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  דן-ומה  גושש  ידפק

 רמת גן 83בן גוריון 
 38-3383888מרכזיה   

 מחלקתיים מספרי פקסים
 

 
 תפעול ורשת,שירות

330-3358333 

 
 גביה 

 330-3358338עצמאים  
 330-3358333ניכויים    

 
 תאומי מס והחזרי מס

 330-3358333החזרי מס /תאומי 
 330-3358335               פיצויים   

 מרכזית עצמאיםחוליה 
330-3358338 

 חוליה מרכזית חברות
330-3358338 

 ניהול ספרים
330-3358330 

 מסירת מידע - קו הצדק -מודיעין  
330-3353803 

 

 

 רשימת טלפונים ודואר אלקטרוני
 

 דואר אלקטרוני יליפקס למ חדר שלוחה תפקיד שם עובד

      הנהלת המשרד

 IRISOM@taxes.gov.il 020-5000108 207 101 מה  השו  תפקיד עומר איריס
 taxes.gov.il@MichalTo 020-5000118 200 107 השומה תסגנית  פקיד  טולדנו מיכל

 YaelBe@taxes.gov.il 020-5000011 208 101 ממונה מינהל ומשאבי אנוש יעל בן חמו

      לנהמי

 taxes.gov.ilSHLOMOPI@ 020-5000157 202 178 ראש ענף אמרכלות פינטו שלמה
 h2@taxes.gov.ilShiraS 020-5000902 202 171 רכזת בכירה אמרכלות שפירא שירה 

 taxes.gov.il@chendo 020-5000119 200 170 מרכז נכסים ולוגיסטיקה  חן  דורון
 ZivaTa@taxes.gov.il 020-5001801 201 100 רכזת לשכה טזזו זיוה

      0ה  ליחו

 MichaelAz@taxes.gov.il 020-5007907 270 117 ממונה רכז חוליה אזולאי מיכאל
 ltaxes.gov.i@ZVIGI 020-5000152 271 182 מפקחת ראשית  צבי  גילה

 NetaMi@taxes.gov.il 020-5000159 210 115 מפקחת מתמחה מזרחי נטע

      (מעורבת)      8ה  ליחו

 taxes.gov.il@DARZAHA 020-5000170 271 105 ממונה רכזת חוליה  אלי הדר לכהז
 AviatarTz@taxes.gov.il 020-5000108 270 110 מפקח מתמחה צברי אביתר
 EialRe@taxes.gov.il 020-5000107 270 198 מפקח מתמחה ריינמן אייל

      (מעורבת)  8ה  ליחו

  taxes.gov.ilRAVITET@ 020-5007025 272 111 ממונה רכזת חוליה וית יצחקי חלוץרו
 ErezTa@taxes.gov.il 020-5001102 275 187 מפקח בכיר טביב ארז
 NataliBa2@taxes.gov.il 020-5000908 275 192 מפקחת מתמחה בגון נטלי

      (מעורבת)   8ה  ליחו

 taxes.gov.il@DORITSH 020-5000100 277 100 מנהלת תחום רכזת בכירה  שעשוע דורית
 DolevBe@taxes.gov.il 020-5001802 217 181 מפקחת מתמחה בן אבי דולב

      3חוליה 

 taxes.gov.il@DRORVA 020-5000179 219 111 מנהל  תחום רכז בכיר                     ותארי דרור
 InbalPo@taxes.gov.il 020-5001800 217 120 מפקחת מתמחה פולאק ענבל

      (חברות)  0ה  ליחו

 taxes.gov.il@siMaA 020-5000101 210 109 מנהל  תחום רכז בכיר  מזוז אסי
 YuvalPl@taxes.gov.il 020-5000911 205 180 מפקח בכיר  פליסקין יובל

 LeeMo@taxes.gov.il 020-5000910 211 111 בכירהמפקחת  מויאל לי
 MichaelLe2@taxes.gov.il 020-5001800 211 117 מפקח מתמחה לייבוביץ מיכאל
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 EtiCo@taxes.gov.il 020-5000170 205 172 מפקחת מתמחה כהן אתי
 ErezHa4@taxes.gov.il 020-5000901 218 110 מפקח מתמחה חגאג ארז

      (שכירים )  3ה  ליחו

  110 280   
 taxes.gov.il@MOSHEVA 020-5000177 289 121 מפקח ראשי  ינצברג  משהו

 RoyeNo@taxes.gov.il 020-5000990 215 151 מפקח מתמחה נוי רועי

      (חברות)  3ה  ליחו

  SHAHARKO@taxes.gov.il 020-5007575 217 100 מנהל  תחום רכז בכיר  קולנדר שחר
 OrenAs@taxes.gov.il 020-5000911 219 199 בכיר מפקח  אסולין אורן 

 YaelBu@taxes.gov.il 020-5000917 210 115 מפקחת  וכניק יעלב
 YoavKr@taxes.gov.il 020-5000108 219 119 מפקח מתמחה קרנר יואב

 TalTe@taxes.gov.il 020-5000108 210 115 מפקח מתמחה טירי טל

      (יהלומים)  5ה  ליחו

 AdiSo@taxes.gov.il 020-5007290 210 119 ממונה רכז חוליה עדי סולומון
 taxes.gov.il@ZVIBR 020-5000110 215 157 מפקח ראשי  רנד  צביב

 ElinorDo@taxes.gov.il 020-5000110 210 175 מפקחת בכירה דותן אלינור
 ilwaaelaa@taxes.gov. 020-5000919 291 190 בכירמפקח  ליואו אעלמי 

 AliceMo@taxes.gov.il 020-5000101 291 180 מפקחת מתמחה מור יוסף אליס
 DanaBr@taxes.gov.il 020-5000910 210 190 מפקחת מתמחה ברונשטיין דנה

                              (          חברות) 03חוליה 

 taxes.gov.il@MICHALNI 020-5000127 270 102 מנהלת תחום רכזת חוליה            ניר בלונרו מיכל
 OshratSt@taxes.gov.il 020-5000110 215 190 מפקחת בכירה  שטיינר אשרת

 OritJa@taxes.gov.il 020-5000918 279 118 מפקחת  יעקובזון אורית
 RanRahamimIf@taxes.gov.il 020-5000180 215 191 מפקח מתמחה איפרגן רן

 HaiDa@taxes.gov.il 020-5000915 279 191 מפקח מתמחה חידהן 
 NadavSt@taxes.gov.il 020-5000910 218 112 מפקח מתמחה שטרסברג נדב

                                    ניכוייםת  לייחו

 taxes.gov.il@ELIYHONA 020-5000120 295 118 מנהל  תחום רכז בכיר  נאווי אליהו
 taxes.gov.il@YOAVYO 020-5000115 299 101 מפקח ראשי   ונג  יואבי

 taxes.gov.il@OFERGA 020-5000111 290 109 מפקח ראשי גנון עופר
 taxes.gov.il@YECHEZCELSH 020-5000102 287 195 מפקח ראשי שמש  יחזקאל                

 YoelTu@taxes.gov.il 020-5001801 290 108 מפקח מתמחה מן יואל'תורג
 InbalLa@taxes.gov.il 020-5001800 299 100 מפקחת מתמחה לאופר ענבל

      תאום מס          / החזר 30 .ח

 taxes.gov.il@LIORHE 020-5000171 080 701 מנהל  תחום רכז בכיר  הניג ליאור
 taxes.gov.il@AZARYATZ 020-5000150 000 728 מפקח  ראשי  צפרי עזריה

 taxes.gov.il@LEAHA 020-5000111 008 720 מרכזת תיאומי  מס והחזרי מס יעקב לאה
 taxes.gov.il@eevAvZ 020-5000107 009 700 מרכז תיאומי  מס והחזרי מס  אברמוביץ זאב

      taxes.gov.il@RivkaIa 020-5000112 002 705 מסבכירה תיאומי  מרכזת  יגר ריקי
 RinatNa3@taxes.gov.il 020-5000900 005 702 מנהלת מדור תאומי מס מעלם רינת 

 DavidRefaelCh@taxes.gov.il 020-5001800 007 729 מנהל מדור  תיאומי מס.ס ציקוושווילי דוד
 BatelBe@taxes.gov.il 020-5000810 021 722 מנהלת מדור תאומי מס בן דוד בתאל

 taxes.gov.ilAtaraLe@ 020-5001807 001 700 מנהלת מדור עטרה קרן
 AnatRe@taxes.gov.il  076-8093568 000 721 מנהלת מדור רזניק ענת

       מרכזית  עצמאים   83. ח

 taxes.gov.il@HILITPO 020-5000150 070 707 מנהלת תחום רכזת בכירה פוליטי עופר הלית
 taxes.gov.il@MORDEHAYLE 020-5000181 289 129 מפקח ראשי   ביא מרדכיל

      ת  חוליהרוכימז

 taxes.gov.il@apesar 020-5000150 070 791 ראש ענף  פרי שרה
 taxes.gov.il@MERAVLE 020-5000180 077 710 מרכזת חוליה מרכזית לוי מירב

 taxes.gov.il@GALITOV 020-5000120 015 788 ראש ענף עובדיה גלית
 RachelHa5@taxes.gov.il 020-5000910 075 798 ליהמנהלת מדור חו רחל רוחמה הררי

 JonathanAr@taxes.gov.il 020-5001807 071 712 מנהל מדור חוליה.ס ארן יהונתן
 InbarVa2@taxes.gov.il 020-5001112 070 797 מנהלת מדור.ס ענבר הלוי

 SapirHa@taxes.gov.il 020-5001801 079 710 מנהלת מדור.ס חדד ספיר
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       מרכזית  חברות   80. ח

 YACOVSH2@taxes.gov.il 020-5000900 071 701 מנהל  תחום רכז בכיר  שרון יעקב
 mh.shaam.gov.il@LIORAMA 020-5000100 070 718 מפקחת ראשית   מעיין ליאורה

      חברות ת  חוליהרוכימז
 taxes.gov.il@nisimsh 020-5000121 015 717 מרכז חוליה מרכזית  נסים שי

 taxes.gov.il@utyMiR 020-5000109 010 710 ראש ענף מזרחי רות
 taxes.gov.il@tehiyapo 020-5000151 019 770 ראש ענף פולישוק תחיה

 taxes.gov.il@menashela 020-5000187 019 778 ראש ענף להב מנשה
 taxes.gov.il@SHLOMITSH 020-5000105 010 770 ראש ענף   שמש  שלומית

 SmadarSo@taxes.gov.il 020-5001809 015 711 מנהלת מדור סומר סמדר

      מודיעין 

 taxes.gov.il@NADAVHO 020-5000115 211 108 מרכז בכיר מודיעין הוד נדב

      תפעול ורשת,שירות

   YaacovZa2@taxes.gov.il 020-5000172 097 700 תפעול ורשת, מרכז בכיר שירות  זלמנוביץ  יעקב 
 taxes.gov.il@zerAhE 020-5000122 090 782 תפעול ורשת ,ראש ענף שירות  עזר אהובה
 taxes.gov.il@aronViY 020-5000171 091 785 תפעול ורשת ,ראש ענף שירות  ויסמן ירון

 taxes.gov.il@etsuielA 020-5000129 091 780 תפעול ורשת ,ראש ענף שירות סולימן איילת
 taxes.gov.il@DANAZO 020-5000191 017 795 ראש ענף עבירות בסיסיות יקוטי דנה

 mh.shaam.gov.il@ZVIHO 020-5000110 019 781 תפעול ורשת ,ראש ענף שירות הוכהויזר צביקה 
 taxes.gov.il@snatPeO 020-5000151 280 110 מרכזת תיאומי  מס והחזרי מס אסנת משולם

 taxes.gov.il@ARIELKA 020-5000100 027 725 מפקח ראשי   אופמן  אריאלק

      ספריםל  הוני

 taxes.gov.il@IZHAKHA 020-5000112 281 112 מנהל תחום רכז בכיר  הדר  יצחק
 CohenAh@taxes.gov.il 020-5000198 290 105 סגן ממונה  כהן אהרון

 taxes.gov.il@irBrN 020-5000105 290 100 ראש ענף   דיין ניר-בר
 BoazGr@taxes.gov.il 020-5000119 290 102 ראש ענף גרנות בועז

      יהגב

 taxes.gov.il@haronBeA 020-5000100 008 700 מנהל תחום גובה ראשי  אהרוןר  יומא-בן
 taxes.gov.il@ZIVAYA 020-5000191 000 710 גובה ראשי. ס  ינוס זיוה

      גביה חברות
 taxes.gov.il@DAVIDMO 020-5000105 005 718 מרכז גביה מרדכי דוד

      ושכירים  יםמאעצגביה 
 taxes.gov.il@orenav 020-5000101 010 715 ראש ענף אורן אביטל

 taxes.gov.il@MEIRABE 020-5000102 005 719 ראש ענף בן שימול מאירה 
 taxes.gov.il@rieAbA 020-5000101 000 710 ראש ענף אברמוביץ אריה

 BenZionSh@taxes.gov.il 020-5000100 010 712 ראש  ענף  שמואלי בן ציון
 GladisAb@taxes.gov.il 020-5000905 000 700  מנהלת מדור עזאם גלדיססעד אבו אל

      גביה ניכויים
 taxes.gov.il@ilaDoZ 020-5000118 018 775 מרכזת גביה   דולב צילה    
 taxes.gov.il@MIRYAMCO 020-5000190 011 710 ראש ענף   מרים כהן    
 taxes.gov.il@SigalNa 020-5000121 011 770 ראש ענף   נגרין סיגל    

 taxes.gov.il@ETIHA2 020-5000170 011 771 מנהלת מדור  חבר אתי
 ZoharaKo@taxes.gov.il 020-5000900 017 771 מנהלת מדור כהן גרשום זוהרה

 taxes.gov.il@eonuBeN 020-5000100 002 711 ראש ענף  ברגרבסט נעמי

      טפסים/הדרכת קהל

 taxes.gov.il@miramAkA 020-5000120 099 701 (שירות ומשאבים ,מידע)מרכז   עקירב עמירם
 HayatMo@taxes.gov.il 020-5000111 010 781 ראש ענף  חייט משה 

         ארכיב מרכזי

 TzdakaDa@mh.shaam.gov.il 020-5000155 -1 757 ראש ענף צדקה דוד
 h.shaam.gov.ilHagaiTa@m 020-5000907 -1 750 ראש ענף  תבורי חגי

 OrlieSh@mh.shaam.gov.il 020-5000901 -1 750 ראש ענף  שרף אורלי
 taxes.gov.il@EliezerZe 020-5000175 -1 750 ראש ענף זלנפרוינד אליעזר 

    7014709  מאבטחים
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