
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-7633770/777076-8091843aviba@taxes.gov.il פקיד שומה בכראברהם מנהל יחידה 

03-7633778076-8092793menahemho@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה א' הורביץמנחם סגן מנהל יחידה 

03-7633602076-8092415adiwa@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה א' וולקעדי 

03-7633856076-8092829emanoelkl@taxes.gov.ilממונה (מינהל ומשאבי אנוש)קלנטרוב עמנואל עובדי מינהל 

03-7633777076-8092781geulabe@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)בן צור גאולה 

03-7633855076-8091055orlibe@taxes.gov.ilראש ענף (אמרכלות)בן שועה אורלי

03-7633794076-8092837naamsh3@taxes.gov.ilממונה (רכז חולית פשמ"ג)שואן נעמה חוליה 1 שומה 

03-7633790076-8092839franksh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)שמואליפרנק 

03-7633782076-8092834doronra@taxes.gov.ilמנהל תחום (אקטואריה)רחמים דורון 

03-7633784076-8092849rimmabr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה ברנר איסטרךרימה 

03-7633783076-8092800gavrielzi@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)זיצר גבריאל 

03-7633786076-8092822shirlise@taxes.gov.ilממונה (מיסוי גז ונפט)סיליגמן סבגשירלי 

03-7633787076-8093311yuvalru@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרופים יובל 

03-7633792076-8092812meshulamgr@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)גרינפלד משולם חוליה 2 שומה 

03-7633832076-8093314yarivda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהדגן יריב 

03-7633865076-8092790davidmi@taxes.gov.ilממונה (מיסוי גז ונפט)דוד מיכה 

03-7633826076-8092805shlomotoa@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)טבחשלמה חוליה 3 שומה 

03-7633799076-8092820hofina@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)נחוסיחופי 

03-7633829076-8092848kareemka@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה כנעאן כארים 

03-7633807076-8092814alisle@taxes.gov.ilממונה (רכז חולית פשמ"ג)לוינשטיין אליס חוליה 4 שומה 

03-7633801076-8093317yanayno@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)נוימן ינאי 

03-7633801076-8093315rachaelibe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)בן יהודה רחלי 

03-7633808076-8092842sivanuz@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)צוקרמן סיון 

03-7633806076-8092840yosefsh3@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)שעשוע יוסף חוליה 5 שומה 

03-7633824076-8092799barakma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה מימון ברק

03-7633837076-8092825eitanaz@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)עזיאל איתן 

03-7633836076-8092780amirbe@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)ביגמן אמיר 

03-7633863076-8092830galsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)שר שלום גל 

03-7633809076-8092811yaella2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)לאופר רובין יעל 

03-7633838076-8092831meitalkr@taxes.gov.ilממונה (רכז חולית פשמ"ג)קראוס מיטל חוליה 7 שומה 

פשמ"ג



03-7633798076-8093316hagayta@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהטייריחגי 

03-7633839076-8093312shiraay@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאיאששירה 

03-7633810076-8092817mosheme@taxes.gov.ilממונה (רכז חולית פשמ"ג)מלמדמשה חוליה 8 שומה 

03-7633803076-8092847adiha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)חדאדעדי 

03-7633819076-8093318yonatanst@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)שטרק יונתן

03-7633870076-8092785dansh2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מיסוי גז ונפט)שפרדניחוליה 9 שומה 

03-7633858076-8092846sallyha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהחדד גילברטסאלי 

03-7633789076-8092802elonho@taxes.gov.ilממונה (מיסוי גז ונפט)חוריאילן 

03-7633800076-8092821galitsa@taxes.gov.ilממונה (רכז חולית פשמ"ג)סבן טוייזרגלית מזכירות חוליה 20 שומה

03-7633788076-8092845roeiza@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)זאודה רועי 

03-7633840rahamimbu@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)בורהרחים 

03-7633773076-8093313rayael@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)אילו בצלאלרעיה 

03-7633849076-8092812sigalitle@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)לויסגלית 

03-7633797076-8092815vladimirme@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)מאירצוק ולדמיר 

03-7633842076-8092807nomita@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)טרגן נעמי

03-7633844076-8092824niritab@taxes.gov.ilמרכז (חוליה מרכזית -  מיסוי גז ונפט)עבודינירית

03-7633848076-8092778yehuditas@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)אשר יהודית 

03-7633851076-8092823sapirse@taxes.gov.ilראע ענף (חוליה)סלעספיר ג'קלין 

03-7633852076-8092796nikoletaha@taxes.gov.ilמרכז (חוליה מרכזית )הלפרט נקולטה 

03-7633820076-8092784kerengl@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)גליקסמן קרן 

03-7633854076-8092792arielada@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)דניאלי אריאלה 

03-7633830076-8092804mosheha3@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)חסיד משה 

03-7633845076-8092813sharonle@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)לוי שרון 

03-7633847076-8092777avishayas@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)אשואל אבישיארכיב 

03-7633850076-8092797ramiwa@taxes.gov.il מנהל תחום (גובה ראשי)וסרמןרמי הנהלת גביה 

03-7633795076-8092841ashersh@taxes.gov.il סגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)שפיראאשר חוליה 1 גביה

03-7633821076-8092844galinako@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (גביה)קוליאסקה גלינה 

03-7633748maya_coo1100@walla.co.ilסגן מנהל מדור (חוליה זכות עליזה 

03-7633818076-8092819nilima2@taxes.gov.ilמרכז (גביה)משרקינילי

03-7633848076-8092803alizaha2@taxes.gov.ilמרכז (גביה)חכמון עליזה 

03-7633823076-8092782gilaba@taxes.gov.ilראש ענף (פירוקים ופשיטת רגל)בעבור גליה 

03-7633833076-8092786simaga@taxes.gov.ilמרכז בכיר (שירות,תפעול ורשת)גרוסי סימה חוליה 1 מודיעין 

03-7633885076-8090659ronha@mh.shaam.gov.ilחכם רון פ"ש חקירות ת"א

04-8630451076-8091700yacobsh@mh.shaam.gov.ilשובזקיעקב פ"ש חקירות  חיפה והצפון 

02-501928302-5019283aharonni@mh.shaam.gov.ilניצינסקיאהרן פ"ש חקירות ירושלים 



03-5571600ariena@mh.shaam.gov.ilנחמני אריה פ"ש חקירות מרכז 

08-925980008-9259888aharonoz@mh.shaam.gov.ilעוז אהרן יחידה ארצית  למאבק בפשיעה 

02-568830602-5688574מנהל שע"םבנימין ישעיה 

02-568831002-5688685סמנכ"ל בכיר מע"מ ומסי הוצאהדרוריעפר 

02-568840302-5688633סמנכ"ל בכיר לתוכנה וטכנולוגיותהינברגרברוך 

02-568836402-56886354סמנכ"ל בכיר לגביית מ"ה וניכוייםסרוסיענת 

02-568830102-5688519סמנכ"ל ביכר למינהל ומשאבי  אנוש הרריאייל 

02-568845402-5688908מנהל אגף רשת ושירות לקוחות צדקיהו דוד 

02-568861002-5688677מנהל אגף תשתיות, מחשבים  ותקשורת סימן טובדוד 

02-568837702-5688355מנהלת אגף שומה וביקורת  מ"ה וניכויים חי עזרארחל 

02-568849902-5688408מנהל אגף מיסוי מקרקעין  ושגרת עובד אריאליאהוד 

02-568841702-5688576מנהל אגף מודיעין יפת אביבה 

02-568849702-5688237מנהל אגף יישומים רב תחומיים לוי ריקי

03-7633495shlomian@mh.shaam.gov.ilמרכז בכיר (מודיעין)אניגיר שלומי 

03-7633513 סגן מנהל מדור (חוליה)בן אליהוחיים 

03-7633509076-8090471havaak@mh.shaam.gov.ilאקרמן חוה 

04-9084464076-8092455ornara@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)רבינוביץ אורנה 

03-7633359076-8090533vadimev@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (מידע שירות  ומשאבים אבנשטיין ודים 

03-763365403-7633647danielka@taxes.gov.ilמנהל תחום  (מידע שירות  ומשאבים כליפה דניאל 

03-7633081076-8090690meitalto@taxes.gov.ilראש ענף (אמרכלות)תורג'מן מיטל 

03-7633136076-8091828rutma@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)ממליה רותי 

03-7633616076-8092138haimma2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)מלאכיחיים 

03-7633364076-8092921yosish@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)שמואלי יוסי 

08-9446691076-8092643hayale@taxes.gov.il ממונה (מפקח ראשי)לויחיה 

03-7636691076-8092643ofrago@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי) גורן עופרה

04-8630009076-8092987ronenro@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)רוזנבלט רונן 

03-7633622076-8092987alonri@taxes.gov.ilראש ענף (שירות,תפעול ורשת)אלון רבקה 

03-763335602-6545351amatziaba@mh.shaam.gov.ilראש ענף (רשומות ומידע)בשאריאמציה 

076-8092904orensa2@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)סעדאורן 

03-7633111076-8090596טלפונאי עיוור ברדוגו ציון 

03-7633579076-8092949hiliba@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)בר און היאלי 

03-7633033076-8090582 מרכז (משאבים )גרגיעודד

03-7633008076-8090505iristu@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)טווינה איריס 

03-7633759ראש ענף הוצ"פסלומוןאברהם 

076-8090191mosheni2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)נסיםמשה 



08-8688500saritar2@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)אריאלישרית

03-7633165076-8090606ראש ענף (שירות,תפעול ורשת)ליכסנברגשלמה

02-654811102-6535699מרכז (משאבים)לויסימן ט.

03-7633089076-8090554noamgr@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)גרוסמןנועם

03-7633502076-8091151eliyahoco@mh.shaam.gov.ilראש ענף  (תאומי מס והחזרי מס)כהןאליהו

03-7633314076-8091223solimaitke@taxes.gov.ilראש ענף  (תאומי מס והחזרי מס)קורולקרשלומית

02-6545497mizrahida@taxes.gov.ilראש ענף הוצ"פמזרחידוד 

03-7633503076-8092393egalle@taxes.gov.ilמרכז בכיר (תאומי מס והחזרי מס)לוייגאל

08-8688512076-8090217alizash@mh.shaam.gov.ilראש (תאומי מס והחזרי מס)שתי עליזה

03-7633615076-8090711yakocam@mh.shaam.gov.ilראש ענף (גביה)אנמושהיעקב

03-7633033076-8090608yerochamco@mh.shaam.gov.ilראש ענף הוצ"פעוזיאלשמעון 

03-7633483/482076-8090446ראש ענף הוצ"פמזרחיאורלי

076-8092269mizrahior@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)שלאלשושנה 

3480076-8090194shiriab@mh.shaam.gov.il 03-7633559מרכז (מידע ושירות)בן אליהושירי

02-654536502-6545412yacovle@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)לוי בן סטוןיעקב 

03-7633546076-8090613itafab@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)אבו קאעודעיטאף

03-7633012076-8090620rinatbi@mh.shaam.gov.ilמרכז (מידע ושירות)בראלרינת

076-809008-8664803568avigo@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור (תאומי מס  והחזרי מס)גולהאברהם 

03-7633016076-8090585טלפונאי עיוור אליהו עידית 

03-7633047076-8090609טלפונאי פיאקרשה 

03-7633069076-8090507elico@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי -  ביקורת ממוחשבת )כהן אלי 

03-7633431076-8090517bataido@mh.shaam.gov.ilדורון ליפשיץ בתיה 

03-7633281076-8090588uriso@mh.shaam.gov.il ממונה (מפקח ראשי)סומךאורי 

03-7633279076-8090548yorampe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי -  ביקורת פנים )פלגיורם 

03-7633108076-8090588ofrish@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מיזוגים ופיצולים)שלועפרי 

03-7633060076-8090600raziz@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (אופציות  לעובדים)איצקוביץרז 

03-7633447/439/449076-8090633sharonah@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (מיסוי בן לאומי)אהרונישרון 

02-6559304076-8090594tzvikale@taxes.gov.ilמנהל אגף א' (עידוד השקעות הון)לייבוביץצביקה 

03-7633059076-8090595tsugi@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (קופות גמל )גינת צור 

03-7633032076-8090514baruchyo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מוסדות כספיים  וחברות ציבוריות) יונה בני ברוך

03-7633827076-8092783zvidaba@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)בראל צבי

03-7633260076-8090543yoavmo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (החלטות מיסוי)משה יואב 

03-7634040076-8090171chilikco@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)כהן חיליק 

03-7633443076-8090605shlomoco3@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - תושב חוץ)כהן שלמה 

03-7633035076-8090589erandv@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (אופציות לעובדים)צבי דביר ערן 



03-7633428076-8090616golanmo2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי קרנו  השקה והפרטת חברות מוזסגולן 

03-7633424076-8090523davidgo@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - נאמנויות)גולדברגדוד 

03-7633432076-8092809erezco2@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי -  מוסדות כספיים)כהן ארז 

03-7633436076-8090371ravitalra@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (תקינה חשבונאית)רזרויטל 

03-7633430076-8092950hillaaz@mh.shaam.gov.ilממונה (עידוד השקעות הון  תושבי חוץ ובתי מלון)קוטלר הילה 

03-7633835076-8092785tormerga@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)גם זו טובהתומר 

03-7633015076-8092818liatba@taxes.gov.ilממונה (עידוד השקעות הון  תוכנה ואלקטרוניקה)מקמילן ליאת 

03-7633055076-8090528doritit@mh.shaam.gov.ilמרכז (מיזוגים ופיצולים)איתיאל דורית 

03-7633058076-8090521amirda@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (קופות גמל)דהן גקי 

03-7633442/449076-8090509gadhi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מיסוי תושב חוץ)דוידוב אמיר 

03-7633053076-8092795zehavazo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי  חקלאות)הילמן גדי 

03-7633104076-8092827tzikiko@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - פיצולים)קוטלר צבי 

03-7633502076-8092806liorta@taxes.gov.ilממונה (מפקחראשי)טלה ליאור 

03-7633438076-8090491avrahamel@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי -  אישורים)אליהו אברהם 

03-7633441076-8090549yamita@mh.shaam.gov.ilממונה (עידוד השקעות הון תוכנה ואלקטרוניקה)קוטובסקיימית גאליה 

03-7633435076-8090547eliha@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - מיזוגים)חייקהאלי 

03-7633177076-8090639shlomithe@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיהרץשלומית 

03-7633440076-8091469yarivav@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - אמנות)אבירם יריב 

03-7633673076-8090971מפקח שומת קרקע (בכיר)לוי סלהוב רויטל 

03-7633272076-8090568michaelas@mh.shaam.gov.ilמנלה תחום (עידוד השקעות הון  תוכנה ואלקטרוניקה)אסולין מיכאל 

03-7633423076-8090490dinerav@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (אמנות בינלאומית)דינראבישי 

03-7633056076-8090515baruchra@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (גיוס הון ומימון)רבין ברוך 

03-763300303-7633262liatsh4@taxes.gov.ilממונה (שוק הון)שדמי מלאךליאת 

03-7633270076-8092910hilape@taxes.gov.ilעוזר ראשיפרץהילה 

03-5571628ayalaal@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)אלדדאיילה 

03-7633181kobibo@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיברוברוב קובי 

03-7633261davidbe@mh.shaam.gov.ilברילנר דוד 

03-7633268076-8090615tamarha@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי הלברטל תמר 

03-7633004076-8090603rafitw@mh.shaam.gov.ilמנהל מח' בכיר (אופציות עובדים)טוינהרפי 

03-7633265076-8090613telhiamo@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשימורן-חגיתהליה 

03-763362803-5590995eitanam@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)אמנאואיתן 

03-763326103-7633262shirs@mh.shaam.gov.ilשלום שיר 

03-5571680076-809576navani@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיהנס ניר נאוה 

03-557168603-5590995shellyba@mh.shaam.gov.ilברגיגשלי 

03-7633263076-8090535veredde@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשידשאורד 



03-7633038076-8090536veredte@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (תכנון ומדיניות)טננבוים ורד 

03-7633026076-8090497orlibi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (כלכלית)בילואוסאורלי

03-7633028076-8090494uriha@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (סגן מנהל  מח' כלכלית - מפקח ארצי)הרושאורי 

03-7633054076-8090565mazalbe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)בנמו מזל 

03-7633025076-8090577navamo@mh.shaam.gov.ilמרכז בכיר (כלכלן - תחשיבים)מרדכינאוה 

03-7633024076-8090601rachelga@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי  תיכנון ומדיניות)גדסירחל 

03-7633014076-8090556yifatsu@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (חקר ביצועים)סולטנוביץיפעת 

03-7633013yacovco@taxes.gov.ilממונה (מפקח ארצי מחקר ענפי)כהן מכבייעקב 

03-7633023076-8090562lilachfr@mh.shaam.gov.ilמרכז בכיר (כלכלן - תחשיבים)מזרחי (פרישר)לילך 

03-7633029076-8090360ilanmo@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)מויאלאילן 

03-7633022076-8090512arnondo@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי  מחקר ענפי)דור ארנון 

03-7633037076-8090607shlomiph@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי - מחקר ענפי)פיליפשלמה 

03-7633036076-8090628estimo@mh.shaam.gov.ilרכז לשכה ב' מוגס טגנש אסתי

03-7633031076-8090564meirye@mh.shaam.gov.il מנלה תחום (מפקח ארצי -  תכנון ומדיניות)ימינימאיר 

03-7633152076-8093003fouadju@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שומה - פרט)גיודום פואד 

03-7633749076-8090175tzurika@taxes.gov.il ממונה (מפקח ראשי)כנזיצורי 

03-7633693076-8090220sarash@mh.shaam.gov.ilממונה (ניכויים - גביה)שיחבר שרה 

03-7633075076-8090220rutina@mh.shaam.gov.il מרכז (מודיעין וחקירות)נעיםרות 

03-7633006076-8092185tamarbr@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (הוראות  וקבילות פינקסים)ברכה תמר 

03-7633105076-8090555yafafia@mh.shaam.gov.ilמרכז (פטורים, עררים והקלות  בניהול ספרים)איאש יפה 

03-7633078/3103076-8090570michalsh@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (שירות ישיר)שרוןמיכל 

03-7633834076-8092836yaelsa@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה (בכיר)שדה יעל 

03-7633103076-8090635saritgr@mh.shaam.gov.ilמנהל מדור (תאומי מס  והחזרי מס)גרוס בן ציון שרית 

03-7633051076-8090499ornitka@mh.shaam.gov.il מנהל תחום בכיר (שמאי ראשי)קלרואורנית 

03-7633009076-8090946arielaya@mh.shaam.gov.ilשמאי מחוזייעקב אריאלה 

03-7633041076-8090604shukish@mh.shaam.gov.il מנהל תחום (שומת מקרקעין  ותפעול שומה)שרצקישורקי 

03-7633045076-8091064yehudithi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי  שומת מקרקעין)הילורביץ יהודית 

03-7633049076-8090537joryato@mh.shaam.gov.il מנהל תחום (מפקח ארצי  שומת מקרקעין)טולנדוזוריאל 

03-7633077076-8091046efratav2@taxes.gov.ilמנהל תחום (שמורת מקרקעין - פרט)אברהםאפרת 

03-7633040076-8090501ilanga@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (שמאי מחוזי)בוחניק גלבורדאילן 

03-7633039076-8090876nuritko@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי - שומת מקרקעיןקופלר הרוש נורית 

03-7633050anatma@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)כהן ענת 

03-7633052076-8090621miribi2@mh.shaam.gov.ilמנלה תחום (מפקח ארצי  שומת מקרקעין)ביטון מירי 

03-7633207avita@mh.shaam.gov.il ממונה (בנאמ - משאבים חומרים)טאפירואברהם 

03-763302103-65850059kerenco@taxes.gov.ilמרכז (אמרכלות)כהן קרן 



03-7633020076-8090544pintoyo@mh.shaam.gov.ilממונה (תמרוץ תגמול)פינטו יונה 

03-7633242076-8090532hilasa@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)אסא סנדרו הילה 

03-7633277076-8090597kobibe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)בן ארי קובי 

03-7633398076-8092081michalza2@taxes.gov.il ממונה (מפקח ראשי)זקליסמיכל 

03-7633309076-8091042israelga@taxes.gov.ilמנהל תחום (מוקד מודיעיני  משולב)גנץ ישראל 

03-7633791076-8090210erezme@mh.shaam.gov.ilפקיד שומה ב'מקמל ארז 

03-7633825076-8090612sariha@mh.shaam.gov.ilסגן פקיד שומה ב' הררי שרית 

03-7633823076-8090563limorgu@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)גור צפניק לימור 

03-7633821076-8090580sigalma2@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי)מרגוליס סיגל 

03-7633819076-8090818yaeirda@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)דוד יאיר 

03-6505838076-8090500eyalco@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי)כהן אייל 

03-6505843076-8090560liorkl@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה קלצקין ליאור

03-763382003-6505818aviramgu@mh.shaam.gov.ilמפקח מס הכנסה גואטה אבירם 

03-7633822076-8090583oferch@mh.shaam.gov.ilחלימה עופר 

03-7633255076-8090566mazire@mh.shaam.gov.ilממונה (פירוקים ופשיטות רגל)רנצלר מזל 

03-7633179076-8090539talzi2@mh.shaam.gov.ilראש ענף (פירוקים ופשיטות רגל)טל זיויונה 

03-557168203-5590995ninafr@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי פריימן ניינה 

03-7633183076-8090511ariksh@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)שמיר ברוכשטייןאריק 

03-7633252076-8090551yaelbe2@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיבן משה בוך יעל 

03-7633180076-8090513etime@mh.shaam.gov.ilראש ענף (פירוקים ופשיטות רגל)מנשרוב אתי 

03-7633184076-8090634ruslanbi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי ביקנוב רוסלן 

03-7633253irisma2@mh.shaam.gov.ilמימון איריס 

מאירסדורף ישי אורי 

03-763353603-7633285zakariaka@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פירוקים) קאסם זכריא

03-7400716076-8091535basemab@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)אבו סעדה באסם 

03-7633435076-8090575moshero@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)ראש משה 

03-763037102-6301048orenza@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)זלקינד אורן 

03-7633958076-8090574mishaelco@mh.shaam.gov.ilמנהל אגף (מודיעין ארצי)כהן מישאל 

03-7633889076-8090524duduha@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל אגף (מודיעין ארצי)הנס דוד 

03-7633960076-8090498ornada@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)דניאל אורנה 

03-7633076076-8090602rachelze@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)זנדרחל 

03-7633959076-8090572miriyo@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)יולזרימירי 

03-7633965076-8090540talyiz@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)יצחקיטלי 

03-7633954076-8090593zvikale2@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)ליבוביץ צביקה 

03-7633963076-8090557izakko@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)קוסטויצחק 



03-7633961076-8090590pazitse@mh.shaam.gov.il מרכז (מודיעין וחקירות)סגלפזית 

03-7633964076-8090573miriba@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי) בר זין מיריי

03-7633957076-8090541yairgr@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)גרונר יאיר 

03-7633955076-8090519gilge@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)גבעגיל 

03-7633071076-8090587anatgl@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (ביקורת ממוחשבת)גלזנר ענת 

03-7633067076-8090506eitanel@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת ממוחשבת)אלבזאיתן 

03-7633068076-8090561liatma@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת ממוחשבת) מרקובה-בליטיליאת 

03-7633070076-8090545vy@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת ממוחשבת)וולטויוני 

03-7633066076-8090581adira@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (ביקורת ממוחשבת)רקובר עדי 

03-7633067076-8090526davidsa2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת ממוחשבת)סליבן דוד 

03-7633670076-8091771smadarbe@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)בנעים סמדר 

03-7633274076-8090558yaronmi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (שומה)מילמן ירון 

03-7636097076-8091201nirish2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי) שביט מירי

03-7633061076-8090586iritli@mh.shaam.gov.il מנהל תחום (מפקח ארצי  מחירי העברה)ליאועירית 

03-7633079076-8090531drorbit@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)ביטרמן דרור 

03-7633064076-8090496oritdi@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ארצי  מחירי העברה )דיאמנט אורית 

03-7633526076-8092996mitalan@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)נאנגילמיטל 

03-7633538076-8092293oritgo@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)גולדשטיין אורית 

03-7633445076-8092832ranira@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי)רדושינסקי רני 

03-763333803-7530326sagilu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלובודה שגיא 

03-733276076-8091922avivaez@mh.shaam.gov.il מנהל תחום (ניהול ספרים) אזוןאביבה 

04-692974404-6929797gidonma@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום אזור הצפון  (ניהול ספרים)ממקה גדעון 

08-9446742076-8091163gabipe@taxes.gov.ilמנהל תחום (ניהול ספרים  אזור דרום)פלד גבי 

03-7633705076-8090182tatalima@mh.shaam.gov.ilראש ענף (ניהול ספרים)מזור נטלי 

02-5650965076-8093010rafimo@taxes.gov.ilמנהל תחום (מוקד מידע טלפוני)מור רפאל 

02-5650968076-8093062danabe@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי) בן יהודה דנה תמי

arielash@taxes.gov.il ממונה (מוקד טלפוני שירות ישיר)שחראריאלה

050-8128088yanivi78@hotmail.com ראש ענף (מוקד מידע טלפוני)דדוןיניב

02-5650971rivkama@mh.shaam.gov.ilמרכז (מוקד מידע טלפוני) מלכארבקה

02-5650973076-8093064meravbh@taxes.gov.ilראש ענף (מוקד מידע טלפוני)בר חן מירב 

02-5019287hannabe@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיבן פורת פירשטיןחנה משפטים

02-5019292shellybi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)בינימין-בטאטשלי 

02-5019322orwahu@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)חוסייןעורווה 

02-5013409/38402-6301033danibi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (מודיעין וחקירות)בידרמן דניאל 

02-501342002-5019385waizmanpa@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מודיעין וחקירות)פרנסה ויצמן



02-501939602-6512165navad@mh.shaam.gov.ilראש ענף (מודיעין וחקירות)דוד נאוה 

02-501938702-5103410israeldo@mh.shaam.gov.ilראש ענף (מודיעין וחקירות)דודשווליישראל 

02-501940502-6303162saraco@taxes.gov.ilראש ענף (מודיעין וחקירות)כהן שרה 

02-5019399/341202-5013410rutle@mh.shaam.gov.ilמרכז (מודיעין וחקירות)לוי רותי 

02-5019386ruvensh@mh.shaam.gov.ilראש ענץ הוצל"פפשפילפוגלראובן 

02-501938902-6303160amirel@mh.shaam.gov.ilממונה (מפקח ראשי  - מודיעין וחקירות)לאחנתיאמיר 

02-5013403asherite@mh.shaam.gov.ilמרכז (מודיעין וחקירות)יצחקי אשר 

02-501949502-5019371yosefwa@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רשת ואיתורים)ויסברג יוסף 

02-5019419ehodbe@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)בן חמו אהוד 

02-501939002-5019404mazalgo@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)גולן מזל 

02-5019348meitalne@mh.shaam.gov.ilרכזת לשכה א'נדיבימיטל 

02-5019361shosanami@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)משען שושנה 

02-5019448batshevaba@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)כהן בראשיבת שבע

02-5019447ziporate@mh.shaam.gov.ilמרכז (תיאומי מס והחזרי מס)טרם צפורה 

02-501935202-6303185ofrash@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)שחרעופרה

02-5019397zroyaza@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)זקן צוריה 

02-50109373elkobira@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה) אלקובי רחל

02-5019401liziel@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)אלנקווהליזי

02-5019358dorondo@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)דורידורון 

02-5019360hantato@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)תורג'מן חנה 

02-5010944502-5019445shoshpe@mh.shaam.gov.ilמרכז (תיאומי מס והחזרי מס)פרץ שושנה 

02-5019398leaav@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)עזראאביבה 

02-501998802-5019371sharonga@mh.shaam.gov.ilראש ענף (מוקד מידע טלפוני)גבאישרון 

02-5019362avivada@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)דודאביבה 

02-501935102-6303180simael@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)אלבוחרסימה  

02-501936602-6303199michalza@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)זבריקימיכל 

02-501937402-6303184pninaga@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)גליליפנינה

02-5019406bettydo@mh.shaam.gov.ilמרכז (חוליה ניידת)קורנפלדבטי 

02-5019391elanaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)חשאי אילנה 

02-5019392ronitbe2@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה) בן משה רונית 

02-5019357haimok@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)אוקנין חיים 

02-5019350tovaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)חפצדיטובה 

02-5019356felxbi@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)בנימיןפליקס 

02-501935402-5019375michaelel@mh.shaam.gov.il מרכז (מוקד דיווח)אלקינדמיכאל 

02-501937702-6303142eyalle@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)לנדנראייל 



02-5019379sarazi@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)ציונישרה 

02-5019346simonaha@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)הראלסימונה 

02-5019378nechamale@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)לוי נחמה 

02-501335502-6303140yafaya@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)ימינייפה 

02-501937602-5019371shoshanaco@mh.shaam.gov.ilראש ענף (חוליה)כהן שושנה 

02-501940802-6303137shabtayze@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (עברות בסיסיות)זליקוביץ שבתאי 

02-501407/40802-6303136shoshanaoz@mh.shaam.gov.ilרכז (עברות בסיסיות)אוזרקושושנה 

02-655391002-6668093yaele@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (תאום מטה מסים  עקיפים וישירים)כרמי יעל

02-655347102-6559638esterca@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משכורת)קסטרו אסתר

02-6553293076-8091060danagr@taxes.gov.ilגרוסמן אהרונוביץדנה 

02-655931502-6545412hayaba@taxes.gov.ilראש ענף (גביה)בצריחיה 

02-666410002-6664105moshe-asher@customs.mof.gov.ilמנהל רשות המסים בישראלאשרמשה 

02-6664100/101/10202-6664105saritda3@taxes.gov.ilיועץ מקצועי למנהל רשות המסיםדנגורשרית 

02-6664100/410202-6664105tal-vazana@taxes.gov.ilמנהלת לשכה (שר/סגן שר)ווזנה טל

02-6550266076-8091997rubibu@customs.mof.gov.ilיועץ מקצועי למנהל רשות המסיםבוטבול רובי 

02-666410202-6664105tehilaoc@taxes.gov.ilרכזת לשכה א' בן דוד אוחיון תהילה 

02-6664101/102נהג (מנכ"ל)אשר יהודה 

02-666410002-6664105lironm@customs.mof.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)כהן לירון 

02-6663946ruchamabe@taxes.gov.ilבן יעקב רוחמה 

02-6559124/125/15002-6559452amirco@taxes.gov.ilמנהל אגף בכיר-מבקר פנים  ותלונות הציבור כהן אמיר 

02-655915402-6559660avihaish@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (ביקורת פנימית) שמאי אביחי

02-655915102-6559100davadje@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שומה ניכויים  ניהול ספרים) גידה דוד

02-6559156ilanitka@taxes.gov.ilממונה (מפקח ארצי-ביקורת פנים)קמחין אילנית 

02-6559157/18302-6559100aviye@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (חקירות  ומודיעין, אכיפת הגביה  ומיסוי מקרקעיןיחזקאל אבי 

02-6559124/12502-6559452maayangr2@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהגרינדרמעיין

02-6559083motile2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)לוימוטי

02-655916402-6559100ilanbe2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת פנים)בן שמחוןאילן

02-655918002-6559658eliam2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (ביקורת פנים)אמוןאליהו

02-655917202-6559100miriames@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת פנים)אשדמרים

02-655915802-6559721lilish@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת פנים)שלוםלילי

02-6559170pninada2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)דרפנינה

02-655918402-6559100mosheha5@taxes.gov.ilמרכז (רשומות ומידע)חסידמשה 

02-6559151/15202-6559100yaffami@taxes.gov.ilראש ענף (ביקורת)מזרחייפה

02-655917702-6559100zioinaka@taxes.gov.ilמרכז בכיר (ביקורת מינהלית)קלדרוןציונה

02-655910402-6559100kerenle@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת פנים)לוי מזרחיקרן



02-6559168/00002-6559100ronbe2@taxes.gov.ilמרכז (ביקורת פנימית)ברקורון

02-655917302-6559100sigalpe2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי- ביקורת פנים)פרזסיגל

02-655915302-6559100alonri2@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)רינגוולדאלון

02-655915602-6559100ofrahi@taxes.gov.ilראש ענף (ביקורת ניהול ספרים)הימלשטייןעפרה

02-6559110/109/14202-6525276ahronel@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר מקצועיאליהואהרון

02-655933202-6559499erezor2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)אורעדארז

02-6559304/54402-6559402miriya@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)יאסמרים

02-655958202-6559018michalso@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (מקצועית- מיסוי מקרקעין)סופרמיכל

02-655914303-7633452navani2@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (אישורים)נימרנאוה

02-6559163lilyafr@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)פרישרליליה

02-6559334amnonal@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)אלמוגרביאמנון

02-6559193076-8092808avrahamco@taxes.gov.ilממונה (מפקח ארצי- קופות גמל)כהן אברהם

02-6559445/58202-6559018jamieyo@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)יונסילאה (ג'מי)

02-6559200/19702-6559402rivkaba@taxes.gov.ilמרכז (חוליה מרכזית)בלילתיריקי

02-655933502-6559402avitalsa@taxes.gov.ilמרכז (קופות גמל)סיידוףאביטל

02-655911002-6525276rinatna2@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)נתןרינת

02-655929002-6559809asafle@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)לרנראסף

02-655929002-6559499hanochsh@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)שרבניחנוך

02-6559340avrahamsh3@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)שורץאברהם

02-655945302-6559200laehe@taxes.gov.ilממונה (מפקח ארצי- קופות גמל)חמדלאה

02-655918702-6559402ilanaye@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)יהודהאילנה

02-6554081/4071ellaco@taxes.gov.ilסטודנט מסיםכהן אלה

02-655959302-6559018hedvafr@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)פרימןחדוה

02-655918802-6559449yardenael2@taxes.gov.ilמרכז (מוסדןת ציבור- מלכ"רים)אליאסירדנה

02-655923102-6559456tamarlo@taxes.gov.ilסגן בכיר ליועץ המשפטילומברדוזותמר

02-655930902-6559690lotika@taxes.gov.ilממונה (יועץ משפטי- פלילי)גומבושלוטיקה

02-6559344/59402-6559349liatbr@taxes.gov.ilממונה (חקיקה)ברנרליאת

02-655924302-6559224harelis@taxes.gov.ilממונה (מיסוי בינלאומי)ישראליהראל

02-655923702-6559349mirico3@taxes.gov.ilממונה (ערעורים)כהן מירי

02-655924202-6559349avivaat@taxes.gov.ilממונה (מיסוי מקרקעין)אטיאסאביבה

02-655923602-6559224efratsh2@taxes.gov.ilממונה (דיני עבודה ומינהל)שונרי- זינגראפרת

02-655912002-6559892efrator2@taxes.gov.ilעוזר ראשיאורןאפרת בת שוע

02-6550513noadi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשידיסגני אילנועה

02-6559229kerenda2@taxes.gov.ilעוזר ראשידודקרן

02-655941102-6559224noamko@taxes.gov.ilמנהל מחלקה בכיר (חוק עידוד השקעות הון)קוטנועם מאיר



08-9259873076-8090276danielaje@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי- פשיעה מאורגנת)חפץ אלמןדניאלה

02-655907802-6559842efratla@taxes.gov.ilמנהל מחלקה בכיר (מוסדות ציבור)לקסאפרת

02-655442202-6559895yonatanpa@taxes.gov.ilעוזר ראשיפקריהונתן

02-655955002-6559686baruchme@taxes.gov.ilעוזר ראשימשולםברוך

lindaam@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיאמנולינדה

02-655923402-6559224jeanpaulgo@taxes.gov.ilמנהל מחלקה בכיר (ניהול ספרים וחופש מידע)גוטליבזאן פול

04-8630477veredgi@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיגיל-אורורד

02-6559000einatya@taxes.gov.ilעוזר ראשייעקביעינת חנה

02-655955002-6559897dganitha@taxes.gov.ilעוזר ראשיחגידגנית

02-6559228/22902-6559456simaba@taxes.gov.ilראש ענף (רכז מינהלי נכים חופש המידע, נהול פינקסים ומתמחיםבר-סבסימה

02-655912102-6559349ayalale@taxes.gov.ilראש ענף (רכז מינהלי- חקיקה וערורי מס הכנסה)לויאיילה

02-6559594/24202-6559349efratco2@taxes.gov.ilראש ענף (רכז מינהלי- מיסוי מקרקעין ושוק ההון)כהן אפרת

02-655906602-6559689shaulco3@taxes.gov.ilממונה (אכיפת הגביה, הוצל"פ וכינוסים)כהן שאול

02-655958102-6559889aviada@taxes.gov.ilעוזר ראשידיין משהאביה

02-6559227noabi@taxes.gov.ilמנהל מחלקה בכיר (דיני עבודה ומינהל)ביק-פלמבאוםנועה נחמה

02-655922602-6559456siziis@taxes.gov.ilראש ענף (רכז מינהלי חקיקה/ פלילי)ישראלסוזי

02-655951902-6559504davidro@mh.shaam.gov.ilרוטנברגדוד

02-6553807veredza@customs.mof.gov.ilרכזת לשכה בכירה א'בן עמיורד

04-863047604-8630502reemco@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשיכהן ראם

02-6559047ataika@taxes.gov.ilעוזר ראשייוס קוהעתי אריה

02-655908802-6559896ronige@taxes.gov.ilעוזר ראשיגנודיחיאל אהרון

02-6663852efrat.dino@gmail.comמנהל מדור (ועדת ערר)דינוביץאפרת

02-655939202-6559224amirab@itc.mof.gov.ilאבו-דאלואמיר

08-9259888saliya@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי- פשיעה מאורגנת)יעקבסלי

02-6559072yonikl@taxes.gov.ilעוזר ראשיקליינמןיהונתן

02-6559122adarje@taxes.gov.ilעוזר ראשיאדר גרביעמוס

02-6559389sharonda@taxes.gov.ilעוזר ראשידחליקהשרון

02-6559437odedta@taxes.gov.ilעוזר ראשיטאוברעודד

02-6559190/14502-6559198ronyse@taxes.gov.ilמנהל אגף א' (שומה- מס הכנסה)סרי-לוירוני

02-6559033/032/12702-6525991kerenak@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהעקיבאקרן

02-655921602-6559888shmuelve@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי מחקר כלכלי)ווינשטייןשאול

02-655921802-6559552מנהל תחום (מפקח ארצי מחקר ענפי)שלומיציון

02-6559214avico2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)כהן אברהם

02-6559501/502/50302-6559275tzipiyo@taxes.gov.ilמנהל אגף א' (גביה מסים ישירים)יוסףציפורה

02-655951702-6559741orityo@taxes.gov.ilמנהל תחום (הכנסות)יוסףאורית



02-655903402-6559729yaronbe2@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (פיקוח ובקרה- גביה מסים ישירים)בן נעיםירון

02-659518/51902-6559275doritis2@taxes.gov.ilמרכז (הכנסות)ישראלידורית

02-655951102-6559746veredbi2@taxes.gov.ilמרכז (הכנסות)ביטוןורד

02-655951402-6559275yaelhe@taxes.gov.ilמרכז (הכנסות)הרשקוביץיעל

02-655913702-6559745ilansh2@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (מס הכנסה ושוק ההון)שפראילן

02-6559035/03702-6559482itzhaksa2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי גביה)סבגיצחק

02-655951202-6559275simaaz2@taxes.gov.ilמרכז (גביה מסמ"ק)אזולאיסימה

02-6559528veredco2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (גביה)ממןורד

02-6559501/502/50302-6559075nilida@taxes.gov.ilראש ענף (גביה)דהאןנילי

02-655916502-6559389yizchakbe@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי גביה)בן יהודהיצחק

02-655953302-6559275ראש ענף (גביה)מזרחימלי

02-6559530/53102-6559275davidra@taxes.gov.ilממונה (ניכויים- גביה)רזדוד

02-655952702-6559554tatianask@taxes.gov.ilמנהל מדור (גביה)סקלנקוטטיאנה

02-655931002-6559852mosheel@taxes.gov.ilמנהל תחום (ניהול ספרים)אליהומשה 

02-655913202-6559499yehudamo@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (טיפול בפניות לקוחות)מונסוניגויהודה 

02-6559117/19002-6559198saritpa2@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שירות סניפי)פרסישרית 

eduardfa2@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שירות סניפי- מיסוי מקרקעין)פיידהאדוארד

02-655925902-6559878ilanari2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)ריבאניאילנה

02-6559114diklaho@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)חושןדקלה

02-655902902-6559726orenhu2@taxes.gov.ilמנהל תחום (שירותים מקוונים)חוגהאורן

02-6559117/190/145/1sigalitza@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)זקןסיגלית

02-655914502-6559198galiava@taxes.gov.ilמרכז (תיאומי מס והחזרי מס)וקניןגליה

02-655907902-6559198yigalye2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מנהל פרוייקטים)ימינייגאל

02-655924702-6559879ronitco3@taxes.gov.ilמנהל תחום (שירות סניפי- מס הכנסה)כהן רונית

02-6559135/13202-6559305yehuditco@taxes.gov.ilראש ענף (פניות ציבור וחוק חופש המידע)כהן-פרידמןיהודית

02-6559112/11302-6559167michalco@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)כהןמיכל

02-6559256/25702-6559404yanivco@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שומת מקרקעין)כהןיניב

02-6559329/256/25702-6559404yafitva2@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)ואנונויפה

02-655926202-6559404bonditz@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)בונדיצדוק

02-655934502-6559346meiravbe@taxes.gov.ilמנהל תחום (שמאי מחוזי)בנדודמירב

02-6559256/25702-6559404hagittu@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה- מסמ"ק)תורגמןחגית

02-655907102-6664072roncha@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר (חקירות ומודיעין)חכםרון

02-655935502-6525289lilahsa@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)סלמןלילך

02-655935502-6559733racheliam2@taxes.gov.ilרכזת לשכה ב'אביטלבאמילררחלי

02-655936102-6525289moshemi@mh.shaam.gov.ilמזרחימשה 



02-6559206tsiporabe@taxes.gov.ilמנהל תחום (חקירות)בן עמיציפורה

02-6559391rahelmo@taxes.gov.ilממונה (רשת ואיתורים)מונסונגורחלי

02-6559352/57102-6525289avivaro@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)רוםאביבה

02-6559354/36302-6525289revitalla@taxes.gov.ilראש ענף (חוקר ראשי)לנקרירויטל

02-655935902-6525289yorambe3@mh.shaam.gov.ilמרכז (חקירות)בן משהיורם

02-655935602-6525289daliaco@taxes.gov.ilראש ענף (חוקר ראשי)כהןדליה

02-65598/9/3/402-6525289nirgi@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (רכז בכיר)גינוניר

02-655407102-6668225sarar@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי- חקירות)רוסנשטרייךשרה

02-655918902-6301050eliha2@taxes.gov.ilממונה (מפקח ראשי)חיימובאליעזר

02-655932102-6664072shlomitis@taxes.gov.ilמרכז (חקירות)ישראלישלומית

02-655935702-6525289yosihu2@mh.shaam.gov.ilמנהל תחום (מבצעים וחקירות)חןיוסף

02-655920802-6559191zehavitgr2@taxes.gov.ilמנהל תחום (תיאום ובקרה)גרינולדזהבית

02-6559162/9161arielaer@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירהארזאריאלה יעל

02-655916102-6559191lironha@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)זקןלירון 

02-6559368/36902-6559666uziba@taxes.gov.ilמנהל אגף א' משאבי אנוש בלשאיעוזי

02-655937602-6559538malkaat@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)אטלן מלכה 

02-6559020yanivya@taxes.gov.ilראש ענף (משאבי אנוש)יהב יניב

02-655943802-6559698davidar@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משאבי אנוש)ארביבו דוד 

02-655937902-6559693orako@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)קוממי אורית 

02-655938002-6559538liatel@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משאבי אנוש)אלמקיאס ליאת חיה 

02-655937702-6559504ayalaka2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משאבי אנוש)כץ איילה 

02-6559388/38902-6559538osnatro@taxes.gov.ilמרכז (רשומות ומידע)רומי אסנת 

02-655938202-6559711shulada2@taxes.gov.ilמנהל תחום (משאבי אנוש- בחינות ומכרזים)דחליקה שרה 

02-655937402-6559538dinamo@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)משה דינה 

02-655937202-6559538ilanaas@taxes.gov.ilסגן מנהל אגף א' (משאבי אנוש אסף אילנה 

02-655937302-6559709rinaag@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משאבי אנוש)אגאירינה 

02-6559373shimritfi@taxes.gov.ilראש ענף (משאבי אנוש)פישרשמרית 

02-655937002-6559538carolinbe@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)בן שאולקרולין 

02-655936802-6559538nofarab@taxes.gov.ilראש ענף (משאבי אנוש)אברגיל נופר

02-655939002-6559840moranle@taxes.gov.ilראש ענף (משאבי אנוש)לוימורן 

02-655938502-6559732shirani@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)ניר שירה 

02-655938102-6559710rivkaza@taxes.gov.ilמנהל תחום (משאבי אנוש-תקינה)זכות רבקה 

02-6559383rivkaoz@taxes.gov.ilמרכז (משאבי אנוש)עוזר רבקה 

02-655926802-6559534ramke@taxes.gov.ilמנהל תחום (הדרכה)קוישרמי 

18502-6559534yairbe2@taxes.gov.il/ 02-6559116מנהל מדור (הדרכה)רחמ בינהויאיר 



26902-6559789osnatda@taxes.gov.il/ 02-6559268מרכז (הדרכה והשתלמויות)דוד אסנת 

27102-6559240yasminni@taxes.gov.il/ 02-6559270מרכז בכיר (הדרכה)ניזרייסמין 

02-6559691tamarba@taxes.gov.ilמרכז (הדרכה והשתלמויות)בסיס תמר 

02-534333802-6559750omifr@taxes.gov.ilמרכז (הדרכה והשתלמויות)פרומוביץעמנואל 

407/55602-6559405itzhakca@taxes.gov.il/ 02-6559406מנהל אגף א' (רכש,נכסים  ולוגיסטיקה)כרמלי יצחק 

40902-6559655shlomoze@taxes.gov.il/ 02-6559408מנהל תחום (נכסים ולוגיסטיקה)זכריה שלמה 

08-924979308-9202648gabibi@taxes.gov.ilמנהל תחום (רשומות ומידע)בנימין גבריאל 

02-655941602-6559405zehavaha@taxes.gov.ilמרכז (קניינות)הלוי זהבה 

08-9202648avnersh3@taxes.gov.ilראש ענף (רשומות ומידע)שבו אבנר 

02-654811102-6535699menini@taxes.gov.ilממונה (נכסם ולוגיסטיקה)נידם מנחם 

02-655941202-6559045rachelra@taxes.gov.ilמרכז בכיר (חוזים והתקשרויות)רחמני רחל 

02-6559655ראש ענף (בנאמ משאבים  חומריים)פדידה אברהם 

02-655942102-6559405levanael@taxes.gov.ilמרכז (נכסים ולוגיסטיקה)אלמליחלבנה 

02-655956002-6559883adinaas@taxes.gov.ilמנהל תחום (רכש)אסייגעדינה 

03-933522403-9335215norab@taxes.gov.ilראש ענף (בנאמ משאבים  חומריים)אבו פול נור אל

02-655941402-6559653yafama@taxes.gov.ilמרכז בכיר (קניינות)מטלוב יפה 

08-921554508-9202648itzhakmo@taxes.gov.ilרכז בכיר (רשומות ומידע)מויאל יצחק 

02-655941502-6559405amnonam@taxes.gov.ilמרכז בכיר (נכסים ולוגיסטיקה)עמיאל אמנון 

02-6559181mirigr@taxes.gov.ilמרכז בכיר (נכסים ולוגיסטיקה)גרוסמן מרים

02-6559416ראש ענף הוצל"פדנון דוד 

ראש ענף הוצל"פכהן משה 

407/55602-6559405leaha2@taxes.gov.il/ 02-6559406ראש ענף (נכסים ולוגיסטיקה)חילאה 

02-655944402-6559272alexse@taxes.gov.ilמנהל תחום (אמרכלות ומשק)סלע אלכס 

44402-6559272kerenba2@taxes.gov.il/ 02-6559433ראש ענף (אמרכלות)בבאקרן 

02-6559439/44002-6559327מרכז (תיקיון)אמסלם חיים 

53702-6559272haimam2@taxes.gov.il/ 02-6559250 מרכז (משאבים חומריים)אמוןחיים 

02-655905402-6559327ראש ענף (תיקיון)כהן ירון 

02-6559250elico2@taxes.gov.ilמרכז (משאבים חומריים)כהןאליהו

02-6559063naamara@taxes.gov.ilמנהל מדור (תיקיון)רבי נעמה 

02-655944202-6559538danial@taxes.gov.ilראש ענף (תיקיון)אלון דני 

02-655428402-6559159shlomina@taxes.gov.ilמרכז (נכסים ולוגיסטיקה) נבוןשלמה חי

02-655943602-6559272ראש ענף (בנאמ משאבים חומריים)יצחקי יחזקאל 

42602-6559348leayo@taxes.gov.il/ 02-6559438סגן מנהל תחום (אמרכלות ומשק)יוסף לאה 

02-655944802-6559327ראש ענף (בנאמ משאבים  חומריים)מזרחידליה 

02-655944602-6559327ראש ענף (רשומות ומידע)אשרוב בוריס 



02-655900202-6559588anatma2@taxes.gov.il מרכז (אמרכלות)מרגיענת 

4461tanyash@taxes.gov.il/ 02-6554460סגן חשב האגף שאמלי טניה 

427602-6559249galiami@taxes.gov.il/ 02-6554277ראש ענף (חוליה)מזרחיגליה 

27702-6559249tiriqu@taxes.gov.il/ 02-6559276מנהל תחום בכיר (מערכות מידע)קיבשטירי

02-655929202-6559603ravivbe@taxes.gov.ilסגן מנהל תחום בכיר (מערכת מידע)בן אשררביב 

02-655929102-6559617bat-shevabe@taxes.gov.ilמרכז (אירגון ושיטות)בן חמו בת שבע 

02-655932302-6559611reuvenla@taxes.gov.ilמרכז בכיר (פיתוח וישומים)לאזנוב ראובן 

02-655931902-6559608marinakl@taxes.gov.ilתכניתן קלוגמרינה 

02-655928102-6559609izabelale@taxes.gov.ilראש אגף (פיתוח מערכות מידע)לוין איזבלה 

02-655928002-6559610valentinaku@taxes.gov.il מרכז (תכניתנים)קוןולנטיה 

280/281/302-6559607elenagr@taxes.gov.il/ 02-6559279ראש גף בכיר (מערכות מידע)גרבויס אלנה 

02-655929302-6559615ofrane@taxes.gov.ilממונה (גרפיקה וטפסים)נגבעפרה 

02-655928702-6559613amitri@taxes.gov.ilמנהל תחום (תמרוץ תגמול)ריגרעמית 

39802-6559551elibe2@taxes.gov.il/ 02-6559397מנהל תחום (הסברה ופרסומים)בן גיגיאליהו 

02-6664119ramal2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (דוברות)אלפיה רם 

39802-6559551soltu@taxes.gov.il/ 02-6559397ראש ענף (חוליה)תורגמן סול 

02-655412002-6664112arirllaso@taxes.gov.ilמנהל תחום (דוברות)סולומון אריאלה 

02-655940002-6559008navaya@taxes.gov.ilמרכז (רווחה)ידידנאוה 

02-655939902-6559008galiaor@taxes.gov.ilמנהל תחום (רווחה)אורן גליה 

02-655928902-6559777shlomoan@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (תכנון ותקצוב)ענתבי שלמה 

02-655928802-6559567rivkago3@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)גורן רבקה 

02-655943002-6559598daliash2@taxes.gov.ilמרכז (אבטחת מידע)שרון דליה 

02-655939402-6559662dororbi3@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)בנימין דרור 

02-655939402-6559662oferor2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)אורעד עופר

02-6559251suzyha@taxes.gov.ilראש ענף (אבטחת מידע) חנניה סוזי

02-655941002-6559598elenago@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)גוצמן ילנה

14002-6559521yaakovka@taxes.gov.il/ 02-6559207מנהל אגף א' ביטחון (חירום,  ביטחון מידע וסייבר)קרודו יעקב 

02-655956802-6559521yanivle@taxes.gov.ilסגן מנהלן מנב"ט ארצי במס הכנסה)לגריסייניב

02-655920702-6559521michalpi2@taxes.gov.ilראש ענף (סינון ביטחון)פנחסי מיכל 

05702-6559521hodayata@taxes.gov.il/ 02-6559139מרכז (אמצעים טכנולוגיים)תמר הודיה 

02-655912604-6714112guyak@taxes.gov.il ממונה (ביטחון מקומי צפון)אקוןגיא 

02-6559378shilatbe@taxes.gov.ilראש ענף (סינון ביטחון)באבו שילת

haimre@taxes.gov.ilממונה בטחון (מקומי ירושלים  והדרום)ראובן חיים 

erezma@hm.shaam.gov.ilממונה בטחון (מקומי תל אביב והמרכז)מליחיארז 

03-7633152076-8090508amirda2@hm.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (פיצויים,  פיטורים ונזקי איבה)דהן אמיר 



02-655925402-6559403ramiya@hm.shaam.gov.ilמנהל תחום ( סגן מנהל מח' פיצויים ונזקי איבה)יצקן רמי 

36502-6559403anatso2@taxes.gov.il/ 02-6559252ראש ענף (חוליה ניידת)סופרענת 

02-655929402-6559614menasheha3@taxes.gov.ilמרכז (מפקח ארצי פיצויים  ופיטורים)חסיד מנשה 

02-655925302-6559403efraimsh2@hm.shaam.gov.ilמנהל תחום  (מפקח ארצי פיצויים  ופיטורים)שלמה אפרים 

25502-6559060nissanbe@hm.shaam.gov.il/ 02-6559185מנהל תחום (מפקח ארצי  מקרקעין בצורת ונזקים)בן סימן טוב ניסן 

02-655946302-6559621pninaco3@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (משכורת)כהן פנינה 

02-655947402-6559473soniael@taxes.gov.ilמרכז (משכורת)אלפסי סוניה 

47302-6559633royva@taxes.gov.il/ 02-6559343מנהל מדור (משכורת)ודעירועי דוד 

02-655947202-6559473rivkame@taxes.gov.ilמרכז (משכורת)מלולרבקה 

02-655947502-6559636daviddg@taxes.gov.ilסגן מנהל תחום בכיר (משכורת)דגני דוד 

02-655947002-6559473ayalni@taxes.gov.il מרכז בכיר (משכורת)ניצ'נסקיאיילה 

02-655946202-6559891lizda@taxes.gov.ilרכז בכיר (משכורת)דניאל ליז 

02-655946902-6559639sarasi@taxes.gov.ilמרכז בכיר (משכורת)סידסשרה 

02-655946702-6559473batshevava@taxes.gov.ilראש ענף (משכורת)ועקנין בת שבע 

02-655948102-6559046rafiha@taxes.gov.ilמנהל תחום (הוצאות ותשלומים)חסון רפי 

02-655948602-6559007miriab@taxes.gov.ilמרכז בכיר (הוצאות ותשלומים  - פפ"א)אבלס מרים 

02-655945902-6559620meirha2@taxes.gov.ilסגן מנהל תחום (הוצאות  ותשלומים)תקשורמאיר 

02-655948702-6559629revitalba@taxes.gov.il מרכז (הוצאות ותשלומים)בררויטל 

02-655945802-6559629bertape@taxes.gov.ilראש ענף (כספים וחשבונות)פרץ ברטה 

02-655948502-6559625galitas@taxes.gov.ilמרכז  (הוצאות ותשלומים - פפ"א)אסרף גלית 

49302-6559644tikima@taxes.gov.il/ 02-6559492מנהל תחום (פיקוח תקציבי)מאיתקוה 

02-655948402-6559623kachavais@taxes.gov.ilישיכוכבה 

02-655948302-6559622yaelpe@taxes.gov.ilמרכז (התקשרויות, רכז  ופיקוח תקציבי)פרגיעל 

02-655949502-6559643ktziaco@taxes.gov.ilסגן מנהל תחום (פיקוח תקציבי)כהן קציעה 

02-655949402-6559798ilanana@taxes.gov.ilרכז בכיר (התקשרויות, רכז  ופיקוח תקציבי)נחום אילנה בת שבע 

48902-6559473avigalipi@taxes.gov.il/ 02-6559488 מנהל תחום (ביקורת חשבות)פינטואביגיל 

02-655934202-6559500davidal@taxes.gov.ilסגן מנהל תחום (ביקורת חשבות)לטרץדוד 

52502-6559473orenle@taxes.gov.il/ 02-6559490מנהל תחום (תביעות ביטוח)לוי אורן 

02-655946802-6559640yossiop@taxes.gov.ilראש ענף (משכורת)אופנהייםיוסי 

02-655950802-6559473behirabe@taxes.gov.ilמרכז (תביעות ביטוח)בן עזרי בהירה 

02-655312902-6559804liatli2@taxes.gov.ilראש ענף (רישום תוכנות)לין ליאת 

03302-6525991mirisa2@taxes.gov.il/ 02-6559032סמנכ"ל בכיר שומה וביקורתסביוןמירי 

02-6559263liorale@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)ליבוביץליאורה 

02-655903302-6525991ornaba@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)בראשיאורנה 

02-655958002-6559833veredsh2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי -          ועדות מקצועיות)אשכנזי שטיינרורד 



30802-6559311minago@taxes.gov.il/ 02-6559307מנהל תחום (סגן מנהל מח'  שומה - מפקח ארצי)גולן מינה 

33302-6559401shahara@taxes.gov.il/ 02-6559222מנהל תחום (רכז בכיר)ארבוךשחר

02-655931302-6559401doritva2@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה ניידת)וקנין דורית 

02-655956902-6559856raymondfi@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)פיטוסי רימונד 

02-655958902-6559328yaakovil@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)אילוז יעקב ז'ק 

30302-6559850eliezerno@taxes.gov.il/ 02-6559203מנהל תחום (מפקח ארצי שומה)נוימן אליעזר 

02-6559316natalitu@taxes.gov.ilמנהל תחום (פיקוח ובקרה -  שומה)תורג'מן נטלי 

1/202-6559401michalha2@taxes.gov.il/ 02-6559300ראש ענף (חוליה)חנוכהמיכל 

02-654091402-6541876esterge@taxes.gov.ilראש ענף (חוליה)גרצברגאסתר

02-6559105dvorabe@taxes.gov.ilמרכז (פניות הציבור - שומה)בנכון דבורה

02-655920402-6559401ailonko2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי)קוריצקיאילון 

02-655913302-6559541shashki@taxes.gov.ilמרכז בכיר (הפצת מידעקרייתי שושנה 

02-6540440nitzaav@taxes.gov.ilמרכז בכיר (יועצי מס)אברהם ניצה 

02-655957902-6559328itzhakor@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)אורבךיצחק 

02-655956402-6559855sionle@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)לוי ציון 

02-655959102-6559238alizazo@taxes.gov.ilמרכז (חוליה מרכזית)זוהרעליזה

02-6559099076-8092093rachelak@hm.shaam.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)אקוקהרחלה 

57002-6559401shimale3@taxes.gov.il/ 02-6559351מנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)לויסימה 

02-655357302-6559328mirkaal@taxes.gov.ilמרכז בכיר (תאומי מס  והחזרי מס)אלוורזמירקה 

02-666471402-6664715revitt@taxes.gov.ilרכז לשכה בכירהלוי רוית 

26902-6559727erezch@taxes.gov.il/ 02-6559116מנהל אגף א' (אבטחת מידע,  הדרכה ומש"מ)צרנוביץ ארז 

04-9913839076-809223davidma5@taxes.gov.il סמנכ"ל בכיר (מס הכנסה)מלכאדוד 

30602-6559401navala@taxes.gov.il/ 02-6559221מנלה תחום (מפקח ארצי שומה לביא נאוה 

02-655955702-6559328meiras3@taxes.gov.ilסמנכ"ל בכיר (מיסוי מקרקעין)אסולין מאיר 

0974076-8093052tidaris@taxes.gov.il/ 02-6555193ממונה (מפקח ארצי - שומת  מקרקעין)ישראלי תדהר 

02-5656400iffattz@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)צלמרו יפעת 

02-6559561076-8090762sherav@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)אברהם שר 

02-5656400reutam2@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)רינגלר רעות 

02-5656401076-8090762rotemha4@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)הראלרותם 

02-6559557adiav@taxes.gov.ilרכזת לשכה א' אביטל עדי 

shmuelda@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור (חוליה)דוד שמואל

08-683331708-6833340inbalna@taxes.gov.ilראש ענף (אמרכלות)לביא ענבל 

08-683335202-6668765kerenc@customs.mof.gov.ilממונה (גורם כלכלי מאושר)נקאשקרן 

08-683335002-6668920amirkr@taxes.gov.ilמנהל תחום (גורם כלכלי מאושר)קרון עמיר 

08-683335102-6668790mayank@customs.mof.gov.ilממונה (גורם כלכלי מאושר)מלולמאיה 



08-683330008-6833340kfirh@customs.mof.gov.ilמנהל אגף בכיר (חירום, ביטחון  מידע וסייבר)חןכפיר 

08-683330002-6668921orenbe@taxes.gov.ilסגן מנהל אגף א' (ביטחון)בן שבת אורן 

08-683332102-6669950zivb@customs.mof.gov.ilממונה (מודיעין)בוטבול זיו

08-683331102-6668927dudy@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (ביטחון)בן חיון דוד 

08-683332002-6668919ilant@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (אמצעים טכנולוגיים)טלקר אילן 

08-683330908-6833340igal -t@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (אבטחת מידע,  מערכות מכס, מידע מסווגאווגצ'ו תזזויגאל 

08-683331902-6668924idos@customs.mof.gov.ilממונה (אמצעים טכנולוגיים)שרי עידו 

08-683331408-6833340oz_m@customs.mof.gov.ilממונה (ביטחון אזורי)מורוותי עוז 

08-683332202-6669953yaelg@customs.mof.gov.ilמרכז (ביטחון - מודיעין)גואטה יעל 

08-6833330rafile2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (ביטחון -גורם  כלכלי מאושר)לוי רפי 

08-6833305dudiam@taxes.gov.ilמרכז בכיר (אבטחת מידע)אמרדוד 

08-683330608-6833340alonl@customs.mof.gov.ilממונה (אבטחת מידע)ליכטנשטין אלון 

08-683330008-6833340shanil@customs.mof.gov.ilרכז בכיר (סינון ביטחון)לוי שני 

08-6833329aviadaz@taxes.gov.ilממונה (ביטחון אזורי)אזרזראביעד אברהם 

08-683332908-6833340avishairo@taxes.gov.ilממונה (ביטחון אזורי)רוזנר אבישי 

08-683330702-6668996guym@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (היערכות לשעת  חירום)מרגלית גיא 

08-683332402-6668994annak@customs.mof.gov.ilמרכז (ביטחון - מודיעין)ויטס קוטליארוב אנה

08-6833312netalida@taxes.gov.ilראש ענף (סינון וביטחון)דאורפורנטע לי 

08-683330302-6668923saritl@customs.mof.gov.ilמרכז (אמצעים טכנולוגיים)ליבהברשרית 

08-683331602-6668932izikp@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר (ביטחון -גורם  כלכלי מאושר)פרץיצחק 

08-683331502-6669933anatoli@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר (ביטחון -גורם  כלכלי מאושר)אברמוב אנטולי 

08-683331302-6669926gilada@customs.mof.gov.ilממונה (ביטחון אזורי)אליאס גלעד 

08-683330408-6833340anat_lh@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (כשירות מבצעית  ונהלים)לוי חודייבענת 

08-683331008-6833340sharonha@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (ביטחון אזורי)חביבשרון 

08-683332302-6668995shlomitm@customs.mof.gov.ilמרכז (ביטחון - מודיעין)מדינה צרפתישלומית 

08-683330808-6833340advadr@taxes.gov.ilמרכז (ביטחון - גורם כלכלי  מאושר)דרוריאדוה 

08-683336108-6833380yaeln@customs.mof.gov.ilממונה (פירוקים וגביה מיוחדת)נוה יעל 

08-683336408-6833380anat_b@customs.mof.gov.il עוזר ראשי (פירוקים)בלאוענת 

08-683336302-6668906noabe@taxes.gov.il עוזר ראשי (פירוקים)ברגר נועה 

08-683336608-6833380bsharaza@taxes.gov.il עוזר ראשי (פירוקים)זהרבשארה 

08-683336508-6833380orit_r@customs.mof.gov.il עוזר ראשי (פירוקים) רם אורית

08-683337108-6833380sigalgr@mc.shaam.gov.ilממונה פרוייקטים (בקח"ש)גרוססיגל 

08-683337008-6833880pninag@customs.mof.gov.ilראש ענף (פירוקים ופשיטות רגל)ג'רסי חלפון פנינה 

08-978803508-6833380motiba@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים (בקח"ש)ברכהמרדכי 

08-683336902-6668770urielni@taxes.gov.ilממונה פרוייקטים (בקח"ש)ניאזוב אוריאל 



08-683338902-6668166yigalfa@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (שומה וביקורת  - חקירות פשיעה חמורהפחימהיגאל 

08-6833384076-8094583haimta@taxes.gov.ilממונה בכיר (חולית בקח"ש -  חקירות ופשיעה חמורה)טמירחייים 

08-6833383076-8094980amosga@taxes.gov.ilמבקר חשבונות (בכיר)ג'רבי עמוס 

08-6833390victoryaar@taxes.gov.ilמנהל מדור (תפיסות)מאיר ויקי 

08-6833385076-8094088zipiel@taxes.gov.ilממונה בכיר (חולית בקח"ש -  חקירות ופשיעה חמורה)אלבזצפורה

08-6833386076-8093854ronenmi@taxes.gov.ilממונה בכיר (חולית בקח"ש -  חקירות ופשיעה חמורה)מינאירונן 

08-6833387076-8094082yuvalar@taxes.gov.ilממונה בכיר (חולית בקח"ש -  חקירות ופשיעה חמורה)בן ארדיטייובל 

03-763398403-7633970revitalza@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי-פשיעה  מאורגנת)זאוברררויטל 

03-763300103-7633002irirsmi@cm.shaam.gov.ilמזרחי איריס 

03-7633278amirase@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (ביקורת פנים)סלעעמירה

03-7633969rinatsha@mh.shaam.gov.il מרכז (תפיסות)שבתאירינת 

03-763399103-7633970tipimo@cm.shaam.gov.ilמנהל לשכה אזורית (ייעוץ משפטי)משה צפורה

03-763397703-7633970orisp@mh.shaam.gov.ilמנהל לשכה אזורית (ייעוץ משפטי)פשיגל אורי 

03-763398303-7633970orenba@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי-פשיעה  מאורגנת)בר עוזאורן 

03-763398003-7633970niris@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)ישראל ניר 

03-7633970076-8093860itamarin@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)ענברי איתמר

03-7633876liatbe@taxes.gov.ilעוזר ראשיבכור ביטון ליאת 

03-763399503-7633970efratmo2@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)מויאל קיטייניקאפרת 

03-7633540076-8093865maorsa@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)סבגמאור 

03-7633398503-7633970liatgo@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)גולדשטיין שוורץליאת 

03-7633982076-8093943lironva@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)גולי וקנין לירון 

עוזר ראשי (פלילי)קדור כרמל

03-7633978zehavitaz@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)עזרן קינדזהבית 

03-7633972ettyst@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)שטיינמץאתי

03-763397903-7633970estersa@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)ששון אסתר 

076-8090277itaisc@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)שוורץאיתי

03-763399203-7633993sharonle@mc.shaam.gov.ilרכזת לשכה ב' ברזילישרון 

03-763398903-7633993liatba2@mh.shaam.gov.ilסגן מנהל לשכה אזורית  (ייעוץ משפטי)ברזיליליאת 

03-7633832076-8093953miribe@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)בנהרדיתימירי

03-763397303-7633970luin@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי-פשיעה  מאורגנת)ענברלו

03-763037603-7633970yonathango@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)גולןיונתן 

03-763399503-7633993shiranba@mh.shaam.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)באדי שירן 

03-763398103-7633970adibu@taxes.gov.ilעוזר ראשי (פלילי)בובלילעדי 

03-7633007076-8093946estermo@mc.shaam.gov.ilמנהל תחום בכיר (תכנון ובקרה)מוטולהאסתר 

03-763306302-6668918tibiy@customs.mof.gov.ilמנהל אגף א' (פיתוח תשתיות  ופרוייקטים)טיבייורם 



03-6552235sumuelgo2@taxes.gov.ilמנהל תחום (מקצועית- מע"מ)ג'ורנוגיא

02-6664117/11002-6664112doveret@taxes.gov.ilמנהל אגף א' (דוברות והסברה)לב זרחיה עידית 

02-6664566רכזת לשכה בכירהמגור טימור

02-666411302-6668025מנהל תחום בכיר (יעוץ כלכלי  למנהל רשות המסים)ברוק אורי 

02-666405103-9315700milian@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (מסים עקיפים  ושע"מ)פריזאנטמילי 

02-666405302-6664054nogaya@shaam.gov.ilראש ענף (ביקורת פנים)ימין נגה 

02-666405202-6664054mizrahike@taxes.gov.ilמנהל תחום (ביקורת פנים)מזרחיקרן 

02-6664049haviharma@taxes.gov.ilמנהל תחום (ביקורת פנים)חביארמרקובס 

02-666404802-6664054orale@taxes.gov.ilמנהל תחום (ביקורת פנים)לוי אורה 

02-666404702-6664054nitzais@taxes.gov.ilממונה (מפקח ארצי-ביקורת פנים)איש שלום ניצה 

02-6663855/3852/38502-6663851urikal@taxes.gov.ilיועץ משפטי לרשות  המסים בישראל)קלינראורי 

02-666385902-6663851rajin@customs.mof.gov.ilסגן בכיר ליועמ"ש  (מינהל ודיני עבודה)כליף רגין יהודה 

02-666385702-6663851iris_v@customs.mof.gov.ilסגן  בכיר ליועץ המשפטיוינברגראיריס 

02-6663918lilyor@taxes.gov.ilעוזר ראשי אור מלכיאללילי 

02-666391502-6663851inbalk@costoms.mof.gov.ilממונה (מכס)קורקוס פנחסעינבל

02-666386102-6663851guyg@customs.mof.gov.ilמנהל מחלקה בכיר (בלו)גולדמן גיא 

02-6663852/3853/39602-6663851yaelar@taxes.gov.ilסגן בכיר ליועמ"ש  (פלילי)אריה הלדמן יעל 

02-666386602-6663851dinas@customs.mof.gov.ilממונה (בינלאומי)שיבלידינה 

02-6664721udias@taxes.gov.ilעוזר ראשי אסאאהוד 

85202-6663851ravit@customs.mof.gov.il/ 02-6663865ממונה (בלו)נעים רוית 

02-666385202-6663851מרכז (תפיסות)חיון מרים 

עוזר ראשי אייזןיערה 

02-666471202-6663851shanib@customs.mof.gov.ilעוזר ראשי בוכניק סלומוןשני 

02-666392102-6663851kobiav@taxes.gov.ilממונה (תביעות ועירעוריםאברם יעקב 

02-6663841noamru@taxes.gov.ilעוזר ראשי רוזניק נועם 

02-6663851ממנוה (מע"מ)שרון עופר 

עוזר ראשי כהן יוטל 

02-666470502-6668164yarony@customs.mof.gov.ilעוזר ראשי ימין ירון 

02-666411102-6668290danielar@customs.mof.gov.ilממונה (יועץ משפטי)שני (רוט)דינאלה 

02-666391902-6668932dotansh@taxes.gov.ilמנהל תחום בכיר (כלכלה-מע"מ)דותן שי 

02-666470802-6663932ayeletmi2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (כלכלן-אנליסט)מינסטראיילת 

02-666384602-6668301uriz@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר (כלכלן)זיסקינדאורי 

02-6663943yulia@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר (כלכלן)אונגריוליה 

02-666392202-6663932shirlyt@customs.mof.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי-כלכלה)אביבישירלי 

02-6663931/94602-6663932lizc@customs.mof.gov.ilמרכז תוכניות עבודה כהן ליזי 



02-666392802-6663932barides@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי-כלכלה)בריד אסתר 

02-666392002-6663932mizrahira@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי-כלכלה)מזרחירמי 

02-666470602-6669332itamarfa2@taxes.gov.ilמרכז בכיר (תכנון וכלכלה)פרחיאיתמר

02-666392702-6668218nataliami@taxes.gov.ilמנהל תחום (מפקח ארצי-כלכלה)מירצוב נטליה 

02-6663842irinafa@taxes.gov.ilמנהל תחום (תכנון וכלכלה)פלקוביץאירינה 

02-666392502-6663932yaelsh@customs.mof.gov.ilראש ענף (מכס-איסוף מידע)שאקויעל 

02-666393202-6663932racheld@customs.mof.gov.ilמרכז בכיר (איסוף מידע)דניאל רחלי

02-666393302-6668261ayeletko@taxes.gov.ilמנהל תחום (תכנון וכלכלה)קול איילת 

02-666392402-6663932kobib@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר (תכנון וכלכלה)בוזו בראון יעקב 

02-666390302-6663897portz@customs.mof.gov.ilסמנכ"ל בכיר אכיפת הגביהפורתזאב 

02-666390802-6663895dannyn@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר (רשת ומאגרי מידע, דווח סווג)נתנאל דניאל 

02-666390702-6663825yaira@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר (אכיפת גביה-מע"מ)אשואל יאיר

02-666388802-6663825yosin@customs.mof.gov.ilממונה (מפקח ארצי-בכיר)נבון יוסי 

02-6663314elonm@customs.mof.gov.ilממונה (אכיפת הגביה)מן אלאלון 

02-6663901/89302-6663895amirzo@customs.mof.gov.ilמנהל אגף א' (גביה מסים עקיפים)זוהראמיר 

02-666389202-6663895mirim@customs.mof.gov.ilממונה (אכיפת הגביה)מונסה מרים 

02-6663899yigalco@taxes.gov.ilמרכז (גביה - מע"מ) כהן יגאל

02-666389402-6663897danaz@customs.mof.gov.ilפקיד מקצועי בכיר (גביה ואכיפה)זאבדנה 

02-666389302-6663895מרכז (גביה - מע"מ)גבאימיכל 

02-666389002-6663895מרכז (גביה ואכיפה -מע"מ)דיין גילדה 

02-666389402-6663897dasha@customs.mof.gov.ilמנהל מדור (גביה ואכיפה)מספן דשה 

02-666389102-6668057leat@customs.mof.gov.ilממונה בכיר (סיווג עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים)צבילאה 

02-666390602-6668054kerenre@taxes.gov.ilמרכז (גביה ובתי דפוס)רביבו (דליות)קרן 

02-6663931/94602-6663932ronitel2@taxes.gov.ilאליאסיאן רונית 

02-666390502-6668110oshrats@customs.mof.gov.ilפקיד מקצועי בכיר (גביה ואכיפה)סדן אשרת 

02-666388902-6663895yosish@customs.mof.gov.ilמנהל תחום בכיר (פיקוח ובקרה-גבייה מסים עקיפים)שושנה יוסף 


