
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-939425103-9346476rafiga@taxes.gov.ilמ "ממונה איזורי מעגבאי רפאל מנהל יחידה 

רכזת לשכה בכיר זליכה קרן 

03-939425403-9346476haimbo@taxes.gov.ilמ"סגן בכיר לממונה אזורי מעבובלילחיים סגן מנהל יחידה 

03-931560003-9346476kerenro@taxes.gov.il(אמרכלות)מרכז בכיר רומנו קרן עובדי מינהל 

03-939427003-9346476ronenel@taxes.gov.il(ביקורת חשבונות)מנהל תחום אלעדרונן ש"מנהל תחום בקח

03-939423403-9315700etial@taxes.gov.il(תפיסות)מרכז אלקובי אסתר ש"מזכירות בקח

03-939423303-9315700shmuelmo@taxes.gov.il(תפיסות)מרכז מורדוך שמואל 

03-939423203-9315700haimba@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה בהגליחיים 1ש "בקח

03-9394236076-8094178yanivit@taxes.gov.ilמבקר חשבונות יניב יצחק 

03-9315700hayach@taxes.gov.il(חשבונות חולית ביקורת )ממונה בכיר חיוטחיים 

03-9394226/24203-9315700drorga@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה גלילידרור 

03-03-5721385meirei@taxes.gov.il(ביקורת חשבונות)מנהל תחום אינהורן מאיר 

03-9394261076-8094148alizaha@taxes.gov.ilמבקר חשבונות יוסף-חיוןעליזה2ש "בקח

menachemco@taxes.gov.il(צוות ביקורת חשבונות )ממונה כהן מנחם 

03-939422903-9315700aharonra@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה אהרוןרז 

03-9394265076-8094341avivgo@taxes.gov.il(בכיר)מבקר חשבונות גולדיאן אביב 

03-9394226076-8094063lizanu@taxes.gov.ilמבקר חשבונות נוריאל ליזה 

03-9394262076-8094789kerenkr@taxes.gov.il(בכיר)מבקר חשבונות קריניצקיקרן 

03-9394260litalro@taxes.gov.ilמבקר חשבונותאהלוטה ליטל 

03-939426403-9315700rivkash@taxes.gov.il(חשבונות חולית ביקורת )ממונה בכיר שמשרבקה 

03-939423103-9315700ortida2@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה דיין אורית 3ש "בקח

03-939422703-9315700tzadokmo@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה מוכתרצדוק 

03-9394263achmadda@taxes.gov.il(בכיר)מבקר חשבונות דעאסאחמד 8ש "בקח

03-9394268076-8094126etiba@taxes.gov.il(בכיר)מבקר חשבונות  אסולין אתי

076-8094155itzchakle@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה לביצחק 9ש "בקח

03-9394800tsharzsh@taxes.gov.il(פלילי)עוזר ראשי שרמןרלס 'צמ"יועץ משפטי במע

03-939422503-9315700yotamzo@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר יותםזהר מ"מודיעין במע

03-9394222076-8094154anatco@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה כהן מנדבהענת דוח מפורט

03-9394294076-8094129yonibu@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף בוקרהיוני 

03-9394266076-8094167yoelza@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה צבר יואל 

03-939427503-8348608moshesh@taxes.gov.ilגובה ראשישרעבי משה גובה ראשי

מ פתח תקוה "מע

03-9394242:  פתח תקוה טל26הסתדרות ' רח
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03-939421603-9394278sharonach@taxes.gov.ilסגן גובה ראשיחורששרונהסגן גובה ראשי 

03-9394272076-8093335(ראש ענף)בודק בכיר מיומן חן מנשה עובדי גביה 

03-9394200moranpe@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)פקיד מקצועי בכיר פטל מורן 

03-939420603-9348608gabayos@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף אושרת גבאי

03-939422403-9315700davidzi@taxes.gov.il(ש"פרוייקטים בקח)ממונה זלמנוביץ דוד 

03-9394277rinaam@taxes.gov.il(תפיסות)מרכז עמיר רינה

03-939425703-9394277vikimu@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף מועלםויקי 

03-939430203-9394204doritbr@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף בורידה דורית 

03-939430803-9394277davidra@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף דוד ראודור 

03-939430903-9348608ordango@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף אורדן גולן

03-939421203-9348608moniva@taxes.gov.il(מ"מע- גביה ואכיפה )מרכז וסרצוגנעמי

03-939422003-9394277mirane@taxes.gov.il(מ"מע- גביה ואכיפה )מרכז נכטיילר מרים 

03-9398010beniav@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף בן אבי ישראל 

03-939421103-9394277silvyaam@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף עמרניסלביה 

03-939424603-9348608efratma@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף מימון אפרת 

03-939420303-9348608liatka@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף שלמה ליאת 

03-939421003-9394277benieh@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף יחיאבנימין עובדי אכיפה 

03-939421203-9394295elanael@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף אלישעאילנה

03-939424903-9394277estersh@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף שרגאאסתר 

03-939425503-9394277malkagi@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף גלבוע מלכה 

03-939420703-9394277zviya@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף ינקוצבי 

03-939111103-9394277orenyo@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף אורן כהן יורם 

03-939424803-9394277shmuelgo@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף גולדשטייןשמואל 

03-939421303-9394278gilaga@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף גל נוי גילה 

03-939424403-9394277oferna@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף נבון עופר

03-939421803-9394277belakl@taxes.gov.il(מ"מע- גביה ואכיפה )מרכז קלמפנרבלה 

03-9394211076-8094153sigalitco@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף כהן סגלית 

03-939424603-9394295shrabl@taxes.gov.il(גביה ואכיפה)ראש ענף בליצשטיין שרה 
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