
כתובת מיילשלוחותתפקידשם עובדמחלקה בחטיבהחטיבה
074-7611234erany@taxes.gov.ilמנהל  רשות  המסים  בישראליעקב ערןהנהלת המשרדמנהל רשות המסים                                                       
074-7611234SARITDA3@taxes.gov.ilיועץ מקצועי למנהל רשות המסיםדנגור שריתלשכת המנהלמנהל רשות המסים                                                       
620-5686hillelv@taxes.gov.il (50)ת רשות המסים/ת למנהל/ת מקצועי/יועץוואזנר הלללשכת המנהלמנהל רשות המסים                                                       
074-7611235uribr@taxes.gov.ilיועץ כלכלי למנהל רשות המ(מנהל תחום בכיר ברוק אורילשכת המנהלמנהל רשות המסים                                                       

761-1218MiriSa2@taxes.gov.il (74)משנה למנהל רשות המסיםסביון מיריהנהלת המשרדמשנה למנהל רשות המסים                                                 
  חוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין
766-3958DuduHa@taxes.gov.il (3))מודיעין ארצי(סגן מנהל אגף בכיר הנס דודחוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין
761-4829ornada@taxes.gov.il (74)רכז חולית מודיעין וחקירות מטה(מנהל תחום דניאל אורנהחוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין
03-7633959MIRIYO@taxes.gov.ilרכז חולית מודיעין וחקירות מטה(מנהל תחום יולזרי מיריחוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין
03-7633076rachelza@taxes.gov.ilרכז חולית מודיעין וחקירות מטה(מנהל תחום זנד רחלחוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין
02-5427007ISRAELGA@taxes.gov.il)מוקד מודיעיני משולב(ת תחום /מנהלגנץ ישראלחוליה מודיעין וחקירותחקירות ומדיעין

  בלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
761-9770EREZBE@taxes.gov.il (76)ת היחידה הארצית לבלו ומס קניה/מנהלארז בנימיןבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
761-2233doronme@taxes.gov.il (74)ת היחידה לבלו ומס קניה/ית מנהל/סגןמלר דורוןבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
074-7611309dinay@taxes.gov.il)דלק והסדר הסולר(מנהל תחום יושיע דינהבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
761-2234Zoharam@Taxes.gov.il (74)בכיר )חוליית ביקורת חשבונות(ממונה עמרם זוהרבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
761-9784roeial@taxes.gov.il (74))תפעול- מס קניה (ת תחום /מנהלאליאן רועיבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 
761-9782meirsh@taxes.gov.il (74))בקורת חשבונות(מנהל תחום שני מאירבלו דלקמשנה למנהל רשות המסים                                                 

074-7611166Aviar@taxes.gov.ilראש מינהל מכסארדיטי אביהנהלת המשרדחטיבת מכס                                                             
  מכס- מעריכים חטיבת מכס                                                             
074-7611184ishaias@taxes.gov.il)ר"תש(ה /ת תחם בכיר/מנהלעשהאל ישימכס- מעריכים חטיבת מכס                                                             
074-7611211yafaHo@taxes.gov.il)ר'תש(מנהל תחום חודדה יפהמכס- מעריכים חטיבת מכס                                                             
  )הנהלה(יצוא חטיבת מכס                                                             
074-7611187sarab@taxes.gov.il)יצוא וכללי מקור(מנהל תחום בכיר ביטון שרה)הנהלה(יצוא חטיבת מכס                                                             
074-7611174yaronco2@taxes.gov.il)חוקיות היצוא(ה /ממונה בכירכהן ירון)הנהלה(יצוא חטיבת מכס                                                             
  מנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611175leoni@taxes.gov.ilסב, צווים, מחסנים רשויים(מנהל תחום בכיר ליאון יצחקמנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611208mosheha6@taxes.gov.il)הישבון ופטור מותנה(מנהל תחום בכיר הראל משהמנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611209suzib@taxes.gov.il)מצהרים ומעקב מטענים(מנהל תחום בן יאיר סוזימנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611178eliezerh@taxes.gov.il)מחסנים רשויים-מפקח ארצי(ממונה בכיר חוברה אליעזרמנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611177MeiravBa2@taxes.gov.il)קשרי אוטונומיה(מנהל תחום בר מירבמנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
074-7611210navaka@taxes.gov.il)ר ופקידי רישוי'סוכני מכס תש(ממונה בכיר קלימי נאוהמנהלי מכס צוויםחטיבת מכס                                                             
  מכס אכיפהחטיבת מכס                                                             
074-7611194osnativ@taxes.gov.il)אכיפה- מכס (מנהל תחום בכיר אבגי אוסנתמכס אכיפהחטיבת מכס                                                             
074-7611189helih@taxes.gov.il)הנהלה- ג"תפ(ה /ממונה בכירחזות חלימכס אכיפהחטיבת מכס                                                             
074-7611172shulamit@taxes.gov.il)הישבון ופטור מותנה(ממונה בכיר שמול שולמיתמכס אכיפהחטיבת מכס                                                             
  מעריכי סווגחטיבת מכס                                                             
074-7611167irissa3@taxes.gov.il)חוקיות היבוא(מנהל תחום בכיר סעדון איריסמעריכי סווגחטיבת מכס                                                             
074-7611213linorm@taxes.gov.il)צווים(ת תחום /מנהללוי לינורמעריכי סווגחטיבת מכס                                                             
074-7611205simonaPr@taxes.gov.il)מהנדס כימיה(מנהל תחום פרוימוביץ סימונהמעריכי סווגחטיבת מכס                                                             
074-7611170amosyo@taxes.gov.il)סיווג ארצי(מנהל תחום יוגב עמוסמעריכי סווגחטיבת מכס                                                             
  )הנהלה(מעריכי מחירים חטיבת מכס                                                             
074-7611151danielda2@taxes.gov.il)הערכה(מנהל תחום בכיר דרגוצקי דניאל)הנהלה(מעריכי מחירים חטיבת מכס                                                             
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074-7611188BatyaMi@taxes.gov.il)מכס- הערכה (ה /ממונה בכירמיכאל בתיה)הנהלה(מעריכי מחירים חטיבת מכס                                                             
  )הנהלה(יבוא אישי חטיבת מכס                                                             
074-7611173RAKEFETIs@taxes.GOV.IL)יבוא אישי(ה /ת תחום בכיר/מנהלישי רקפת)הנהלה(יבוא אישי חטיבת מכס                                                             
  מכס- הנהלה חטיבת מכס                                                             
074-7611198sharonha2@taxes.gov.il)מתאם פעולות המכס(ת תחום /מנהלחביב שרוןמכס- הנהלה חטיבת מכס                                                             
074-7611212BorisGi2@taxes.gov.ilמעריך ראשי )בכיר(מנהל תחום גינזבורג בוריסמכס- הנהלה חטיבת מכס                                                             
  הנהלה- יחסים בינלאומים חטיבת מכס                                                             
074-7611182davidho@taxes.gov.il)המחלקה הבינלאומית(מנהל תחום בכיר חורי דודהנהלה- יחסים בינלאומים חטיבת מכס                                                             
  ל'נציגויות של הרשות בחוחטיבת מכס                                                             
373-5519GALYB@taxes.GOV.IL (322)נציג האוצר ורשות המסים בבריסלעוז סטי גלי-ברל'נציגויות של הרשות בחוחטיבת מכס                                                             

074-7613170PAZITKL2@taxes.gov.ilשומה וביקורת- ל בכיר 'סמנכקלימן פזיתהנהלת המשרדחטיבה שומה ובקורת                                                     
  )נמה(שומה וביקורת חטיבה שומה ובקורת                                                     
782-2178YaronBe2@taxes.gov.il (74)ת היחידה הארצית לשומה בהתכתבות/מנהלבן נעים ירון)נמה(שומה וביקורת חטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613179RonySe@taxes.gov.il)מס הכנסה-שומה(' מנהל אגף אלוי רוני-סרי)נמה(שומה וביקורת חטיבה שומה ובקורת                                                     
782-2139SigalPe@taxes.gov.il (74))שומה בהתכתבות-   פרוייקטים (מנהל תחום פרז סיגל)נמה(שומה וביקורת חטיבה שומה ובקורת                                                     

  )הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
VEREDBA@taxes.gov.il               03-7633152)ניכויים מס הכנסה- שומה (מנהל תחום בכיר בכר אושרי ורד)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
RACHELAK@taxes.gov.il               04-8630099)פרט- שומה(מנהל תחום בכיר אקוקה רחלה)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
763-3047avish2@taxes.gov.il (3))ניכויים- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלשטרן אברהם)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-6052ELIYHONA@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי ניכויים(מנהל תחום נאווי אליהו)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613224ItzhakOr@taxes.gov.il)מפקח ארצי נכויים(מנהל תחום אורבך יצחק)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-3220sionle@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי ניכויים(מנהל תחום לוי ציון)הנהלה(ניכוייםחטיבה שומה ובקורת                                                     

  )הנהלה(יחידת ניהול ספרים חטיבה שומה ובקורת                                                     
TAMARBR@taxes.gov.il               03-7633006)הוראות וקבילות פנקסים(מנהל תחום בכיר ברכה תמר)הנהלה(יחידת ניהול ספרים חטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613206AlonRi2@taxes.gov.il)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלרינגוולד אלון)הנהלה(יחידת ניהול ספרים חטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613183MosheEl@taxes.gov.il)ניהול ספרים(מנהל תחום אליהו משה)הנהלה(יחידת ניהול ספרים חטיבה שומה ובקורת                                                     

  )הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613223YanivCo@taxes.gov.il)מיסוי מקרקעין(מנהל אגף א כהן יניב)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633051ornitka@taxes.gov.il)שמאי ראשי(מנהל תחום בכיר קלרו אורנית)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633009arielaya@taxes.gov.il)ת/ת מחוזי/שמאי(ת תחום /מנהליעקב אריאלה)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-9690revitalle@taxes.gov.il (74))פרט- שומת מקרקעין (מנהל תחום לוי סלהוב רויטל)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
ShukiSh@taxes.gov.il               03-7633041)שומת מקרקעין(מנהל תחום בכיר שרצקי שוקי)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633045yehudithi@taxes.gov.il)שמאי מחוזי(מנהל תחום הילרוביץ יהודית)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
meidadod@taxes.gov.il               03-7633039)שמאי מחוזי(מנהל תחום אודם מידד)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613226MeiravBe@taxes.gov.il)שמאי מחוזי(מנהל תחום בנדוד מירב)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-4702NuritKo@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי שומת מקרקעין(מנהל תחום קופלר הרוש נורית)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613216bonditz@taxes.gov.il)מפקח ארצי שומת מקרקעין(מנהל תחום בונדי צדוק)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633040ilanga@taxes.gov.il)שמאי מחוזי(מנהל תחום גלבורד אילן-בוחניק)הנהלה(שומת מקרקעיןחטיבה שומה ובקורת                                                     

  ביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633071anatgl@taxes.gov.il)ביקורת ממוחשבת(מנהל תחום בכיר גלזנר ענתביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
EliCo@taxes.gov.il               03-7633069ביקורת ממוח- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלכהן אליביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-4731EitanEl@taxes.gov.il (74))ביקורת ממוחשבת- מפקח ארצי (מנהל תחום אלבז איתןביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
BI((74) 761-4357amirasc@taxes.gov.ilמערכות (ת תחום /מנהלשוורץ אמירהביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633070yonivo@taxes.gov.il)ביקורת ממוחשבת- מפקח ארצי (מנהל תחום וולטו יוניביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
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03-7633066AdiRa@taxes.gov.il)ביקורת ממוחשבת(מנהל תחום רקובר עדיביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-4728davidsa2@taxes.gov.il (74))ביקורת ממוחשבת- מפקח ארצי (מנהל תחום סלבין דודביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633068LiatMa@taxes.gov.il)ביקורת ממוחשבת- מפקח ארצי (מנהל תחום בליטי ליאת-מרקובהביקורת ממוחשבתחטיבה שומה ובקורת                                                     

  שומת מקרקעין-מקצועית חטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613203MinaGo@taxes.gov.il)פיתוח ודיווחים-שומה(ה /ת תחום בכיר/מנהלגולן מינהשומת מקרקעין-מקצועית חטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613210EDITEL@taxes.gov.il)שומה- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלאלימלך עדיתשומת מקרקעין-מקצועית חטיבה שומה ובקורת                                                     
03-7633274YARONMI@taxes.gov.il)שומה- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלמילמן ירוןשומת מקרקעין-מקצועית חטיבה שומה ובקורת                                                     

  פיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-2975LioraLe@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי שומה(מנהל תחום ליבוביץ ליאורהפיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613211NataliTu@taxes.gov.il)פיקוח ובקרה- שומה (ה /ת תחום בכיר/מנהלמן נטלי'תורגפיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613177IlanBe2@taxes.gov.il)שומה- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלבן שמחון אילןפיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613176AilonKo2@taxes.gov.il)שומה- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלקוריצקי אילוןפיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     
761-3178Shlomobi3@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי שומה(מנהל תחום ביטון שלמהפיקוח ובקרהחטיבה שומה ובקורת                                                     

  פיתוח תהליכיםחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613213VeredSh2@taxes.gov.il)ועדות מקצועיות- מפקח ארצי (מנהל תחום אשכנזי ורדפיתוח תהליכיםחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613212elenago@taxes.gov.il)אבטחת מידע- מפקח ארצי (מנהל תחום גולצמן ילנהפיתוח תהליכיםחטיבה שומה ובקורת                                                     
074-7613259rolandam@taxes.gov.ilל בכיר מקצועי'סמנכשלם רולנד-עםהנהלת המשרדהחטיבה המקצועית                                                       

  מקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613244ErezOr2@taxes.gov.il)מפקח ארצי מלכרים(מנהל תחום בכיר אורעד ארזמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7614775nadavna@taxes.gov.il)מקצועית(ת אגף בכיר /מנהלנגר נדבמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633032NaamaSh3@taxes.gov.il)שוק ההון(ה /ת תחום בכיר/מנהלשואן נעמהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
IritLi@taxes.gov.il               03-7633061)מחירי העברה(ה /ת תחום בכיר/מנהלליאו עיריתמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633203roiza@taxes.gov.ilמיסוי מקרקעין- מקצועית (מנהל תחום בכיר זרנצנסקי רואימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
761-4796RonitCo2@taxes.gov.il (74))קופות גמל(מנהל תחום בכיר כהן רוניתמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613243shmuelva@taxes.gov.il)הערכות שווי ושינוי מבנה(מנהל תחום בכיר ווינשטיין שמואלמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
SHARONAH@taxes.gov.il               03-7633447)מיסוי בינלאומי(מנהל תחום בכיר אהרוני שרוןמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633260yoavmo@taxes.gov.il)החלטות מיסוי(מנהל תחום בכיר משה יואבמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633522zvikaba@taxes.gov.il)מיזוגים ופיצולים(מנהל תחום בכיר בראל צבימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
RAZIZ@taxes.gov.il               03-7633060)אופציות לעובדים(מנהל תחום בכיר איצקוביץ רזמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613246LilyaFr@taxes.gov.ilת מוסדות ציבור ומ/ת ארצי/מפקח(מנהל תחום פרישר ליליהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
763-3812avitalwe@taxes.gov.il (3))הערכות שווי ושינויי מבנה(ת תחום /מנהלוינרב צוהר אביטלמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
DinerAv@taxes.gov.il               03-7633423)לאומיות-אמנות בין(ת תחום /מנהלדינר אבישימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
761-4693ilanmo@taxes.gov.il (74))הערכות שווי ושנויי מבנה(ת תחום /מנהלמויאל אילןמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613266Amirda@taxes.gov.il)גילוי הון לא מדווח(ה /ת תחום בכיר/מנהלדוידוב אמירמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633424DAVIDGO@taxes.gov.il)נאמנויות- מפקח ארצי (ת תחום /מנהלגולדנברג דודמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
761-4725drorbi@taxes.gov.il (74))מחירי העברה- מפקח ארצי (מנהל תחום ביטרמן דרורמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
zehavazo@taxes.gov.il               03-7633104)ל"העברות לחו(ת תחום /מנהללוי זהבה-זוהרמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613261HagayTa@taxes.gov.il)מוסדות כספיים וחברות ציבוריות(מנהל תחום טיירי חגימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633429ChilikCo@taxes.gov.il)דינים זרים- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלכהן חיליקמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
liorta@taxes.gov.il               03-7633502)השקעות הון תעשיה. ע(מנהל תחום טלה ליאורמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633015liatba@taxes.gov.il)עידוד השקעות הון תעשיה(ת תחום /מנהלמקמילן ליאתמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613271NavaNa2@taxes.gov.il)אישורים- מפקח ארצי (מנהל תחום נימר נאוהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
EranDv@taxes.gov.il               03-7633035)אופציות לעובדים(מנהל תחום דביר ערן צבימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
763-3829pablosl@taxes.gov.il (3))הערכות שווי ושינויי מבנה(ת תחום /מנהלסלבין פבלומקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
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763-3436revitalra@taxes.gov.il (3))תקינה חשבונאית(מנהל תחום בכיר רז רויטלמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633438AVRAHAMEL@taxes.gov.il)אישורים- מפקח ארצי (מנהל תחום אליהו אברהםמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
golanmo2@taxes.gov.il               03-7633428מפקח ארצי קרנות השקעה והפרט(ת תחום /מנהלמוזס גולןמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613257avrahamco@taxes.gov.il)קופות גמל- ת /ארצי/ מפקח(ת תחום /מנהלכהן אברהםמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
ELIHA@taxes.gov.il               03-7633435)מיזוגים- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלחייקה אלימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633057AsiMa@taxes.gov.il)חברות ציבוריות- מפקח ארצי (ת תחום /מנהלמזוז אסימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633432ErezCo2@taxes.gov.ilמוסדות כספיי- ת /ארצי/ מפקח(ת תחום /מנהלכהן ארזמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
Gadhi@taxes.gov.il               03-7636053)חקלאות-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלהילמן גדמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
763-3442JEKIDA@taxes.gov.il (3))קופות גמל(ת תחום /מנהלדהן גקימקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
hillaaz@taxes.gov.il               03-7633430חוץ ובתי מלו' הון תוש' השק. ע(מנהל תחום קוטלר הילהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613270HedvaFr@taxes.gov.il)רכז בכיר(מנהל תחום פרימן חדוהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
761-4819yamitra@taxes.gov.il (74)הון תוכנה ואלקטרוניקה' השק. ע(מנהל תחום קוטובסקי ימית גאליהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
074-7613256LeaHe@taxes.gov.il)קופות גמל- ת /ארצי/ מפקח(ת תחום /מנהלחמד לאהמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
LimorKa2@taxes.gov.il               04-8630192עידוד השקעות הון תושבי חוץ וב(מנהל תחום קפלן זאב לימורמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
761-4726MitalAn@taxes.gov.il (74))מחירי העברה-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלל מיטל'אנגמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
MeitalKr@taxes.gov.il               03-7633838)פיצולים והעברת נכסים(ת תחום /מנהלקראוס מיטלמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       
03-7633033BarochRa@taxes.gov.il)גיוס הון ומימון(ת תחום /מנהלרבין ברוךמקצועית וקופות גמלהחטיבה המקצועית                                                       

  מ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611294DavidSh5@taxes.gov.il)מ"מע- מקצועית (' מנהל אגף אשילון דודמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611306ELIRO2@taxes.gov.il)מ'מע- מקצועית (מנהל תחום רוט אליהומ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611305ARIELAK@TAXES.GOV.IL)מ"מקצועית מע(ת תחום /מנהלאקוע אריאלמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
702-3799guyjo@taxes.gov.il (50))מ'מע- מקצועית (מנהל תחום ורנו גיא'גמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611297davidpe4@taxes.gov.il)מ'מע- מקצועית (מנהל תחום פאר דודמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611265tzviaam@taxes.gov.il)מ"מע- סיווג ורישום (ת תחום בכיר /מנהלעמיאל צביהמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611307romra2@taxes.gov.il)מ"מקצועית מע(ת תחום /מנהלרצון רוםמ'מע- מקצועית החטיבה המקצועית                                                       
074-7611450roncha@taxes.gov.ilה חקירות ומודיעין/ית בכיר/ל"סמנכחכם רוןהנהלת המשרדחטיבה חקירות ומודיעין                                                 

  )הנהלה(יחידת מודיעין חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6799DaniBi@taxes.gov.il (74))מודיעין וחקירות(מנהל תחום בכיר בידרמן דניאל)הנהלה(יחידת מודיעין חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6797waizmanpa@taxes.gov.il (74)רכז חולית מודיעין וחקירות מטה(מנהל תחום פרנסה ויצמן)הנהלה(יחידת מודיעין חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611447ashermi@taxes.gov.il)מודיעין(מנהל תחום בכיר מזרחי אשר)הנהלה(יחידת מודיעין חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-1440NisimGo@taxes.gov.il (74))עיבוד והכוונת מודיעין(ה /ממונה בכירגוזלן ניסים)הנהלה(יחידת מודיעין חטיבה חקירות ומודיעין                                                 

  )הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-3155NIRMA2@taxes.gov.il (74))חקירות(מנהל אגף א מקלר ניר)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7613162ELIHA2@taxes.gov.il)חקירות במטה-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלחיימוב אליעזר)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7613154MosheMi@taxes.gov.il)חקירות במטה-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלמזרחי משה)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6933NETAGA@taxes.gov.il (74))הלבנת הון וחילוט(ת תחום /מנהלסגיר גמליאל נטע)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7613165NIRGI@taxes.gov.il)חקירות במטה-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלגינו ניר)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-1439TsiporaBe@taxes.gov.il (74))חקירות במטה-ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלבן עמי ציפורה)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6934haimge2@taxes.gov.il (74))הלבנת הון וחילוט(ת תחום /מנהלגרשון חיים)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7613158yosihu2@taxes.gov.il(מבצעים וחקירות(מנהל תחום חן יוסף)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611449tzviKa@taxes.gov.il)חקירות ומודיעין(' מנהל אגף אקסמן צבי)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-1451avnerna@taxes.gov.il (74))חקירות(ה /ת תחום בכיר/מנהלנחמני אבנר)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-2197aryech@taxes.gov.il (74))מוקד מודיעיני משולב(מנהל תחום בכיר חן אריה)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611441MOSHEKA2@taxes.gov.il)מניעה וסיכול פיקטיביות(מנהל תחום קצבורג משה)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
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EHUDYO@taxes.gov.il)מוקד מודיעיני משולב(ממונה בכיר יוסף אהוד)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
02-6545551ilanyo2@taxes.gov.ilממונה מדור חקירות בכיריוסף אילן)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
AsafRa@taxes.gov.il               03-7754408)מודיעין(ה /ממונה בכיררביד אסף)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611443danielza@taxes.gov.il)תפיסות(מנהל תחום צדיק דניאל)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611442yoeln@taxes.gov.il)מבצעים(ה /ממונה  בכירניטש יואל)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
074-7611452MichelBi@taxes.gov.il)חקירות בינלאומי(ת תחום /מנהלביטון מישל)הנהלה(חקירות חטיבה חקירות ומודיעין                                                 

  )הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6743erezme@taxes.gov.il (74))היחידה הארצית לשומה(' פקיד שומה במקמל ארז)הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
03-6505825SARIHA@taxes.gov.il)היחידה הארצית לשומה(' סגן פקיד שומה בהררי שרית)הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
03-6505791eyalco2@taxes.gov.il)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלכהן אייל)הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6748LimorGu@taxes.gov.il (74))ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלגור צפניק לימור)הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 
761-6749YAEIRDA@taxes.gov.il (74))מפקח ארצי שומה(מנהל תחום דוד יאיר)הנהלה(יחידת ארצית לשומה חטיבה חקירות ומודיעין                                                 

074-7611271zilpaga@taxes.gov.ilל בכיר אכיפת הגביה'סמנכגלינדוס זילפההנהלת המשרדחטיבה אכיפת הגביה                                                     
  )הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613031TzipiYo@taxes.gov.il)גביה מסים ישירים(מנהל אגף א יוסף ציפורה)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613055ItzhakSa2@taxes.gov.ilגבייה מסים- פיקוח ובקרה (מנהל תחום בכיר סבג יצחק)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613049OritYo@taxes.gov.il)הכנסות(ת תחום /מנהליוסף אורית)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613048IlanSh2@taxes.gov.il)מס הכנסה ושוק ההון(מנהל תחום בכיר גביה שפר אילן)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613061yaelca2@taxes.gov.ilמסים עקיפים וישי, תיאום מטה(ת תחום /מנהלכרמלי יעל)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
04-6714165YIZCHAKBE@TAXES.GOV.IL)מפקח ארצי גביה(מנהל תחום בן יהודה יצחק)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7613052OZSH2@taxes.gov.il)הגבלות ואכיפה קשה- גביה (ת תחום /מנהלשמש עוזי)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611266elonm@taxes.gov.il)מ"מע- אכיפת הגביה(ה /ממונה בכירמן אלאון)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611277amirzo@taxes.gov.il)גביה מיסים עקיפים(' מנהל אגף אזוהר אמיר)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611267danielne@taxes.gov.ilדיווח ו, רשת ומאגרי מידע(מנהל תחום בכיר נתנאל דניאל)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611270yaira@taxes.gov.il)מ'מע-אכיפת הגביה(מנהל תחום בכיר אשואל יאיר)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611280YEHUDAHA3@taxes.gov.ilגבייה- פיקוח ובקרה (ה /ת תחום בכיר/מנהלחביב יהודה)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611269AlizaHa4@taxes.gov.il)דיווח מקוון(מנהל תחום בכיר יוסף עליזה-חיון)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611281yosin@taxes.gov.il)מ וגביה"מפקח ארצי מע(ממונה בכיר נבון יוסי)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611285leatz@taxes.gov.ilרים ומוסדות"מלכ, סיווג עוסקים(ממונה בכירצבי לאה)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611287miriamMo2@taxes.gov.il)מ"מע- אכיפת הגביה(ה /ממונה בכירמונסה מרים)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     
074-7611282ShaiEl@taxes.gov.il)הגבלות ואכיפה קשה- גביה (ת תחום /מנהלאלהרר שי)הנהלה(יחידת גביה חטיבה אכיפת הגביה                                                     

  )הנהלה(יחידה לפירוקיםחטיבה אכיפת הגביה                                                     
03-7633255MAZIRE@taxes.gov.il)פירוקים ופשיטות רגל(ממונה רנצלר מזל)הנהלה(יחידה לפירוקיםחטיבה אכיפת הגביה                                                     
761-2957jaryaspa@taxes.gov.il (74))ר"פירוקים ופשט(נית ממונה /סגןריאס'פאנוס ג)הנהלה(יחידה לפירוקיםחטיבה אכיפת הגביה                                                     
761-2949yaelbe2@taxes.gov.il (74))ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלבן משה בוך יעל)הנהלה(יחידה לפירוקיםחטיבה אכיפת הגביה                                                     
761-1218MiriSa2@taxes.gov.il (74)משנה למנהל רשות המסיםסביון מיריהנהלת המשרדחטיבה תכנון וכלכלה                                                    

  תכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
OrlyBi@taxes.gov.il               03-7633026)כלכלית(מנהל תחום בכיר בילואוס אורליתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633038veredte@taxes.gov.il)תכנון מדיניות(מנהל תחום בכיר טננבוים ורדתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
761-4692URIHA@taxes.gov.il (74)מפקח ארצ- כלכלית' סגן מנהל מח(מנהל תחום הרוש אוריתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633014YIFATSU@taxes.gov.il)חקר ביצועים(מנהל תחום סולטנוביץ יפעתתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
mazalbe2@taxes.gov.il               03-7633054)תחשיבים-מפקח ארצי (מנהל תחום בנמו מזלתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
645-6669oferco3@taxes.gov.il (52))מפקח ארצי מחקר כלכלי סטטיסטי(מנהל תחום כהן עופרתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633037ShlomiPh@taxes.gov.il)עלויות חקיקה(ת תחום בכיר /מנהלפיליפ שלמהתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
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761-3242Avico2@taxes.gov.il (74))מחקר ענפי- ת /ארצי/ מפקח(ת תחום /מנהלכהן אברהםתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633022ARNONDO@taxes.gov.il)מחקר ענפי- מפקח ארצי (ת תחום /מנהלדור ארנוןתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
yacovco@taxes.gov.il               03-7633013)מחקר ענפי- ת /ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלכהן מכבי יעקבתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
LILACHFR@taxes.gov.il               03-7633023)כלכלן תחשיבים(ת תחום /מנהלמזרחי פרישר לילךתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
meirye@taxes.gov.il               03-7633031)תכנון ומדיניות- מפקח ארצי (מנהל תחום ימיני מאירתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633025navamo@taxes.gov.il)כלכלן תחשיבים(ת תחום /מנהלמרדכי נאוהתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633024rachelga@taxes.gov.il)תכנון ומדיניות- מפקח ארצי (מנהל תחום גדסי רחלתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611223yaakovbo2@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(מנהל תחום בכיר בוזו בראון יעקבתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611254shaido@taxes.gov.il)מ'מע- כלכלה (מנהל תחום בכיר דותן שיתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611258UriZi@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(ת תחום /מנהלזיסקינד אוריתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611264ayeletmi@taxes.gov.il)אנליסט- כלכלן (ת תחום /מנהלמינסטר שר איילתתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611241IrinaFa@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(מנהל תחום פלקוביץ אירנהתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611244itamarfa@taxes.gov.il)אנליסט- כלכלן (ת תחום /מנהלפרחי איתמרתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611243yulia@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(ת תחום /מנהלאונגר יוליהתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611290michalac2@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(ה /ת תחום בכיר/מנהלאחיטוב מיכלתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7633063noaye@taxes.gov.il)תכנון וכלכלה(מנהל תחום ברנס נועהתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611242NataliaMi@taxes.gov.il)מחקר וסטטיסטיקה(ה /ת תחום בכיר/מנהלב נטליה'מירוניצתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611248racheld@taxes.gov.il)מידע וביקורת(ת תחום /מנהלדניאל רחליתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7611253RamiMi2@taxes.gov.il)כלכלה- מפקח ארצי (מנהל תחום מזרחי רמיתכנון וכלכלהחטיבה תכנון וכלכלה                                                    

  )ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
655-9365amirda@taxes.gov.il (2))פיצויים ונזקי איבה(מנהל תחום בכיר דהן אמיר)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
074-7613237ramiya@taxes.gov.ilסגן מנהל מחלקת פיצויים ונזקי(מנהל תחום יצקן רמי)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
ORENZA@taxes.gov.il               03-7400705)נזקי חקלאות ובצורת(ת תחום /מנהלזלקינד אורן)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
03-7400716BASEMAB@taxes.gov.il)נזק עקיף(ת תחום /מנהלאבו סעדה באסם)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
danagr@taxes.gov.il               03-7633293)עררים(ת תחום /מנהלגרוסמן אהרונובי דנה)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
MOSHERO@taxes.gov.il               03-7633435)נזקים ישירים(ת תחום /מנהלראש משה)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    
08-6836028SMADARBE@taxes.gov.il)מערך הפיצויים בחירום(ת תחום /מנהלבנעים סמדר)ה'נמ(פיצויים חטיבה תכנון וכלכלה                                                    

074-7611352kfirhe@taxes.gov.il)בנין הכוח (ראש מינהל משאבים והון אנושי חן כפירהנהלת המשרדחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              
  ל בכיר למינהל'לשכת סמנכחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              

761-3193OsnatAs2@taxes.gov.il (74)תעסוקתי ומניעת גזענות/ממונה שוויון מגדריאשכנזי אוסנתל בכיר למינהל'לשכת סמנכחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              
074-7613169aharonel3@taxes.gov.il)פיתוח הון אנושי(ת תחום בכיר /מנהלאליסף-חסדאי אהרןל בכיר למינהל'לשכת סמנכחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              
050-7023726ozmo@taxes.gov.il)ן"מטה מינהל ומשא(ה /ת תחום בכיר/מנהלמור עוזל בכיר למינהל'לשכת סמנכחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              
761-3166einatel@taxes.gov.il (74))ניהול ידע(ת תחום /מנהלאל נתן עינתל בכיר למינהל'לשכת סמנכחטיבה למינהל ומשאבי אנוש                                              

761-3045shlomooc@taxes.gov.il (74))שירות לקוחות(ה /ית בכיר/ל"סמנכאוחיון שלמההנהלת המשרדחטיבת שירות לקוחות                                                    
  שירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-6777EHODBE@taxes.gov.il (74))תפעול(מנהל תחום בכיר בן חמו אהודשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
074-7613039Saritpa2@taxes.gov.il)שירות סניפי(מנהל תחום בכיר פרסי שריתשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-4679MICHALSH3@taxes.gov.il (74))מרכז שירות ארצי(' ת אגף א/מנהלשרון מיכלשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
02-5650968danabe@taxes.gov.il)מערך שירות מקצועי(ת תחום/מנהליהודה דנה תמי-בןשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
08-9788262hadasago@taxes.gov.il)פנסיה לעצמאים והחזרי מס(ת תחום /מנהללקס הדסהשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
02-6545409YairHa@taxes.gov.il)מערך שירות מקצועי(ת תחום/מנהלהריס יאירשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-3042YigalYe2@taxes.gov.il (74))מנהל פרוייקטים(מנהל תחום ימיני יגאלשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-6760YehudaMo@taxes.gov.il (74))טיפול בפניות לקוחות(מנהל תחום בכיר מונסוניגו יהודהשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-7710YOSISH@taxes.gov.il (74))מערך שירות מקצועי(ה /ת תחום בכיר/מנהלשמואלי יוסישירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
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761-6779TzilaTa@taxes.gov.il (74)ניכויים שירות לקו- מפקח ארצי (מנהל תחום טנה צילהשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-7700Rafimo@taxes.gov.il (74)מערך שירות קדמי ופרו(ה /ת תחום בכיר/מנהלמור רפאלשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-6775SHMULIKAZ@taxes.gov.il (74))רשת איתורים(מנהל תחום אזרזר שמואלשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
074-7613139eduardfa@itc.mof.gov.il)מיסוי מקרקעין- שירות סניפי (מנהל תחום פיידה אדוארדשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
074-7613038OrenHu2@taxes.gov.il)שירותים מקוונים(מנהל תחום חוגה אורןשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-7732DORARAB@taxes.gov.il (74))מערך שירות קדמי(ת תחום /מנהלבכר דוראר-אבושירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-7733Shirash3@taxes.gov.il (74))מערך שירות קדמי(ת תחום /מנהלשביט שירה ציונהשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
074-7613043RonitCo3@taxes.gov.il)מס הכנסה- שירות סניפי (מנהל תחום כהן רוניתשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    
ESTERMO@taxes.gov.il               03-7633007)תכנון ובקרה(מנהל תחום בכיר מוטולה אסתרשירות לקוחותחטיבת שירות לקוחות                                                    

  שירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    
vadimev@taxes.gov.il               03-7633559)שירות ומשאבים, מידע(מנהל תחום בכיר אבנשטיין ודיםשירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-6534Danielka@taxes.gov.il (74))שירות ומשאבים, מידע(ת תחום /מנהלכליפה דניאלשירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-5371ORNARA@taxes.gov.il (74))ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלרבינוביץ אורנהשירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    
761-6849HAIMMA2@taxes.gov.il (74))ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמלאכי חייםשירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    
yerochamco@taxes.gov.il               03-7530316)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלכהן ירוחםשירות ומשאבים,המרכז הארצי למידעחטיבת שירות לקוחות                                                    

074-7611160NahidMa2@taxes.gov.il)מ'מע(ל בכיר 'סמנכמכבי נהידהנהלת המשרדמ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
  מ'מע- הנהלה מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611161GOLANPE2@taxes.gov.il)מ"מע, תאום מטה(ת תחום /מנהלפלד גולןמ'מע- הנהלה מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
  מ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611289yigalfa@taxes.gov.il)מ'מע(שומה וביקורת - מנהל אגף בכיר פחימה יגאלמ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611310YAFACO@taxes.gov.il)בקרה ותהליכי עבודה(ת תחום /מנהלכהן יפהמ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611301shlomoto2@taxes.gov.il)מטה- ביקורת חשבונות(ת תחום /מנהלתותחני שלמהמ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611302ITAMARBA@taxes.gov.il)פיקוח ובקרה(ה /ת תחום בכיר/מנהלבר איתמרמ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611304elida2@taxes.gov.il)רפרנטורה ומבצעים(ה /ת תחום בכיר/מנהלדניאל אלימ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7611303HAIMTA@taxes.gov.il)מ'תכנון מע(מנהל תחום בכיר טמיר חייםמ'מע- ביקורת חשבונות מ                                        "ל בכיר ליחידות מע"חטיבת סמנכ
074-7613134VEREDHA2@taxes.gov.il)מס הכנסה(ל בכיר 'סמנכעורקבי ורד-חדדהנהלת המשרדל בכיר למס הכנסה                                           "חטיבת סמנכ
  הנהלת פקידי שומהל בכיר למס הכנסה                                           "חטיבת סמנכ
03-7633635YEHUDITME@taxes.gov.il)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלדודאי יהודיתהנהלת פקידי שומהל בכיר למס הכנסה                                           "חטיבת סמנכ
074-7613137NavaLa@taxes.gov.il)מפקח ארצי שומה(מנהל תחום לביא נאוההנהלת פקידי שומהל בכיר למס הכנסה                                           "חטיבת סמנכ
074-7613133shaiah@taxes.gov.il)מיסוי מקרקעין(ל בכיר 'סמנכאהרונוביץ שיהנהלת המשרדל בכיר למיסוי מקרקיעין                                     "חטיבת סמנכ
  הנהלת מיסוי מקרקעיןל בכיר למיסוי מקרקיעין                                     "חטיבת סמנכ
782-2121TidarIs@taxes.gov.il (74))שומת מקרקעין-ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום /מנהלישראלי תדהרהנהלת מיסוי מקרקעיןל בכיר למיסוי מקרקיעין                                     "חטיבת סמנכ

074-7611385ronenda@taxes.gov.ilחשב רשות המסים בישראלדוד רונןהנהלת המשרדחשבות האגף                                                            
  פיקוח תקציביחשבות האגף                                                            
074-7613307TikiMa@taxes.gov.il)רכש ופיקוח תקצי, התקשרויות(ת תחום /מנהלמאי תקוהפיקוח תקציביחשבות האגף                                                            
  תביעות כספיותחשבות האגף                                                            
074-7613297OrenLe@taxes.gov.il)תביעות וביטוח(מנהל תחום לוי אורןתביעות כספיותחשבות האגף                                                            

761-1332UriKal@taxes.gov.il (74)יועץ משפטי לרשות המיסים בישראלקלינר אוריהנהלת המשרדהחטיבה המשפטית                                                        
  )הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-3096gombosh@taxes.gov.il (74))פלילי- יעוץ משפטי (ממונה גומבוש לוטיקה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613100TamarLo@taxes.gov.ilסגן בכיר ליועץ המשפטילומברוזו תמר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
HANNABE@taxes.gov.il               02-5019287פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלבן פורת פירשטין חנה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-5414eitanam@taxes.gov.il (74)פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלאמנו איתן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613112Harelis@taxes.gov.il)מיסוי בינלאומי(ממונה ישראלי הראל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
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763-3003liatsh4@taxes.gov.il (3))מיסוי מקרקעין(ממונה מלאך ליאת-שדמי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613099MiriCo3@taxes.gov.il)ערעורים(ממונה כהן מירי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
NAVANI@taxes.gov.il               03-5571680פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלהנס ניר נאוה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-3114NoaBi@taxes.gov.il (74))דיני עבודה ומינהל(ממונה פלמבאום נועה נחמה-ביק)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613098NoamKo@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ממונה קוט נועם מאיר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613113ShaulCo3@taxes.gov.il)פ וכינוסים'הוצל, אכיפת הגביה(ממונה כהן שאול)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
TEHILAMO@taxes.gov.il              7633265- 03פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלחגי תהילה-מורן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
VEREDGI@taxes.gov.il               04-8630477פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלאור ורד-גיל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611319AviaDa@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלדיין משה אביה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613088EfratLa@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ממונה לקס אפרת)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613095DganitHa@taxes.gov.il)אופציות לעובדים(מנהל מחלקה בכיר חגי דגנית)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-4763HillaPe@taxes.gov.il (74))מיזוגים ופיצולים(מנהל מחלקה בכיר פרץ הילה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613097YonatanPa@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלפקר יהונתן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611252lilyor@taxes.gov.il)חקיקה(מנהל מחלקה בכיר אור לילי דבורה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613065AdarJe@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלגרבי עמוס אדר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613073AtaiKa@taxes.gov.il)מיסוי יחיד(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלקוה עתי אריה יוס)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
03-7633004rafitw@taxes.gov.ilניכויים וחיסכון פנסיו, מיסוי יחיד(ממונה טוינה רפי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7613091shiranbg@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלברזילי גלוטר שירן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611311shanibu@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלבוכניק סלומון שני)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
03-6369420estersa@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(מנהל לשכה אזורית ששון אסתר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611250guyg@taxes.gov.il)חקיקה(ממונה גולדמן גיא)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611328yaelar@taxes.gov.il)פלילי(סגן בכיר ליועץ המשפטי אריה הלדמן יעל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
liatba2@taxes.gov.il               03-7633989)ייעוץ משפטי(מנהל לשכה אזורית ברזילי ליאת)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
03-7633968ilitpa@taxes.gov.il)ייעוץ משפטי(מנהל לשכה אזורית פאלוך עילית)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
SharonRe@taxes.gov.il)פלילי-משפטי. י(ית מנהל לשכה אזורית /סגנרגב שרון-פרגן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-1326EfratSh2@taxes.gov.il (74)מינהל ודיני עבודה(ש "ה ליועמ/ית בכיר/סגןזינגר אפרת- שונרי )הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611323dinash@taxes.gov.il)בינלאומי(ממונה שיבלי דינה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-1327yaelna@taxes.gov.il (74)ת/ת המשפטי/ה ליועץ/ית בכיר/סגןנוה יעל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
02-6663921yaakovav@taxes.gov.il)תביעות וערעורים(ממונה אברם יעקב)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611325OferSh3@taxes.gov.il)מ'מע(ממונה שרון עופר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611324inbalko@taxes.gov.il)מכס וסחר חוץ(ממונה קורקוס פנחס עינבל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611322ravit@taxes.gov.il)בלו(ממונה נעים רוית)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611251udias@taxes.gov.il)מ"מע(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלאסא אהוד)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
ArielSa@taxes.gov.ilפלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלסלטו אריאל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
פלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלסילבר אשר)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611260YaaraAi@taxes.gov.il)בינלאומי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלאייזן יערה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
CarmelKa@taxes.gov.il)פלילי-משפטי. י(ית מנהל לשכה אזורית /סגנקדור כרמל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
03-7633532miribe@taxes.gov.ilפלילי- ייעוץ משפטי (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלבנהרדיתי מירי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-1459menahemha@taxes.gov.il (74))מכס(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלהסה מנחם)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611313motif@taxes.gov.il)בלו(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלפוגל מרדכי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
761-1312noabe@taxes.gov.il (74))תביעות וערעורים(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלברגר נועה)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
adibu@taxes.gov.il               03-7633981)ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלשוורץ עדי)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
050-6245189revitalza@taxes.gov.il)פלילי- יעוץ משפטי (ממונה זאוברר רויטל)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
02-6664707simaav2@taxes.gov.il)מינהל ודיני עבודה (ה /ת מחלקה בכיר/מנהלנתן שימה-אברהם)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
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761-9661shiranba@taxes.gov.il (74))ייעוץ משפטי(ה /ת מחלקה בכיר/מנהלבאדי שירן)הנהלה(משפטיםהחטיבה המשפטית                                                        
074-7611236doveret@taxes.gov.il)תקשורת והסברה, דוברות(ת אגף בכיר /מנהללב זרחיה עידיתהנהלת המשרדדוברות של רשות המסים                                                  

  דוברות והסברהדוברות של רשות המסים                                                  
074-7613041EliBe2@taxes.gov.il)הסברה ופרסומים(מנהל תחום בן גיגי אליהודוברות והסברהדוברות של רשות המסים                                                  
074-7611240ariellaso@taxes.gov.il)דוברות ותקשורת(ה /ת תחום בכיר/מנהלסולומון אריאלהדוברות והסברהדוברות של רשות המסים                                                  

  פירסומים ואינטרנט- הנהלה דוברות של רשות המסים                                                  
074-7611418HarelCo@taxes.gov.il)פרסומים ואינטרנט(מנהל תחום כהן הראלפירסומים ואינטרנט- הנהלה דוברות של רשות המסים                                                  
074-7613013AvigailPi@taxes.gov.ilת/ת הפנימי/המבקרפינטו אביגילהנהלת המשרדחטיבה לביקורת פנימית                                                  

  ביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
761-3025AviYe@taxes.gov.il (74)חקירות ומודי(מנהל תחום בכיר ביקורת פנים יחזקאל אביביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613024AvihaiSh@taxes.gov.il,שרות לקוחות(מנהל תחום  בכיר בקורת פנים שמאי אביחיביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613009IlanitKa2@taxes.gov.ilמינהל וטוהר(מנהל תחום בכיר ביקורת פנים קמחין אילניתביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613022DavidJe@taxes.gov.ilניכויי, שומה(מנהל תחום בכיר ביקורת פנים דה דוד'גביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613014AviBS@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלשוהם אבי-בןביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
03-7633281URISO@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלסומך אוריביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613015EliAm2@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלאמון אליהוביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
YORAMPE@taxes.gov.il               03-7633279)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלפלג יורםביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613018LiliSh@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלשלום ליליביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613017MotiLe2@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהללוי מוטיביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613019adidi2@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלדגמי עדיביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613008RonBe2@taxes.gov.ilת תחום ביקורת פנים/מנהלברקו רוןביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7611432NitzaIs@taxes.gov.il)מיסים עקיפים(מנהל תחום בכיר ביקורת פניםאיש שלום ניצהביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7611437Avivgo2@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלגולדיאן אביבביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7611435orale2@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהללוי אורהביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7611433JAVIERMA@taxes.gov.il)ת/ת ארצי/מפקח(ת תחום ביקורת פנים /מנהלחביאר מרקובסביקורת פניםחטיבה לביקורת פנימית                                                  
074-7613126meravza@taxes.gov.ilראש מנהלת רשות מסים חדשהצדיקריו מירבהנהלת המשרדמינהלת רשות המסים                                                     

  מינהלת רשות המסים                                                     מינהלת רשות המסים                                                     
761-2129zehavitgr2@taxes.gov.il (74)ית ראש מנהלת רשות מסים חדשה/סגןגרינולד זהביתמינהלת רשות המסים                                                     מינהלת רשות המסים                                                     

02-5688288Liorabe@taxes.gov.il מ'מנהלת שעבן אפרים ליאורההנהלת המשרדמ                                                                  'שע
  הנהלת המשרדמ                                                                  'שע
EhudAr@shaam.gov.il               02-5688499ק"ל לנושא מסמ"סמנכאריאלי אהודהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
                02-5688310מ ומסי הוצאה"ל לנושא מע"סמנכדרורי עפרהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
AvivaYe@Taxes.gov.il               02-5688314חקירות ואכיפה, מודיעין, מנהלת אגף מאגרי מידעיפת אביבההנהלת המשרדמ                                                                  'שע
davidST@taxes.gov.il               02-5688610מחשבים ותקשורת, מנהל אגף תשתיותסימן טוב דודהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
CTO02-5688453YaffaYa@taxes.gov.il- ל לנושא טכנולוגיות ו"סמנכברסאנו יפה-יעקבהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
)תוכניות עבודה(מנהל אגף שילה חגיתהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
RachelHa@taxes.gov.il               02-5688377ל לנושא שומה וביקורת"סמנכעזרא רחל-חיהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
anatsa@taxes.gov.il               02-5688364ל לנושא גביית מס הכנסה וניכויים'סמנכסרוסי ענתהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
NivaMa@taxes.gov.il               02-5688493מנהל אגף רשת ושירות לקוחותמשיח ניבההנהלת המשרדמ                                                                  'שע
EyalHa@taxes.gov.il               02-5688301ל בכיר לעניני מנהל ומשאבי אנוש'סמנכ הררי איילהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
RikiLe@taxes.gov.il               02-5688497מנהלת אגף יישומים רב תחומייםלוי ריקיהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
568-8427yosiba@taxes.gov.il (2))ביקורת פנים ומערכות מידע(מנהל גף בכיר ברוך יוסיהנהלת המשרדמ                                                                  'שע
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