
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-7634313076-8092745saeidma@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אמסריסעידסגן מנהל יחידה

03-7634312076-8092172ednaga@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה גיאעדנהעובדי מינהל

03-7634314076-8092700adamha@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)ראש ענף חרובאדם

03-7634322076-8092730lanle@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף לויןלנה

03-7634311076-8092776angelicasa@taxes.gov.il(אמרכלות)מרכז בכיר סחליהליקה'אנג

03-7634349076-8092698avitalne@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף נרדיהאביטללשכת מנהל יחידה

03-7634358076-8092755ronitda@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דנאלרונית(עצמאיים) 20חוליה מרכזית 

03-7634344076-8092755simaav@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אברהםסימה(חברות) 21חוליה מרכזית 

03-7634329mohammadma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה מסארוה מוחמד 7חוליה 

03-7634307076-8092756rafibe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן יהודה רפאל  שומה 1חוליה 

03-7634321abedsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה סואלחי עבד 

03-7634306076-8092721haimte@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה תשובה חיים 

03-7634324076-8092699avrahamsh2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממנוה שמסיאן אברהם 

03-7634327076-8092728yaacovmi@taxes.gov.il(רכז בכיר) מנהל תחום מיכאלייעקב  שומה2חוליה 

03-7634338076-8092763simontu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מן 'תורגשמעון 

03-7634326076-8090173shimritco@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהכהן פאדן שמרית 

03-7634389076-8092751ofraka@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חממי כתביעפרה  שומה 3חוליה 

03-7634388076-8092718davidzi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זימרמן דויד 

03-7634335076-8092765tamarakr@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום קרישק תמרה  שומה 4חוליה 

03-7634340076-8092761shimonpe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה  פרץ שמעון 

03-7634332076-8090124mottiba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה ברק מוטי

03-7634341076-8092732michale@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוייבמיכאל 

03-7634304076-8092741nadavna@taxes.gov.ilרכז חוליות חברות )ממונה נגרנדב שומה 5חוליה 

03-7634302076-8092742hilaga@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה גרטי הילה

03-7634334076-8090123omrisa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהששון עמרי 

03-7634301076-8092748adias2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אשכנזי קמחיעדי 

03-7634331076-8092764saritse@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סגלשרית  שומה 7חוליה 

03-7634343076-8092724talyav@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה טליה מילנרטלי 

03-7634316076-8092715guyma@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מימון גיא  שומה 8חוליה 

03-7634319hadarya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרצון הדר 

03-7634321shanyha@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהפרייטסשני 

3פקיד שומה 

03-7634362   תל אביב  66853 3פרץ ' רח
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03-7634301076-8092749adiso@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה סולומון עדי 

03-7634352076-8092709irenafe@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז פיזנברגאירנה  שומה 20מזכירות חוליה 

03-7634394marinabr@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור בורומברג מרינה 

03-7634357076-8092697avifa@taxes.gov.il(חוליה ניידת) ראש ענף פינשטדאבי 

03-7634356076-8092731moradni@taxes.gov.il(חוליה ניידת) ראש ענף ניסני מורד 

(חוליה)סגן מנהל מדור אשכנזי מיכל 

03-7634352076-8092737meryamga@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז גזלה מרים 

03-7634751076-8092739moshesugas@taxes.gov.ilחוליה )ראש ענף סוגס משה 

03-7634339076-8092740moshepi@taxes.gov.ilמרכזית  חברות - רכז חוליה )ממונה פינטומשה  שומה 21מזכירות חוליה 

03-7634353076-8092753polinada@taxes.gov.il(חוליה )ראש ענף דכטיאר פולינה 

03-7634395076-8092767monicasa@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור סעד מוניקה 

03-7634343076-8092738(חוליה ניידת)ראש ענף רוזנטלמרים 

03-7634351076-8092746adelba@taxes.gov.il(חוליה ניידת)מרכז בסאל עאדן 

03-7634350lirnissimco@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור ניסים כהן ליאור 

4333076-8092734milasp@taxes.gov.il/ 03-7634308(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ספיליצקימילה 

03-7634305076-8092757etzhaksh@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף יצחק שילו ארכיב

03-7634355076-8092725yavgeniatr@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף טרופיבגניה 

03-7634345noamtas@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור טסמה אטנאו 

03-7634320076-8092717agranovskige@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אגרונובסקיגנאדי 

03-7634330076-8092716gaiaha@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף חננשוילי גיה

03-7634365076-8092704orlyzi@taxes.gov.il(גובה ראשי) מנהל תחום דנינואורלי הנהלת גביה 

03-7634375076-8092726yigalsm@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום סמורדינסקי יגאל

03-7634374076-8092710elizabetgo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף גורשקוב אליזבט  גביה 1חוליה 

03-7634373076-8092713borishe@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף חינצוק בוריס 

03-7634370076-8092708irismi3@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף מזרחיאיריס 

03-7634366076-8092719daniah@taxes.gov.il(גביה)מרכז אהרון דני

03-7634364076-8092735(גביה)ראש ענף ספיר מנשה 

03-7634367076-8092701ahuvara@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף רם אהובה 

03-7634371076-8092723tovaga@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף גדי טובה 

03-7634350076-8092705ayalama@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום מרגיטאיאיילה  ניהול ספרים 1חוליה 

03-7634394076-8092750ezranf@013.net(ניהול ספרים)ראש ענף נפתלי עזרא 

03-7634399076-8092702aharonro@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף רוזמן אהרון 

03-7634383076-8092760shlomoro2@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר רוזנטל שלמה  מודיעין 1חוליה 

03-7634382076-8092711alexanderge@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות) ראש ענף גירשאלכס 

03-7634385076-8092707novacken@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות) ראש ענף נובקאינה 
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03-7634387076-8092714betyah@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף  אהרון בת שבע

03-7634384076-8092727yaninaro@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות) ראש ענף ברוסובניקינינה 
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