
1' עמ

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

meravza@taxes.gov.ilמירב צדיקריופקידת השומה

danamo@taxes.gov.ilדנה מונסוניגוסגנית פקיד שומה

08-9446646dalyaco3@taxes.gov.ilדליה כוכביממונה מינהל ומשאבי אנוש

08-9446629076-8092576mosheha2@taxes.gov.ilמשה הדסיגובה ראשי

ממונה תאומי מס והחזרי מס

08-9446724076-8092604modchish@taxes.gov.ilשי מודחימנהל תחום ניהול ספרים

08-9446607076-8092558yemimana@taxes.gov.ilימימה נהריתפעול ורשת, שירות (ת"שירו)ממונה 

08-9446723076-8092590amielye@taxes.gov.ilעמיאל ימינימנהל תחום חוליה מרכזית חברות

08-9446694076-8092520osnatna@taxes.gov.ilאוסנת נדבמנהלת תחום חוליה מרכזית עצמאים

08-9446634076-8092594farciyasa@taxes.gov.ilפרחיה סרוסי(עצמאים) 1מנהלת תחום חוליה 

08-9446706076-8092619hilaav2@taxes.gov.ilהילה אביב(עצמאים) 2מנהל תחום חוליה 

08-9446701076-8092534arzaov@taxes.gov.ilארזה עובדיה(עצמאים) 3מנהלת תחום חוליה 

08-9446721076-8092532efraeimco@taxes.gov.ilאפרים כהן(עצמאים) 4מנהל תחום חוליה 

08-9446727076-8092559yaelha3@taxes.gov.ilיעל חיים(חברות) 5מנהלת תחום חוליה 

08-9446718076-8092561yacovoz2@taxes.gov.ilיעקב עוז(עצמאים) 6מנהל תחום חוליה 

08-9446667076-8092585sivankr@taxes.gov.ilסיון כרמי(חברות) 7ממונה חוליה 

08-9446717076-8093389oritdi@taxes.gov.ilאורית דיאמנט(חברות) 8מנהלת תחום חוליה 

08-9446680076-8092533efratsh@taxes.gov.ilאפרת שרעבי(חברות) 9ממונה חוליה 

08-9446670076-8092602hibasa@taxes.gov.ilשגיא חיבהמנהל תחום ניכויים

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

אריאלה וינשטוקסגנית גובה ראשי

מנאל באסלחברות ומקדמות, עצמאים- גביה

אביגיל ברמיעצמאים וחברות- גביה

שני אלישעעצמאים וחברות- גביה

ליבי אסאעצמאים וחברות- גביה

רות שלוםניכויים- גביה

נילי קלפוןניכויים- גביה

אידית קלכמןניכויים- גביה

הילה חסוןר"פשט/ניכויים- גביה

דואר אלקטרוניפקסטלפון

08-9446644076-8093182 mh.rh.th@taxes.gov.il

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

ציפי בן דודפתיחת תיק חברות כולל ניכויים

שרונה משרקיפתיחת תיק עצמאים כולל ניכויים

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

איילת כרמימרכזת

מן'מירב תורג5מזכיר חוליה 

יפית ברהני7מזכירת חוליה 

כרמלה כהן8מזכירת חוליה 

מרים אלון9מזכירת חוליה 

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

הילה אלמליח1מזכירת חוליה 

אלינור מונייר2מזכירת חוליה 

ה'מאיה יעקב ביצ3מזכירת חוליה 

אריה שאול4מזכיר חוליה 

אילנה טל6מזכירת חוליה 

רשימת טלפונים פקיד שומה רחובות
7645311רחובות  , 11נסקי 'עמיאל רוז' רח

חברי ההנהלה

מחלקת גביה

תפעול ורשת, שירות (ת"שירו)

חוליה מרכזית חברות

08-9446641

08-9446644

08-9446644

הטלפון של המרכזיה '  במס0י הקשה של הספרה " במשרדנו הושק שירות חדש המאפשר לחסוך את זמן ההמתנה ע

076-8093184

mh.rh.sh@taxes.gov.il

 mh.rh.gv@taxes.gov.il

08-9446644

08-9446699

08-9446644

החזרי מס ופיצויים, תיאומי מס

מענה טלפוני 

תפקיד

076-8093185

8:30-13:00 מענה טלפוני בין השעות 08-9446644מרכזיה 

076-8093183 mh.rh.maz-ast@taxes.gov.il

חוליה מרכזית עצמאים 

076-8093189mh.rh.maz@taxes.gov.il
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2' עמ

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

08-9446703076-8092537asherat@taxes.gov.ilאשר עטיהמפקח

08-9446679076-8092519hilaav2@taxes.gov.ilאבי גליסמפקח

08-9446715076-8092547shiranha2@taxes.gov.ilמשה בראלמפקח 

08-9446637076-8093173aviadDa@taxes.gov.ilאביעד דודמפקח מתמחה

08-9446708076-8092589alizava@taxes.gov.ilעליזה וזאנימפקחת

08-9446716076-8092528ilanasc@taxes.gov.ilאילנה שורצמןמפקחת

08-9446713076-8092554yaeirsi@taxes.gov.ilיאיר סיאנימפקח

08-9446704076-8092557yosefha@taxes.gov.ilבי'יוסי חגמפקח

08-9446697076-8092562yaaritgr@taxes.gov.ilיערית גרינבאוםמפקחת

08-9446687076-8092539aharonar@taxes.gov.ilאהרן ארדמפקח 

08-9446673076-8094018adias4@taxes.gov.ilעדי יצחקובמפקחת

08-9446697076-8092530amirasc@taxes.gov.ilאמירה שוורץמפקחת

(חברות) 7חוליה 

08-9446680076-8092587adidi@taxes.gov.ilעדי דגמימפקחת

08-9446677076-8092543eladba@taxes.gov.ilאלעד בסטקרמפקח 

08-9446676076-8092586yifatsh@taxes.gov.ilיפעת שמואלימפקחת 

08-9446697076-8093175ezrawa@taxes.gov.ilעזרא ויינרמפקח מתמחה

(חברות) 8חוליה 

08-9446627076-8092582eladna@taxes.gov.ilאלעד נעמןמפקח

08-9446682076-8092598shiranha2@taxes.gov.ilשירן חימפקחת מתמחה

08-9446638076-8093176yonatanmu@taxes.gov.ilיונתן מוסאימפקח מתמחה

(חברות) 9חוליה 

08-9446709076-8092569meitalno@taxes.gov.ilמיטל נוימןמפקחת

08-9446678076-8093172shayel@taxes.gov.ilשי אלבזמפקח

08-9446726076-8093174kerenta@taxes.gov.ilטל קרןמפקחת מתמחה

ניכויים

08-9446677076-8092601rafila@taxes.gov.ilרפי לאוברמפקח

08-9446605076-8092540gavrielbe@taxes.gov.ilגבריאל בממןמפקח

08-9446686076-8092529elira@taxes.gov.ilאלי רחימימפקח

08-9446672076-8092566motiho@taxes.gov.ilמוטי חובבמפקח

08-9446659076-8092596ketiko@taxes.gov.ilקטי קופרלימפקחת

קנסות מינהליים

דואר אלקטרוניפקסטלפוןשםתפקיד

08-9446641076-8092605shiransa2@taxes.gov.ilשירן סלםעבירות בסיסיות

(חברות) 5חוליה 

(עצמאים) 6חוליה 

מפקחי שומה

רשימת טלפונים פקיד שומה רחובות

(עצמאים) 2חוליה 

הטלפון של המרכזיה '  במס0י הקשה של הספרה " במשרדנו הושק שירות חדש המאפשר לחסוך את זמן ההמתנה ע

 7645311רחובות  , 11נסקי 'עמיאל רוז' רח

(עצמאים) 3חוליה 

8:30-13:00 מענה טלפוני בין השעות 08-9446644מרכזיה 

(עצמאים) 4חוליה 

(עצמאים) 1חוליה 
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