
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

04-6875774076-8092069mosheni@taxes.gov.ilפקיד שומה משהניסן מנהל יחידה 

04-6875759/80076-8092034amielel@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אעמיאלאלןסגן מנהל יחידה

04-6875005076-8092094ritana@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז נסראויריתאעובדי מינהל

04-6875002/003076-8092033eliasma@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה מסעדאליאס

04-6875786076-8092068nohadha@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף חכיםנוהאד

04-6875781076-8092058monahu@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף ורי'חמונאלשכת מנהל יחידה

04-6875016076-8092089kimazt@taxes.gov.ilפ"ראש ענף הוצלקימאצדוקנהגים

04-6875028076-8092090rahikda@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר דביניראיקמודיעין

04-6875763076-8092088pirasen@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עונאללהפיראס5חוליה 

04-6875027076-8092088shomliez@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שומליעאזר שומה1חוליה 

04-6875048076-8092078marcelovi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה וינובסקימרסלו חביאר

04-6875046076-8092029ofirca@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כרמיאופיר

04-6875065076-8092042gihadbl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בלאןגהאד

04-6875090076-8092027ebraeimra@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ראשדאיברהים שומה2חוליה 

04-6875848076-8092047zidanhi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זידאןחדר

04-6875177076-8092043julianhe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חיתיגוליאן

04-6875849076-8092075abedel2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אגבריהע כרים

04-6875175076-8092049terekma@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה מערוףטארק

04-6875021076-8092051yosefle2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לוייוסי שומה3חוליה 

04-6875853076-8092059moaadad@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עדוימועאד

04-6875095076-8092044azamwa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עזאםואפי

04-6875016076-8092070nirfr@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה פרנקלניר

04-6875022076-8092077awanigo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ומייד'געאוני שומה4חוליה 

04-6875044076-8092038halilas@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה ליל'חאשרף

04-6875758076-8092076adelna@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נאסרעאדל

04-6875765076-8092084ananfu@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פארענאן שומה5חוליה 

076-8092813mahmoudda@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דחלהמחמוד

04-6875071076-8092079atefzo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זועביעאטף

04-6875768076-8092054hazanza@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חיסןכאמל שומה6חוליה 

04-6875767076-8092056mohamadot@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עותמאןמוחמד

04-6875769076-8092039basemak@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עאקלהבאסם

פקיד שומה נצרת 

04-6875700 נצרת 3001אבן עמאר ' מרג' רח
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04-6875069076-8092057motiar@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ארבעמוטי שומה20מזכירות חוליה 

04-6875742076-8092099katarinams@taxes.gov.ilסגן מנהל מדור גביהמשרגהקטרינה

04-6875043076-8092028aomymhbo@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בוטואומימה

04-6875060076-8092063menalna@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף נדאףמנאל

04-6875047076-8092083emadho@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חוראניעמאד

04-6875059076-8092072suzanmu@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מוקלשיסוזאן

04-6875051076-8092086fatinaab@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז עבודפאתנה

04-6875058076-8092098azhargh@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור נם'גאזהאר

04-6875750076-8092060michaesh@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שטייןמיכאלארכיב

04-6875858076-8092081azatita@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום טנוסעזאת ניכויים1חוליה 

04-6875015076-8092050talna@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נחמיאסטל

04-6875064076-8092046habibni@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נימריחביב

04-6875031076-8092092abuahmadri@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום אבו אחמדרבחי

04-6875036076-8092071salemom@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף עומרסאלם

04-6875716076-8092037sivanbe@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור זוארץ בן חמוסיון

04-6875721/720davidpe3@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור פרץדוד ישראל

04-6875032076-8092082eisamzi@taxes.gov.il(גביה)מרכז זידאןעיסאם

04-6875726076-8092095khleifra@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות  רגל)ראש ענף לייף'חרמסיס

04-6875725076-8092062mishelso@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף תומאמישיל

04-6875035076-8092045salachha@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף סאלחחמיס

04-6875040076-8092036tonisa@taxes.gov.il(גביה)מרכז סלמאןאנטואן

04-6875720076-8092096shomonki@taxes.gov.il(חוליה ניידת)מרכז קימאשמעון

04-687571504-6875716samanev@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף סמעאןאיוות

04-6875077/078/079076-8092052elimijo@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום עלימייוסף ניהול ספרים1חוליה 

04-6875864ingarhe@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור הרטשטיין ענבר 

04-6875076076-8092061meronbe@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף בן עמי מירון מרדכי

04-6875078076-8092048haimel2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה אלבזחיים 

04-6875066076-8092073samirsa@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר סמארהסמיר  מודיעין 1חוליה 

04-6875055076-8092067abueilna@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף אבו לילוד 'נג

04-6875054076-8092032erenaba@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף ברסוקאירינה 

04-6875088/089076-8092091ramezsc@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום שחייברראמז 17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

04-6875081076-8092080huriat@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ורי'חעאטף 

04-6875701076-8092053naserya@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר נאסריעקוב 

04-6875185076-8092037abu-shawanas@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף אבו שהואן אסעד 

04-6875087076-8092041otmalage@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז  עתאמנה ודאת'ג
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04-6875710076-8092066nadyama@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז  מרגיה נאדיה 

076-8092035analv@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף לויצקי ביטון אנה 
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