליה שומת מקרקעין(
03-7633211076-8090842zachigo@taxes.gov.il

שאול אלון 
נחאיסי

03-76332330768091058alonne@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעין

03-7633264076-8094156erezle2@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןארז לוי
מפקח שומת מקרקעין ולרי דגן

)בכיר(
03-7633239076-8091061valeryda@taxes.gov.il

מפקח שומת מקרקעין פנינה פוטוצקי
)בכיר(

03-7633243076-8091083pninapo@taxes.gov.il

חוליה 6 שומה
03-7633228076-8091091rutiah@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(רות שני

03-7633219076-8091090rozenblumgi@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(גיל רוזנבלום
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דואר אלקטרוניפקסטלפון תפקידשם העובד/ת
מנהל תחום )רכז בכיר — רואי זרנצנסקי

שומת מקרקעין(
03-7633203076-8091066roiza@taxes.gov.il

03-7633229076-8091086ayelletfl@taxes.gov.ilמפקח שומת מקרקעיןז'ואן איילת פלשן
מזכירות חוליה 20 שומה

03-7633200076-8091073motime@taxes.gov.ilרכז בכיר )רשומות ומידע(מוטי מזראוי
מפקח שומת מקרקעין משה רדליך

)בכיר(
03-7633232076-8091089redlichmo@taxes.gov.il

03-7633209076-8091082esterze@taxes.gov.ilממונה )מפקח ראשי(אסתר ערבה
מרכז בכיר )חולית שומה נועה עבוד

מרכזית — מסמ"ק(
03-7633220076-8091078noaab2@taxes.gov.il

03-7633287076-8091062yosida@taxes.gov.ilמנהל תחום )רכז בכיר(יוסי דלל
03-763319003-7633192oranha@taxes.govסגן מנהל מדור )חוליה(אורן חיון

03-7633234076-8093501hadasfr@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(הדס פרנקו מיני
03-7633197076-8093502neriyaco@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(נריה כהן
03-7633287idanza@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )חוליה(עידן צפר

ראש ענף )חוליה — שומה לונה אספורמס
מרכזית — מסמ"ק(

03-7633257076-8091052levanaas@taxes.gov.il

חוליה פשמ"ג/פיצויים
 ראש ענף אייל יוסף

)פיצויים ונזקי איבה(
03-7633224076-8091068eyalyo@taxes.gov.il

הנהלת גביה
03-7633214076-8091057rivkago2@taxes.gov.ilמנהל תחום )גובה ראשי(רבקה גוטפריד

חוליה 1 גביה
03-7633213076-8091053stivbi@taxes.gov.ilמרכז )גביה מסמ"ק(סטיב ביטן
 ראש ענף איילה זיני

)תאומי מס והחזרי מס(
08-9446618076-8092524ayalazi@taxes.gov.il

03-7633216076-8091085korinke@taxes.gov.ilראש ענף )גביה מסמ"ק(קורין פינטו
03-763322303-7633227malvinaab@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(מלווינה בלה
03-7633218076-8091081machmodas@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור )גביה(מחמוד עסלי
03-763320103-7633227sivanar@taxes.gov.ilמנהל מדור )גביה(סיון אריאלי
 סגן מנהל תחום מירי וארום

)סגן גובה ראשי(
03-7633146076-8090889miriva@mh.shaam.gov.il
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