
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-7633300/301076-8092884davidtu@taxes.gov.ilפקיד שומהטובולדוד מנהל יחידה

03-7633306076-8092871meravda@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אדדושמירב סגן מנהל יחידה

03-7633377/309076-8092895mosheco2@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה ככובימשה עובדי מינהל

03-7633310076-8092888limorya@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף ידגריאןלימור

03-7633400076-8092874amnonda@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז דחבשאמנון

03-7633316076-8092923dalyash@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף שניידרדליה

03-7633384076-8092859margalitak@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)מרכז בכיר אקניןמרגליתעובדי מודיעין

03-7633381076-8092905ornapo@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות )ראש ענף פודינסקיאורנה

03-7633385076-8092854taliis@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף איספרח- טלי 

03-7633372076-8092880yaronva@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכירושדיירון

03-7633373076-8092856eliaset@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף  אליאסאתי

03-7633335076-8090854elata@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף טקואלהארכיב מרכזי

03-7633328076-8092915smolikkr@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף קרויץשמואל צבי

03-7633393(חוליה)סגן מנהל מדור בכריצחק

03-7633393gidonya@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ינאייעקב- גדעון 

03-7633329076-8092860anibo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בוקוראני שומה1חוליה 

03-7633376076-8092887osnattr@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה טרכטנברגאסנת

03-7633386076-8090358omerle@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה לויעומר  שומה2חוליה 

03-7633388shaulsh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שהרבנישאול 

03-763334/933076-8092867drorba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בר דייןדרור

03-7633324doronal@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה אלמקייסדורון  שומה3חוליה 

03-7633317076-8092864ortalsa@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהסלמיאורטל

03-7633312076-8092583amirak@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעאקלהאמיר

03-7633852076-8091404kerenda@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה דייןקרן 

03-7633332oferbe2@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה בן חמועופר שומה4חוליה 

03-7633326076-8092858miriamam@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אמרוסימרים 

03-7633322076-8092925diklaax@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה טובול- אקסול דיקלה  שומה5חוליה 

03-7633313talro@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהרוןטל 

03-7633404katrinhi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חיטרובקטרין שומה6חוליה 

03-7633399mahmoudas@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאשקרמחמוד 

03-7633403rimya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהיאסיןרים

1פקיד שומה  תל אביב 

03-7633333  תל אביב 125דרך מנחם בגין 
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03-7633387076-8091964ortalya@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאביבאורטל שומה7חוליה 

03-7633321076-8092873ketida@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה דהריקטי

03-7633398076-8092886shlomitte@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה צרויה ברקןשולמית  שומה8חוליה 

03-7633389076-8092878maayanme@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמרחבמעיין

03-7633349/352076-8092899motime@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מנדלסוןמוטי  שומה20מזכירות חוליה 

03-7633350076-8092855emilel@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אלגריסיאמיל

351076-8092900haimma2@taxes.gov.il/ 03-7633352(חוליה)ראש ענף מנשרובחיים

03-7633394076-8092906zvikapo@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף פונסצבי

03-7633351076-8092882anatha@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף חדידהענת

03-7633352076-8092917ziporakr@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף קרייצרצפורה 

03-7633349/352076-8092869yacovgr@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גרינבוים יעקב  שומה21מזכירו חוליה 

03-76333337076-8092866ronitbe@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בן שלמה רונית 

03-76333339076-8092897rutile@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף לוי רותי 

03-76333342pninaad@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף הדרפנינה 

03-76333345076-8092891gabico2@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן גבי 

03-76333343076-8092861ayalabo@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בורץ איילה 

03-76333340076-8092901shimsonma@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז מפגאוקרשמשון 

03-76333386076-8092894zionco@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהן שהנאזיציון הנהלת  גביה 

03-76333368076-8092879oritva@taxes.gov.il ראש ענף ורדיאורית  גביה 1חוליה 

03-76333363076-8092862yafabi@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי) סגן מנהל תחום ביבסיפה 

03-76333359076-8092877mirier@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל) ראש ענף הרשקומירי

03-76333367076-8092902tamarno@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף נודלרתמר 

03-76333370elanpe@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף פלדאילן 

03-76333357076-8092924avish4@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף שפרבראבי 

03-76333371076-8092881alexzi@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף זילברשטיין אלכס 

03-76333356anatgv@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף גוויל ענת 

03-76333366076-8092913talyako@taxes.gov.il(גביה) ראש ענף קובי טליה 

03-76333358076-8092890elanaco@taxes.gov.il(גביה)מרכז כהן אילנה 

03-76333374ziporaav@taxes.gov.il(גביה)מרכז אברהם צפורה 

03-76333368076-8092893yaron0co@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום כהן ירון  ניהול ספרים 1חוליה 

03-76333331076-8092884nicolani@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור ניקולאניקולא 

03-76333347076-8092892gidonco@taxes.gov.ilניהול ספרים )סגן ממונה כהן גיגי 

03-76333331076-8093323moranyi@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור יצחק מורן 
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