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  ,חברות וחברי� יקרי�

  

  
ידי פקיד � כפי שנמסר לנו על,בפקיד שומה חולו�ב מספרי הטלפו� והמיילי� של בעלי התפקידי� "מצ

  .ר חיי� גבאי"ד, השומה

  

  .אנו מודי� על שיתו# הפעולה

  

  

  

  

  

  

  

    ,בברכה  

      

      

  ח"רו, דוד גולדברג    ח"רו, חיי� סטוק

  אביב�ר ועד מרחב תל"יו    ה"ר ועדת הקשר ע� מ"יו

      אביב�במרחב תל

  



  רשות המסי� בישראל
   רשימת טלפוני�� פקיד שומה חולו� 

  
  כתובת דואר אלקטרוני שלוחה / טלפו�  תפקיד  ש� העובד  חדר

   6505�03+ שלוחה   
    הנהלה ומינהל

  mh.shaam.gov.il HaimGa @ 887,888 פקיד השומה ר גבאי חיי�"ד 609
  mh.shaam.gov.il Yuvalc1 @ 889 סג� פקיד השומה ח"רו, יובל כה� 607
 mh.shaam.gov.il SefiRa @ 888 רכזת לשכה רבי� ספי   608
 mh.shaam.gov.il SolimaniGi @  793  מנהל מדור  סולימני גילה  605
 mh.shaam.gov.il@ efratAh   792 ראש ענ# אמרכלות  אהרוני אפרת  606
603  � mh.shaam.gov.il@ ReuvenSa   789 מ"ראש ענ# בנא  ספליצקי ראוב

  mh.shaam.gov.il EsterBe @ 890 עוזרת למינהל נת��אתי ב� 5�604
       6505790�03  פקס הנהלה
        6505855�03  פקס מינהל

             
             גבייה

 mh.shaam.gov.il AlohabBa @ 706 גובה ראשי אלוהאב באס� 304  
  mh.shaam.gov.il MalcaBi @ 713 סג� גובה ראשי בירנבוי� מלכה 308  
 mh.shaam.gov.il GalitHa2 @ 705 סג� מנהל מדור חכי� גלית 303  
 mh.shaam.gov.il SemadarMi @ 703 ראש ענ# גביה מזרחי סמדר 301  
  mh.shaam.gov.il GalitCo @ 701 מנהל מדורסג�  כה� גלית 301  
  mh.shaam.gov.il OraVi @ 704 מרכז גביה ויטנר אורה 302  
  mh.shaam.gov.il SigalSh @ 708 מדור סג� מנהל שמואל סיגל 305  
  305        
  mh.shaam.gov.il AldadSa @ 710 ראש ענ# שרעבי אלדד 306  
 mh.shaam.gov.il ViktoraLe @ 709 מנהל מדור לוי ויקטוריה 306  
 mh.shaam.gov.il SigalitHo2 @ 711 ראש ענ# הוד סיגלית 307  
 mh.shaam.gov.il AvivaDa2 @ 712  סג� מנהל מדור דוד אביבה 307  
 mh.shaam.gov.il MiraFr @ 714 ראש ענ# פרישברג מירה 309  
  mh.shaam.gov.il HemadZa @ 715 ראש ענ# צרפתי חמדה 310  
  mh.shaam.gov.il CarmelaAm @ 716 סג� מנהל מדור רמלהאמו� כ 310  

 mh.shaam.gov.il@ YosefYo   718 מנהל מדור  יוס# יונה   311
       

  6505856�03                                                     ית ניכויי�גבי' מח' פקס                    6505846�03  הגביה' מח' פקס

     
     עצמאי�� 'איה חול
 mh.shaam.gov.il MeravDa @ 795 רכזת חוליה ד "עו, דדוש מירב 602
601 � mh.shaam.gov.il BinyaminDa @ 801 מפקח ראשי דנש בנימי
 mh.shaam.gov.il YosefLe @ 802 מפקח ראשי לוי יוס# 601

       
     עצמאי�� 'חוליה ב

 mh.shaam.gov.il AvitalBe @ 776 רכזת חוליה ב� בסט אביטל 512
 mh.shaam.gov.il BelaZe @ 781 מפקחת ראשית זסלבר בלה 515
 mh.shaam.gov.il yanaiam @ 782 מפקח מתמחה עמר ינאי 515

       
     חברות� 'חוליה ג

 mh.shaam.gov.il OrenTa @ 808 רכז חוליה ח"רו, תמיר אור� 611
 mh.shaam.gov.il YarivAv @ 813 מפקח ראשי   יריבאביר� 612
 mh.shaam.gov.il SandraAh @  809 מפקחתראשית   ח"רו, סנדרה אהרוני  612
613 � mh.shaam.gov.il DoronTs @ 811 מפקח ראשי ח"רו, צדוק דורו
 mh.shaam.gov.il YakovKa @ 809               מפקח   קרטה יעקב 618

        

      
     עצמאי�� 'חוליה ד

 mh.shaam.gov.il ArielTa @ 796 רכז חוליה טאוב אריאל 516
 mh.shaam.gov.il MiryamSh @ 773 מפקחת ראשית שוור+ מרי� 511

      

      
     עצמאי�� 'חוליה ה

 mh.shaam.gov.il NiraTe @ 778 רכזת חוליה תבל נירה  513
 mh.shaam.gov.il MonelBo @ 780 ראשימפקח  בוינגו מונל 517
510 � mh.shaam.gov.il AlonBa @ 772 ראשימפקח  ברו, אלו
517� mh.shaam.gov.il AvishayAs2 @ 784                 מפקח מתמחה            אבישי אסולי

    03�6505753 5 קומה � פקס חוליות עצמאי�
  
 

     



 

 

 
     חברות� 'חוליה ח

 mh.shaam.gov.il ShimonSt @ 797 רכז חוליה ח"רו, סטולפר שמעו� 616
 mh.shaam.gov.il EliHa @ 814 בכיר מפקח חייקה אלי 615
617 � mh.shaam.gov.il ShronSh @ 817  בכירמפקח  ח"רו, שליי�  שרו
 mh.shaam.gov.il  AmielYe @  812  בכירמפקח ימיני עמיאל 614

      
618  � Mh.shaam.gov.il@ YaronFa   805  מפקח  פחימה ירו
 mh.shaam.gov.i SaritVo@   816         מפקחת   ח"רו, וולפר שרית 618

    חולית ניכויי�
 mh.shaam.gov.il VeredOs @ 758 רכזת חוליה ח"רו, אושרי ורד�בכר 502
 mh.shaam.gov.il ShaulNa @ 739 מפקח ראשי נחו� שאול 509
 mh.shaam.gov.il MosheDe @ 786 מפקח ראשי ח"רו, דנטיס משה 615

     חולית שכירי�
  mh.shaam.gov.il NatanEl @ 746 רכז חוליה אלבז נת� 408  
  mh.shaam.gov.il ShmuelLe @ 749 מפקח ראשי לוי שמואל 410  
  mh.shaam.gov.il IsaEh @ 748 מפקח בכיר עיסא איהב 410 
       

     חוליה  מרכזית
  mh.shaam.gov.il DavidSe @ 891 רכז חוליה דודסלע  404  
 mh.shaam.gov.il MordeahiSh @ 745 מנהל מדור שבתאי מרדכי 407  
  mh.shaam.gov.il HayaNa @  747 ראש ענ#  נחו� חיה  407  
  mh.shaam.gov.il SimaNa @ 743 ראש ענ# נגר סימה 406  
 mh.shaam.gov.il MotiGo @ 744 ראש ענ# גולדברג מרדכי 406  
  401 �  mh.shaam.gov.il AharonEs @ 736 מנהל מדורג� ס אשכנזי אהרו
  mh.shaam.gov.il EliVi @ 849 מנהל מדורג� ס ויזמ� אלי 401  
  mh.shaam.gov.il EtiNe @ 848 מרכז נמט  אסתר 408  
  mh.shaam.gov.il AmaliaDo @ 738 ראש ענ# דור או� עמליה 409  
  mh.shaam.gov.il DaliaLa @ 737 ראש ענ# אור דליהל 402  

 Mh.shaam.gov.il@ NahemyaNa      754  ארכיבר  נהרי נחמיה  ארכיב
 mh.shaam.gov.il@ DavidHi2   751,752  ארכיבר  הירש דוד  ארכיב

       
    6505740�03   פקס חוליה מרכזית

        
    )17(חולית תאומי מס והחזרי מס 

 mh.shaam.gov.il Ronitco2 @ 762 רכזת חוליה  רוניתכה� 504
 mh.shaam.gov.il@ ZahavaYe    768  ראשיתמפקחת יחזקאל זהבה 508
 mh.shaam.gov.i @ NavaNa2       798 ראש ענ# נהרי נאוה 505
 mh.shaam.gov.il@ AvivaBo      765 רכזת לשכה בכירה  אביבה בונו  505
 mh.shaam.gov.il@ AhovaLe      765  ענ#ראש לוי אהובה  505
 mh.shaam.gov.il@ SaritBa    767 סג� מנהל מדור בכר שרית 507
505 � mh.shaam.gov.il@ BennyLe  764 ראש ענ# ליאו� בנימי
 mh.shaam.gov.il@ BinyaminEy  759 סג� מנהל מדור בנימי� ענת 518
 mh.shaam.gov.il@ EtiMa  785 ראש ענ# מני אסתר 503
519          
  

  6505770�03                            פקס  מחלקת תאומי מס והחזרי מס
      

      ניהול ספרי�
  mh.shaam.gov.il YaakovAn @  719 מנהל תחו� ניהול ספרי� ענית יעקב 312 

      
      מודיעי� ורשת

  mh.shaam.gov.il ZakiBa @  725 מודיעי�כרטסת ומרכז   בשארי זאקי  316  
  mh.shaam.gov.il OrliMa @  717 ראש ענ#  מעודה אורלי  311  
  mh.shaam.gov.il ShlomoBa @ 723 ראש ענ# בכר שלמה 315  

  mh.shaam.gov.il ShlomoMo2 @ 800 הדרכת קהלקיד פ מוסקונה שלמה  לובי
  314 �  mh.shaam.gov.il GolanMa @ 722 קנסות מינהליי� מלכיאל גול
 mh.shaam.gov.il MiriamKa @ 728 מנהל מדור מודיעי� קיאני מרי� 317  
  318       
  mh.shaam.gov.il YechezcelMs @ 732 סג� מנהל חוליה מסיל יחזקאל 318  

 mh.shaam.gov.il@ GabiAv   726  מנהל מדור מודיעי�  אברמוב גבריאל    317
    6505730�03 פקס מחלקת מודיעי� 

     

 

 


