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  דן-ומה  גושש  ידפק

 רמת גן 38בן גוריון 
 

 03-7530333מרכזיה                                                                                   

 מחלקתיים מספרי פקסים
 

 
 שירות,תפעול ורשת

076-8093577 

 
 גביה 

 076-8093574עצמאים  
 076-8093575ניכויים    

 
 והחזרי מסתאומי מס 

 076-8093578תאומי /החזרי מס 
 076-8093579               פיצויים   

 חוליה מרכזית עצמאים
076-8093572 

 חוליה מרכזית חברות
076-8093573 

 ניהול ספרים
076-8093576 

 מסירת מידע - קו הצדק -מודיעין  
076-8090318 

 

 

 רשימת טלפונים ודואר אלקטרוני
 

 דואר אלקטרוני יליפקס למ חדר לוחהש תפקיד שם עובד

      הנהלת המשרד

 YACOVSA@taxes.gov.il 076-8092729 702 301 מה  פקיד  השו סברנסקי יעקב
 taxes.gov.il@MichalTo 076-8090335 706 302 סגנית  פקיד השומה  טולדנו מיכל

 taxes.gov.il@haronBeA 076-8090306 605 200 מנהל תחום גובה ראשי  אהרוןר  יומא-בן
 elBe@taxes.gov.ilYa 076-8090013 705 303 ממונה מינהל ומשאבי אנוש יעל בן חמו

      לנהמי

 taxes.gov.ilSHLOMOPI@ 076-8090382 707 325 ראש ענף אמרכלות פינטו שלמה
 es.gov.ilh2@taxShiraS 076-8090407 707 323 רכזת בכירה אמרכלות שפירא שירה 

 NadyaSo@taxes.gov.il 076-8094546 707 323 רכזת בכירה אמרכלותמ"מ   סולושנסקי נדיה
 taxes.gov.il@chendo 076-8090334 709 329 מרכז נכסים ולוגיסטיקה  חן  דורון
 ZivaTa@taxes.gov.il 076-8093591 701 300 ס.מנהלת מדור טזזו זיוה

      מודיעין 

 taxes.gov.il@NADAVHO 076-8090318 711 305 מרכז בכיר מודיעין הוד נדב

      שירות,תפעול ורשת

   YaacovZa2@taxes.gov.il 076-8090327 642 260 מרכז בכיר שירות, תפעול ורשת  זלמנוביץ  יעקב 
 taxes.gov.il@rAhzeE 076-8090377 640 257 ראש ענף שירות,תפעול ורשת  עזר אהובה

 taxes.gov.il@CohenAE 076-8090346 630 246 ראש ענף שירות,תפעול ורשת  כהן אלי
 taxes.gov.il@aronViY 076-8090323 641 258 ראש ענף שירות,תפעול ורשת  ויסמן ירון

 taxes.gov.il@ieletsuA 076-8090374 641 259 ראש ענף שירות,תפעול ורשת ן איילתסולימ
 taxes.gov.il@DANAZO 076-8090343 632 248 ראש ענף עבירות בסיסיות יקוטי דנה

 taxes.gov.il@miramAkA 076-8090379 644 261 ש ענף שירות,תפעול ורשתרא   עקירב עמירם
 mh.shaam.gov.il@ZVIHO 076-8090319 634 251 ראש ענף שירות,תפעול ורשת הוכהויזר צביקה 

      ספריםל  הוני

 taxes.gov.il@IZHAKHA 076-8090317 751 317 מנהל תחום רכז בכיר  הדר  יצחק
 CohenAh@taxes.gov.il 076-8090345 749 368 סגן ממונה  כהן אהרון

 taxes.gov.il@irBrN 076-8090308 749 366 ראש ענף   דיין ניר-בר
 BoazGr@taxes.gov.il 076-8090314 749 367 ראש ענף גרנות בועז
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      1ה  ליחו

 TalPe@taxes.gov.il 076-8090384 722 309 ממונה רכז חוליה פלמבאום טל
 taxes.gov.il@ZVIGI 076-8090387 723 357 מפקחת ראשית  צבי  גילה

      )מעורבת(      2ה  ליחו

 taxes.gov.il@HADARZA 076-8090326 721 308 ממונה רכזת חוליה  אלי הדר לכהז
 AviatarTz@taxes.gov.il 076-8090305 726 310 מפקח מתמחה צברי אביתר

      )מעורבת(  3ה  ליחו

  taxes.gov.ilRAVITET@ 076-8092678 727 311 ממונה רכזת חוליה רווית יצחקי חלוץ
 ErezTa@taxes.gov.il 076-8091107 728 352 מפקח בכיר טביב ארז
 liBa2@taxes.gov.ilNata 076-8090405 728 347 מפקחת מתמחה בגון נטלי

      )מעורבת(   4ה  ליחו

 taxes.gov.il@DORITSH 076-8090399 729 312 מנהלת תחום רכזת בכירה  שעשוע דורית
      

      5חוליה 

 taxes.gov.il@DRORVA 076-8090324 734 313 מנהל  תחום רכז בכיר                     ותארי דרור
 InbalPo@taxes.gov.il 076-8093560 732 370 מפקחת מתמחה פולאק ענבל

      חברות()  6ה  ליחו

 taxes.gov.il@siMaA 076-8090363 710 304 מנהל  תחום רכז בכיר  מזוז אסי
 YuvalPl@taxes.gov.il 076-8090411 708 350 מפקח בכיר  פליסקין יובל

 eeMo@taxes.gov.ilL 076-8090419 713 331 בכירהמפקחת  מויאל לי
 MichaelLe2@taxes.gov.il 076-8093566 713 332 מפקח מתמחה לייבוביץ מיכאל

 EtiCo@taxes.gov.il  708 327 מפקחת מתמחה כהן אתי

      שכירים ()  7ה  ליחו

  316 750   
 taxes.gov.il@MOSHEVA 076-8090322 754 373 מפקח ראשי  ינצברג  משהו

      חברות()  8ה  ליחו

  gov.ilSHAHARKO@taxes. 076-8092828 712 306 ממונה רכז חוליה  קולנדר שחר
 OrenAs@taxes.gov.il 076-8090413 714 344 מפקח  אסולין אורן 

 YaelBu@taxes.gov.il 076-8090412 716 338 מפקחת  בוכניק יעל
 YoavKr@taxes.gov.il 076-8090365 714 334 מפקח מתמחה קרנר יואב

 יהלומים()  9ה  ליחו
     

  314 736   
 taxes.gov.il@ZVIBR 076-8090310 738 382 מפקח ראשי  רנד  צביב

 ElinorDo@taxes.gov.il 076-8090316 730 328 מפקחת בכירה דותן אלינור
 waaelaa@taxes.gov.il 076-8090414 741 346 בכירמפקח  אעלמי וואל

 AliceMo@taxes.gov.il 076-8090393 741 356 מפקחת מתמחה מור יוסף אליס
 DanaBr@taxes.gov.il  738 381 מפקחת מתמחה ברונשטיין דנה

      (                                  )חברות 10חוליה 

 taxes.gov.il@MICHALNI 076-8090372 720 307 מנהלת תחום רכזת חוליה            ניר בלונרו מיכל
 OshratSt@taxes.gov.il 076-8090339 718 340 מפקחת בכירה  שטיינר אשרת

 OritJa@taxes.gov.il 076-8090415 724 335 מפקחת  יעקובזון אורית
 RanRahamimIf@taxes.gov.il  718 341 מפקח מתמחה איפרגן רן

 HaiDa@taxes.gov.il 076-8090418 724 343 מפקח מתמחה דהן חי

                                    ניכוייםת  לייחו

 taxes.gov.il@ELIYHONA 076-8090370 748 315 מנהל  תחום רכז בכיר  נאווי אליהו
 s.gov.iltaxe@YOAVYO 076-8090338 744 361 מפקח ראשי   ונג  יואבי

 taxes.gov.il@OFERGA 076-8090311 746 364 מפקח ראשי גנון עופר
 taxes.gov.il@YECHEZCELSH 076-8090397 752 348 מפקח בכיר שמש  יחזקאל                

 YoelTu@taxes.gov.il  746 365 מפקח מתמחה תורג'מן יואל
 InbalLa@taxes.gov.il 076-8093569 744 360 מפקחת מתמחה לאופר ענבל

      החזר/ תאום מס           71 .ח

 taxes.gov.il@LIORHE 076-8090321 650 203 מנהל  תחום רכז בכיר  הניג ליאור
 taxes.gov.il@AZARYATZ 076-8090389 669 275 מפקח  ראשי  צפרי עזריה
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 taxes.gov.il@ARIELKA 076-8090390 672 278 מפקח ראשי   אופמן  אריאלק
 taxes.gov.il@LEAHA 076-8090333 665 270 מרכזת תיאומי  מס והחזרי מס יעקב לאה

 taxes.gov.il@eevAvZ 076-8090302 664 269 מרכז תיאומי  מס והחזרי מס  אברמוביץ זאב
 taxes.gov.il@snatPeO 076-8090383 750 316 מרכזת תיאומי  מס והחזרי מס פלד אסנת

      taxes.gov.il@RivkaIa 076-8090337 667 268 מסבכירה תיאומי  מרכזת  יגר ריקי
 RinatNa3@taxes.gov.il 076-8090406 668 267 מנהלת מדור תאומי מס מעלם רינת 

 DavidRefaelCh@taxes.gov.il 076-8093590 662 274 ס.מנהל מדור  תיאומי מס ציקוושווילי דוד
 BatelBe@taxes.gov.il 076-8090516 671 277 מנהלת מדור בן דוד בתאל

 e@taxes.gov.ilAtaraL 076-8093562 661 266 מנהלת מדור עטרה קרן
 AnatRe@taxes.gov.il  076-8093568 666 271 מנהלת מדור רזניק ענת

       מרכזית  עצמאים   20. ח

 taxes.gov.il@HILITPO 076-8090380 620 202 מנהלת תחום רכזת בכירה פוליטי עופר הלית
 taxes.gov.il@MORDEHAYLE 076-8090351 754 374 מפקח ראשי   ביא מרדכיל

      ת  חוליהרוכימז

 taxes.gov.il@rapesa 076-8090386 626 243 ראש ענף  פרי שרה
 taxes.gov.il@MERAVLE 076-8090356 622 236 מרכזת חוליה מרכזית לוי מירב

 taxes.gov.il@GALITOV 076-8090376 638 255 ראש ענף עובדיה גלית
 RachelHa5@taxes.gov.il 076-8090410 628 245 וליהמנהלת מדור ח רחל רוחמה הררי

 JonathanAr@taxes.gov.il 076-8093592 623 237 ס.מנהל מדור חוליה ארן יהונתן
 InbarVa2@taxes.gov.il 076-8093337 626 242 ס.מנהלת מדור ענבר הלוי

 SapirHa@taxes.gov.il 076-8093593 624 239 ס.מנהלת מדור חדד ספיר

       מרכזית  חברות   21. ח

 taxes.gov.il@YACOVSH 076-8090400 621 201 מנהל  תחום רכז בכיר  שרון יעקב
 mh.shaam.gov.il@LIORAMA 076-8090366 629 235 מפקחת ראשית   מעיין ליאורה

      חברות ת  חוליהרוכימז
 taxes.gov.il@nisimsh 076-8090373 618 232 מרכז חוליה מרכזית  נסים שי

 taxes.gov.il@utyMiR 076-8090364 616 230 ראש ענף מזרחי רות
 taxes.gov.il@tehiyapo 076-8090381 614 226 ראש ענף פולישוק תחיה

 taxes.gov.il@menashela 076-8090352 614 225 ראש ענף להב מנשה
 taxes.gov.il@SHLOMITSH 076-8090398 616 229 ראש ענף   שמש  שלומית

 SmadarSo@taxes.gov.il 076-8093594 618 233 מנהלת מדור סומר סמדר

      יהגב

 taxes.gov.il@ZIVAYA 076-8090341 609 216 ס. גובה ראשי  ינוס זיוה
      גביה חברות

 taxes.gov.il@DAVIDMO 076-8090368 608 215 מרכז גביה דמרדכי דו
      ושכירים  יםמאעצגביה 

 taxes.gov.il@orenav 076-8090303 610 218 ראש ענף אורן אביטל
 taxes.gov.il@MEIRABE 076-8090307 608 214 ראש ענף בן שימול מאירה 
 taxes.gov.il@rieAbA 076-8090301 606 210 ראש ענף אברמוביץ אריה
 BenZionSh@taxes.gov.il 076-8090396 610 217 ראש  ענף  שמואלי בן ציון

 GladisAb@taxes.gov.il 076-8090408 606 209 ס.מנהל מדור סעד אבו אלעזאם גלדיס
      גביה ניכויים
 taxes.gov.il@ilaDoZ 076-8090315 615 228 מרכזת גביה   דולב צילה    
 taxes.gov.il@MIRYAMCO 076-8090349 611 219 ראש ענף   מרים כהן    
 gov.iltaxes.@SigalNa 076-8090371 611 220 ראש ענף   נגרין סיגל    

 taxes.gov.il@ETIHA2 076-8090329 613 223 מנהלת מדור  חבר אתי
 ZoharaKo@taxes.gov.il 076-8090409 612 221 ס.מנהל מדור כהן גרשום זוהרה

 taxes.gov.il@eonuBeN 076-8090309 607 211 ענף ראש  ברגרבסט נעמי

      הדרכת קהל/טפסים

 HayatMo@taxes.gov.il 076-8090331 636 253 ראש ענף  חייט משה 

         ארכיב מרכזי

 TzdakaDa@mh.shaam.gov.il 076-8090388 -1 282 ףראש ענ צדקה דוד
 HagaiTa@mh.shaam.gov.il 076-8090402 -1 280 ראש ענף  תבורי חגי

 OrlieSh@mh.shaam.gov.il 076-8090401 -1 280 ראש ענף  שרף אורלי
 taxes.gov.il@EliezerZe 076-8090328 -1 280 ראש ענף זלנפרוינד אליעזר 

    333 גיא עובדיה /מירה יפה מרכזיה 
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   647 263/264       שומרים

 


