
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

08-629355508-6293528shlomooc@taxes.gov.ilפקיד שומה אוחיון שלמה מנהל יחידה 

08-629355508-6293528offergo@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אי'גורגעופרסגן מנהל יחידה

533076-8091327ravitam@taxes.gov.il/ 08-6293526(אמרכלות)ראש ענף עמירןרוית עובדי מנהל 

taerawad@gmail.com(גביה)סגן מנהל מדורעוודתאר 

08-629353308-6293528shmuelpe@taxes.gov.il(מינהל משאב אנוש)ממונה פרץ שמואל

526/422/4076-8091262/ 08-6293470פ"ראש ענף הוצלדמגיאליהו לשכת מנהל יחידה

592076-8091282yoram344@gmail.com/ 08-6293573(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז בן יאיריורם מחלקה- מ "בנא

08-6293462076-8091271dinato@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום טיורידינה  שומה1חוליה 

08-6293464076-8091333shushanaco@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כהןשושנה 

464076-8091322tsafibe@taxes.gov.il/ 08-6293473(מפקח ראשי)ממונה ברנדצפרירה

08-6293455076-8091302rammo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רםמשה 

08-6293457076-8091243avile3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי אבי  שומה 2חוליה 

08-6293459076-8091301mordechayle@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי מרדכי

08-6293497076-8091290lianale@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי ליאנה  שומה4חוליה 

08-6293586076-8092308hemdaga@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה גבאיחמדה 

08-6293453076-8091313eynatna@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה נווהעינת  שומה 5חוליה 

08-6293446076-8091316anatoc@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אוחנהענת 

08-6293497076-8091290elanitda@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דמריאילנה  שומה 6חוליה 

08-6293450076-8091347ariela@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאפללואריאל שמעון

08-6293445076-8092872avida@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה דהאןאבי 

08-6293437076-8091285malcaya2@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום מלכה יעקב  שומה 7חוליה 

08-6293487076-8091318fridaab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אברבוךפרידה 

08-6293498076-8091268rachminbe@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה רחמין בנימין 

08-6293585076-8091337shmoelaz@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עזריה שמאול  שומה8חוליה 

497galba@taxes.gov.il/ 08-6293436(בכיר)מפקח מס הכנסה בבליגל 

08-6293469076-8091326ruchamada@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דוד פוררוחמה  שומה 9חוליה 

08-6293521076-8091304noritbe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן זקןנורית 

08-6293444roniye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיקותילוברוני 

465076-8091291limorma@taxes.gov.il/ 08-6293540(חוליה)ראש ענף מזוזלימור  שומה 20מזכירות חוליה 

488076-8091278hayakr@taxes.gov.il/ 08-6293474(חוליה)ראש ענף קרמרחיה 

535076-8091344ayeletaz@taxes.gov.il/ 08-6293524(גביה)סגן מנהל מדוראזמהאיילה 

פקיד שומה באר שבע 

08-6293555 84100באר שבע ,  31ר "ר שז'שד
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483076-8091275darorala@taxes.gov.il/ 08-6293419(גביה)ראש ענף לביא דרורה 

08-6293451danielho@taxes.gov.il(חוליה )סגן מנהל מדורחוטרדניאלה 

465076-8091334shosha@taxes.gov.il/ 08-6296501(חוליה מרכזית)מרכז שמוחה שושנה 

08-6293540076-8091332shulada@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף דיין שלומית 

08-6293541tzipita@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור טהבשצפורה 

08-6293467076-8091273dalitzi@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף זיאץדלית 

08-6293484076-8091266esterya@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענץך יאסואסתר

08-6293512agagva@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף 'אג'אבו עגודיע

522076-8091294michalse2@taxes.gov.il/ 08-6293500(תאומי מס והחזרי מס)מרכז סממהמיכל 

08-6293481076-8091248adryanash@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שראייראדריאנה  שומה 21מזכירות חוליה 

08-6293597076-8091308misimdv@taxes.gov.il(תיקצור דוחות)ראש ענף דבורהניסים 

501tizipina@taxes.gov.il/ 08-6293463(חוליה)ראש ענף נקשציפורה

08-6293515076-8091323klodinle@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז לויקלודין 

08-6293433076-8091260elaza@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זבצקיאלה  

507/506/5076-8091267zeevfa@taxes.gov.il/ 08-6293544(חוליה)מנהל מדור פרידזאב ארכיב

506076-8091284yakovaco@taxes.gov.il/ 08-6293507(חוליה)ראש ענף כהן אוריעקב ישראל

508076-8091244avrahamor@taxes.gov.il/ 08-6293504(חוליה)ראש ענף אורהאברהם 

509076-8091279haimta2@taxes.gov.il/ 08-6293496(חוליה)ראש ענף תאמנהחיים 

506076-8091300mordehaybe@taxes.gov.il/ 08-6293509(חוליה)ראש ענף בלאישמרדכי

08-6293532076-8091340shimonmo2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מור יוסףשמעון  ניכויים1חוליה 

08-6293449076-8091249ehudmi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מינדליןאהוד 

08-6293443076-8091264esterev@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אבן חיים אסתר 

408076-8091299menashesh@taxes.gov.il/ 08-6293422(גובה ראשי)מנהל תחום שמשמנשה הנהלת גביה 

408076-8091267esterpa@taxes.gov.il/ 08-6293421(גביה)ראש ענף פרטוקאסתר  גביה 1חוליה 

420076-8091256elanaat@taxes.gov.il/ 08-6293416(גביה)ראש ענף אטדאילנה 

421/408076-8093411rachelima@taxes.gov.il/ 08-6293402(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור פסחה מדהנירחל 

08-6293408076-8091306nehamaka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף  קרואני נחמה 

410076-8091303navaha@taxes.gov.il/ 08-6293475(גביה)ראש ענף חדדנאוה 

08-6293407076-8091315inbarra@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף רחמיםענבר 

08-6293428076-8091314amosuz@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף אוזןעמוס 

08-6293420076-8091321zipiro@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף רוחם ציפי70חוליה 

08-6293415076-8091296meravbi@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף ביטוןמירב 

08-6293421076-8091305nuritmo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף משה נורית 

08-6293414076-8091259irisna@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף נבון איריס 

08-6293404076-8091247avish3@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום שלמהאברהם 90חוליה 
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08-6293409076-8091311simasa@taxes.gov.il(גביה)מרכז סבןסימה 

08-6293406076-8091338simhami@taxes.gov.il(גביה)מרכז מצרישמחה

475076-8091280tovana@taxes.gov.il/ 08-6293410(גביה)ראש ענף נחום טובה

428076-8091295maymonle@taxes.gov.il/ 08-6293413(חוליה ניידת)ראש ענף לוי מימון

477076-8091257elanama@taxes.gov.il/ 08-6293556(ניהול ספרים)ראש ענף מימון אילנה  ניהול ספרים 1חוליה 

520076-8091281yehuditha2@taxes.gov.il/ 08-6293431(ניהול ספרים)ממונה חזןיהודית 

08-6293511076-8091289levanama2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף מאורלבנה 

08-6293513076-8091288(ניהול ספרים)סגן ממונה דידייצחק 

08-6293122076-8091253ornael@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף חזן אורנה 

08-6293423076-8091339shimonay@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר אזנקוטשמעון  מודיעין1חוליה 

427076-8091261elako@taxes.gov.il/ 08-6293425(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף קויפמן אלה 

426/427/4076-8091254ayalael@taxes.gov.il/ 08-6293425(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף אלמליחאיילה 

425/430076-8091277hovavsa@taxes.gov.il/ 08-6293424(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף סרוסיחובב 

076-8091265esteret@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף איטחאסתר 

08-6293490076-8091283harpazhardiye@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף הרפזיחזקאל 

425/427076-8091293mazalma@taxes.gov.il/ 08-6293430(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף מזוזמזל 

08-6293585076-8091328rutba@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בר יוסף רות17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

562076-8091272daliasha@taxes.gov.il/ 08-6293561(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר שקד דליה

08-6293442076-8091297malief@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז אפרים מלכה 

shirlibe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור סנבטהמאור-מרי

08-6293594076-8091343guyco2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור בן עדי שירלי 

440/441076-8093360kerolaynma@taxes.gov.il/ 08-6293418(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף כהן וולףגיא

08-6293500076-8091324fransuazda@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף מכלוף קרולין 

08-6293562/561076-8091319orital@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז דדון פרנסואז 

08-6293592076-8091252rimaer@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף אלמוגאורית 

440/441/4076-8091331rutba@taxes.gov.il/ 08-6293439(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ירמולובסקירימה 
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