
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-7633550076-8091217zipiyo@taxes.gov.ilפקיד שומה סקלר-יוסףצפורה מנהל יחידה 

03-7633555076-8093366amirsh2@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אשטרן אמיר סגן מנהל יחידה 

03-7633557/561076-8092945davidzi2@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה זימר דוד עובדי מינהל 

03-7633561076-8092996shoshanapi@taxes.gov.il(אמרכלות) רכז בכיר פיסטרושושנה 

03-7633560076-8092999simhaab@taxes.gov.il(אמרכלות) ראש ענף עבודישמחה 

03-7633550/3551/355076-8093366rikile@taxes.gov.il'רכזת לשכה בכירה אליאון ריקי 

03-7633550/3552/355076-8092947dalyah@taxes.gov.ilרכזת לשכה בכירה אהרון דליה לשכת מנהל יחידה 

03-7633640076-8092975dasamo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דסה משה  שומה 1חוליה 

03-7633540/3560076-8092986yakovsu@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה סוחמי יעקב 

03-7633635076-8092957yehuditme@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דודאייהודית  שומה 2חוליה 

03-7633574076-8092954hahimha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חסיד חיים 

03-7633630076-8092937orlyme@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מלר אורלי  שומה 3חוליה 

03-7633631076-8091473michaelyf@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה יפרחמיכאל 

03-7633627076-8092961lioras@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אסלן ליאור  שומה 4חוליה 

03-7633637076-8092943nigistsa@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה סולומון גנסט 

03-7633628076-8092944davidga3@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה גבאי דוד 

03-7633614076-8092969haimgo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גולדברג חיים  שומה5חוליה 

03-7633641076-8092973menahemra@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רמר מנחם 

03-7633578076-8092969miritbi@taxes.gov.il(רכז חולית חברות )ממונה ויויורקה מירית  שומה 6חוליה 

03-7633576076-8092940shirangi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה גיל שירן 

03-7633567076-8092985zvidr@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה דרנגרצבי

03-7633572076-8092956yaeirab@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ל 'אברגיאיר  שומה 7חוליה 

03-7633573076-8093006ronenko@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה קורן רונן 

03-7630206076-8091655kerenshirael@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה  אלנקריקרן שירה

03-7633575076-8092978sigalbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כוכבי סיגלית  שומה 8חוליה 

03-7633570076-8092958yossile@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לרריוסי 

03-7633577076-8093008hasanda@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה דלקחסן 

03-7633562076-8092936saraes@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סגאוקרשרה  שומה 9חוליה 

03-7633564076-8092954marinash2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה שילמן מרינה 

03-7633563076-8092951lirazda@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה דהן לירז

03-7633612076-8092993refaelal@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אלפקס רפאל  שומה20מזכירות חוליה 

4פקיד שומה תל אביב 

03763333:  תל אביב טל125דרך מנחם בגין  
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03-7633607076-8092965badimima@taxes.gov.il( ראש ענף תאומי מס והחזרי מסבדיחימזל 

03-7633610076-8093190eitanha3@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור חיים פוראיתן 

03-7633609076-8092995sofish@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף ספירשושנה 

03-7633604076-8092979zmirada2@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז דוד סמירה 

03-7633580076-8092939alongo@taxes.gov.il(בכיר) מנהל תחום גול אלון  שומה21מזכירות חוליה 

03-7633586076-8092977cohensi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן סיגלית 

03-7633585076-8092972avnadme@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אבנד מנחם 

03-7633588076-8092970hagbima@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בי 'חגמלכה 

03-7633584076-8092967michalge@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גנין מיכל 

03-7633581076-8092955haniad@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף אדוני חנה 

03-7633650076-8092971mikosa@taxes.gov.il(חוליה) מנהל מדור סנדקהמלקו ארכיב 

03-7633615076-8092990ronenah@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור אחרק רונן 

03-7633651076-8092952haimbe3@taxes.gov.il(חוליה) ראש ענף ביבסחיים 

03-7633558076-8092948dalyalo@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף לוזגרטדליה 

03-7633600076-8092981ofersh2@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום שמעוני עופר הנהלת גביה 

03-7633598076-8092988matitiyahuri@taxes.gov.ilסגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום מתתיהו רבקה 

03-7633591076-8092980kassuse@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קסאו סרקלם  גביה1חוליה 

03-7633593076-8093001rotemye@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור מתתיהו רותם 

03-7633596076-8092946eviatarmi@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור מזרחי אביתר 

03-7633602076-8092997shoshanaka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קפאח שושנה 

03-7633594076-8092935shuaav@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף  שועה אביבה

03-7633595076-8092982alizaab@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף ל 'אברגאליזה 

03-7633599076-8092974mashiyahmi@taxes.gov.il(גביה)מרכז משיח מרים 

03-7633611076-8092962liatva@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר ונה ליאת  מודיעין 10חוליה 

03-7633623/622076-8092960orenla@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף לניאדו אורן 

03-7633556076-8092976sigalaz@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף אזולאיסיגלית 

03-7633629076-8092989ronithkl@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף קלינברגרונית 

03-7633620076-8092990zvibl@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף בלזר צבי 

03-7633642076-8092943etiay@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה אייזלר אתי ניהול ספרים 

03-7633088eliga@taxes.gov.il(ניהול ספרים )מנהל מדור גבריאלוב אלי 

03-7633644076-8092968mirabe@taxes.gov.ilניהול ספרים )ראש ענף בן ישימירב 

03-7633618076-8092991rachelle@taxes.gov.il(מודיעין )מרכז בכיר לוי רחל מודיעין שטח 
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