
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

09-860260009-8343261ilanad@taxes.gov.ilפקיד שומה עדניאילן מנהל יחידה 

09-8343261ekevzh@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אזחאלקהעיקאב סגן מנהל יחידה

09-8602555076-8092115irissa@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה סהר איריס עובדי מינהל

09-8602625076-8091987sigalez@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף עזר סיגל 

09-8602626076-8092180rafima@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז מררורפי 

09-8602601076-8092162michalba2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף ברוךמיכל 

09-8602570076-8092183shlomitgo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גורן שלומית 5חוליה 

09-8602591076-8092117amnonli@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום לידניאמנון  שומה1חוליה 

09-8602569076-8092146yosimo2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מורדיוסף 

076-8092161michalo@taxes.gov.il;09-8602556(מפקח ראשי)ממונה לויטמיכה 

09-8602564076-8092174einatro@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בלולו רוקחעינת  שומה 2חוליה 

09-8602568076-8092147yosefpi@taxes.gov.il(רכז בכיר) מנהל תחום פינטויוסף  שומה3חוליה 

09-8602570076-8092160limorva@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום וקנין לימור  שומה4חוליה 

09-8602563076-809169masichso@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סואץנסיך

09-8602571yasminmo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמוחסין יאסמין 

09-8602541076-8092191jeryesbi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהבשאראתריירס 'ג שומה5חוליה 

09-8602571076-8092111orlyma@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה מגוז ווקנין אורלי 

09-8602500amitzi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהציטיאטיעמית 

09-8602590076-8092148shalomye@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שלום יחזקאל שומה6חוליה 

09-860258106-8092110oritna@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נפרין אורית 

09-8602578076-8092176anatva@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה וטוריענת

09-8602529076-8092155loeiste@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה טננזףלואיס

09-8602576076-80921157liviuke@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קנדלרליביו 

09-8602597076-8092121armondobu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בורץ ארמונדו  שומה 7חוליה 

09-8602545076-8092136hagitpe@taxes.gov.il(חוליה מרכזית) מרכז פיליפחגית  שומה20מזכירות חוליה 

09-8602554076-8092118anako@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קומרזאנה 

09-8602546076-8092173ednayi@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף יצחקובעדנה 

09-8602553076-8092158lizabe@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בשקין ליזה 

09-8602618076-8092154leago@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גולדברגלאה 

09-8602255nilina@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור נהרינילי 

09-8602548076-8092159litalzi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף זיוליטל 

פקיד שומה נתניה 

09-8602525  נתניה 6סמילנסקי ' רח
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09-8602545076-8092141talydr@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף דרין טלי 

09-8602554076-8092128davidhi@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף הירשנבאום דוד

09-8602589076-8092134drorma@taxes.gov.ilחברות -  רכז חוליה מרכזית )ממונה מרגלית דרור שומה21מזכירות חוליה 

09-8602524076-8092145yoseflz@taxes.gov.ilחוליה )ראש ענף אייזלריוסף 

09-8602593076-8092184yehezkelsa@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז יחזקאלשרה 

ayalaya@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור יטמר איילה 

09-8602585076-8092163malkara@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ריינרמלכה 

09-8602544076-8092144(חוליה)ראש ענף בדשיהונתן ארכיב

09-076-8092177oferya@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף יעקב עפר 

09-8602544/533076-8092123(חוליה)ראש ענף פלוראין בני

09-8602622076-8092142yairra@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום רצון יאיר  ניכויים1חוליה 

09-8602628076-8092152amitis@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עמיתישראל 

09-8602512076-8092116eitanfra@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום פרנקפורטוראיתן הנהלת חשבונות 

09-8602531076-8092132dorisza@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף זלמן דוריס  גביה1חוליה 

09-8602517076-8092182shulapi@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות  רגל)ראש ענף פינגרברן שולה 

09-8602521076-8092153kalanitsh@taxes.gov.il(גביה)מרכז שעיביכלנית 

09-8602508076-8092113ilanace@taxes.gov.il(גביה)מרכז סלעאילנה

09-8602507076-8092168nizaka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קשביץ ניצה

09-8602520076-8092178rahelse@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף סלערחלה 

09-8602516076-8092188mohomadga@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור גנאייםמוחמד

09-8602511076-8092175amosta@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף תמםעמוס 

09-8602610076-8092107avrahamla@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום לביא אבי  ניהול ספרים1חוליה 

09-8602632076-8092137(ניהול ספרים)ראש ענף גלזנרחיים 

09-8602629076-8092140hnochfr@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף פרידמן חנוך 

09-8602631076-8092131(ניהול ספרים)ראש ענף קרן דוד

09-8602517076-8092130(ניהול ספרים)סגן ממונה צוקרדוד 

09-8602560076-8092170simadr@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר דרוריסימה  מודיעין 10חוליה 

09-8602562076-8092133dinaba@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף ברוךדינה 

09-8602535076-8092165margalitvi@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף ויזןמרגלית 

09-8602566076-8092108osamach@taxes.gov.ilרכז חולית תאומי מס  והחזרי מס)ממונה חמארשה אוסאמה 17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

09-8602566limorca@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור קסטרולימור 

09-8602613076-8092139hanaga@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף גלילהחנה 

09-8602633076-8092114itsikbu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בוטבול איציק 

09-8602594076-8092119osnatam@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז ארצי עמראסנת 

09-8602615076-8092181shaulyo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר יוסי דגמישאול 

mailto:talydr@taxes.gov.il
mailto:davidhi@taxes.gov.il
mailto:drorma@taxes.gov.il
mailto:yoseflz@taxes.gov.il
mailto:yehezkelsa@taxes.gov.il
mailto:ayalaya@taxes.gov.il
mailto:malkara@taxes.gov.il
mailto:oferya@taxes.gov.il
mailto:yairra@taxes.gov.il
mailto:amitis@taxes.gov.il
mailto:eitanfra@taxes.gov.il
mailto:dorisza@taxes.gov.il
mailto:shulapi@taxes.gov.il
mailto:kalanitsh@taxes.gov.il
mailto:ilanace@taxes.gov.il
mailto:nizaka@taxes.gov.il
mailto:rahelse@taxes.gov.il
mailto:mohomadga@taxes.gov.il
mailto:amosta@taxes.gov.il
mailto:avrahamla@taxes.gov.il
mailto:hnochfr@taxes.gov.il
mailto:simadr@taxes.gov.il
mailto:dinaba@taxes.gov.il
mailto:margalitvi@taxes.gov.il
mailto:osamach@taxes.gov.il
mailto:limorca@taxes.gov.il
mailto:hanaga@taxes.gov.il
mailto:itsikbu@taxes.gov.il
mailto:osnatam@taxes.gov.il
mailto:shaulyo@taxes.gov.il


09-8602614076-8092127dvoragi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז גיגידבורה 

09-8602620076-8092179rinara@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף רבינוביץ רינה 

09-8602604076-8092120ariezo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף זולמן אריה

09-8602523076-8092126gaverielge@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר רבי'גגבריאל מודיעין שטח
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