
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

04-6529301/300076-8090367royma@taxes.gov.ilפקיד שומה מקוב רועימנהל יחידה 

04-6529932076-8092299gadamo@taxes.gov.il' סגן פקיד שומה אמוסללםאדה 'גסגן מנהל יחידה

04-6529903076-8092306zisure@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה ראובן זיסועובדי מינהל

04-6529600076-8092295ilaname2@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף מנדלאילנה 

04-6529902076-8092319israelaku@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף קוריס ישראל רבקה

04-6529901/900076-8092320carmelapa@taxes.gov.ilרכז לשכה בכירהפעור כרמלה 

04-6529907076-8092297goadag@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אגבריה וואד 'ג שומה1חוליה 

04-6529905076-8092316yifatba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בר אביב יפעת 

04-6529904076-8092301davidwo@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה וולף דויד 

04-6529942076-8092307haimad@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אדוני חיים  שומה 2חוליה 

04-6529944076-8092323lizabi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה  ביטון ליזה 

04-6529940076-8092337abadyu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יונסעבד 

04-6529915076-8092327michalcu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קוטן מיכל  שומה3חוליה 

04-6529912076-8092337salimza2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זידאן סלים 

04-6529976076-8092303vardask@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סקורופה ורדה  שומה4חוליה 

04-6529975076-8092289aviel@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלמליחאברהם 

04-6529957076-8092304zuhirab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אבו זידזוהיד 

04-6529958076-8092340klodco@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כהן קלוד 

04-6520523076-8091709smadarbi@taxes.gov.ilבין סמדר 

04-6529937076-8092348yasefab@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אבו עטאיוסף  שומה5חוליה 

04-6529936076-8092336sarinma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מסארווה סרין 

04-6529934076-8092228avile2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה לוי אבי 

04-6529951076-8092311shimonso@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סורקה שמעון  שומה 20מזכירות חוליה 

04-6529953076-8092313yaelkr@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף קרונגולדיעל

04-6529981076-8092344riadma@taxes.gov.il(חוליה) ראש ענף מרגייהריאד 

04-6529947076-8092344lilizu@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף זוארץלילי

04-6529950076-8092324fridale@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז לוי פרידה 

04-6529952076-8092291orawe@taxes.gov.il(חוליה ניידת) ראש ענף וינפלדאורה 

04-6529978076-8092298georgesa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סלאמה ורג 'ג

04-6529980076-8092329mosheam2@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אמיגה משה 

04-6529919076-8092339zipiro@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום רון ציפי  ניכויים1חוליה 

פקיד שומה עפולה

04-6529999  עפולה 2047ד .ת, 4ירושלים ' רח
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04-6529910076-8092318yizhakla@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חיים לרייצחק 

04-6529920076-8092294orliam3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עמיראורלי 

04-6529921076-8092330moshema@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום מעברימשה 

04-6529923076-8092287avief@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום איפרגן אבי 

04-6529970076-8092300gliaav@taxes.gov.il(גביית חברות)ראש ענף אביטל גלית  גביה 1חוליה 

04-6529922076-8092302doronam@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף אמסטרדמרדורון 

04-6529965076-8092314yafail@taxes.gov.il(גביית חברות)ראש ענף פרזיפה 70חוליה 

04-6529964076-8092342rachelbe3@taxes.gov.il(גבייה וניכויים)ראש ענף בנדררחל 

-04-6529973076-8092396gadamosmada(חוליה ניידת)ראש ענף אברהם אסנת סמדר

04-6529969076-8092290avico3@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כהן אברהם 90חוליה 

04-6529999076-8092347shmuelya@taxes.gov.ilפ"ראש ענף הוצליעקב שמואל 

04-6529986076-8092317yafetha@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום חבושה יפת  ניהול ספרים1חוליה 

04-6529613076-8092333suzanku@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף קובהסוזן 

04-6529990076-8092331salahna@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה סלאחנזאר 

04-6529614076-8092334sigalsl@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף סלוק סיגלית 

04-6529615076-8092343rachelha4@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר חנוכהרחל  מודיעין 1חוליה 

04-6529610076-8092346shulabi@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף ביטון שולה מיכל 

04-6529989076-8092310yigalsa@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף סקה יגאל  מודיעין 10חוליה 

04-6529611076-8092309tarakma@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מסארווה טארק 17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

04-6529605076-8092348annma@taxes.gov.il(תאומי מס  והחזרי מס)מנהל מדור מלכה אן 

04-6529608076-8092348helalbe@taxes.gov.il(גביה)סגן מדור בשתואיהילאל

04-6529604076-8092325limorkar@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף יחזקאלילימור 

04-6529603076-8092315yafadi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז דמרייפה 

04-6529606076-8092341rikimo@taxes.gov.il(תאומי מס  והחזרי מס)מרכז בכיר מונסונגוריקי 

04-6529612076-8092341ronyki@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר קימה רוני מודיעין שטח
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