
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

04-6929155/180076-8091802danielna@taxes.gov.ilפקיד שומה נאורדניאל מנהל יחידה

04-6929703076-8092500ramba@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אברזילירם  סגן מנהל יחידה

04-6929722tamiba@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור ברדהתמיטלפונית/מרכזן

04-6929702076-8092492smadarek@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה יקוטיסמדר ממונה- אמרכלות 

04-6929701076-8092490sigalda@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף דהאןסיגלית מחלקה- אמרכלות 

04-6929785nayrozfa@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף פארסנירוזעובדי מינהל

04-6929727076-8092502shadida@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)ראש ענף דאודשאדי מחלקה- מ "בנא

04-6929738076-8092461hotbaas@taxes.gov.il(רכז חוליה מרכזית)ממונה וטבא'חאשרף(עצמאים) 20- חוליה מרכזית 

04-6929739076-8092459amnonco@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנל תחום כהן אמנון חולית עצמאים

04-6929719076-8092504shlomoza2@taxes.gov.ilסגן גובה ראשי זריהן שלמה סגן גובה ראשי

04-6929725076-8092487mordehayka@taxes.gov.ilפ"ראש ענף הוצלקבלהמרדכי פ"עובדי הוצל

04-6962717076-8092483פ"ראש ענף הוצלחורימיכאל 

04-6929742076-8092480faressma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פארסמהנא שומה1חוליה 

04-6929740076-8092460osnatik@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יקוטיאסנת

04-6929751076-8092454adhamho@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חוסייןאדהם שומה2חוליה 

04-6929755076-8092503kerensh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קרןשאול 

04-6929753076-8091821stavitbo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בורנשטייןסתוית

04-6929761076-8092484michaelco2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהן מיכאל  שומה3חוליה 

04-6929763hodayadi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהדמרי יעקבהודיה 

04-6929784076-8092493abdallasa@taxes.gov.il(מפקח ראשי )ממונה עבדאללהסמיח

04-6929763076-8092479litalz@taxes.gov.il(מפקח ראשי )ממונה ציאדהליטל

04-6929765076-8092458elizabethah@taxes.gov.il(מפקח ראשי )ממונה אהרוניאליזבט

04-6929756076-8092485michalla2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לרדומיכל  שומה4חוליה 

04-6929759076-8092495fhauzija@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה גידבאןפאוזי

04-6929760076-8092506shelish@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הרפט-שלישרון

04-6929758076-8092501rafial2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלטררפי 

04-6929754076-8092456ibrahimna@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ם'נאגאיברהי שומה20מזכירות חוליה 

04-6929741076-8092477liatco@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן ליאת

04-6929737076-8092468viktorco@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן ויקטור

04-6929736076-8092486meravse@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף שגבמירב

04-6929734076-8092464gilafa@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז ון'מזרחי פרגגילה

פקיד שומה צפת 

04-6929777צפת  (מתחם דובק) 20ויצמן ' רח
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04-6929730076-8092466doritzi@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז זיודורית

04-6929733076-8092507tikvala@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז לזרתקווה

04-6929732076-8092462brahame@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מססברכה 

04-6929735076-8092499rachelma@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בן עמי רחל 

04-6929723076-8092476tzyonaha@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חדדציונה  ניכויים1חוליה 

04-6929711076-8092494einavna@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה נחמיאסעינב

04-6929714076-8092471zoheirsa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סלאמה זוהיר 

04-6929713076-8092491sigalsa2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סנדורסיסיגלית 

04-6929723076-8092476carmelata2@taxes.gov.il(גביה)מרכז טרדיוכרמלה  גביה1חוליה 

04-6929719076-8092489nisimla@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות  רגל)ראש ענף לגזיאלניסים

04-6929725076-8092514ranash@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור שנאןרנא

04-6929721076-8092470zehavama@taxes.gov.il(גביה)מרכז מלכה זהבה

04-6929799076-8092505shmuelsh@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שצקישמואל 

04-6929720076-8092475yaffada@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף דהןיפה 

04-6929724076-8092457elyahuda@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף דהןאליהו 

04-6929749076-8092473yosefba2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף בלעוסיוסף  ניהול ספרים 1חוליה 

04-6929747076-8092481efraimmg@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף אפרייםמוגס אברהם

eliranel@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור אלייאאלירן

04-6929705076-8092469zeevsa@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)מרכז בכירסרוסיזאב מודיעין 1חוליה 

04-6929704076-8092508tikvasa@taxes.gov.il(מודיעין)ראש ענף סבגתקווה

04-6929731076-8092497ronenet@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף איטחרונן

04-6929706076-8092498ronenha@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף הדסירונן

04-6929772076-8092488natalitz@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף צורנטלי 17החזרי ותאומי מס חוליה 

04-6929769076-8092453avico3@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר כהן אברהם 

04-6929770076-8092467dakiata@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז טמירדליה

04-6929746076-8092482moradsh@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז שנאןמורד

076-8092511eranfi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדורפינישערן
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