
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

02-6545108076-8093399averof@taxes.gov.ilפקיד שומה עופריאבנר מנהל יחידה 

02-6545107076-8093399michalbi2@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אבירנפלדמיכל סגן מנהל יחידה 

02-6545261076-8091908shlomoas@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אסולין שלמה ארכיב

02-6545261076-8093391binize@taxes.gov.il(חוליה )סגן מנהל מדור זאודה בנימין 

02-6545105076-8091845ahuvami@taxes.gov.il(מינהל משאבי אנוש)ממונה מזרחיאהובה עובדי מנהל 

02-6545102076-8091878yafale@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף לוייפה 

02-6545106076-8091853elish@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז שמואליאלי 

02-6545158076-8091852פ"ראש ענף הוצלגלעדאלי

02-6545101076-8091866droris@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף ישראלידרור 

8/9076-8091893einavyo@taxes.gov.il/  02-6545107(חוליה ניידת)ראש ענף יוסף עינב 

02-6545150076-8091865danaro@taxes.gov.il(מרכז חוליית עצמאים)ממונה בן שטרית דנה  שומה1חוליה 

02-6545134076-8091881mondarga@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גאברמנדר

02-6545130076-8091871chaimab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אבורבהחיים 

02-6545132076-8091858benzionbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן אור בן ציון   שומה2חוליה 

02-6545123076-8091904rachelaz@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עזרן רחל

02-6545146076-8091864dinafi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פינקלדינה 

02-6545137076-8091860galinasa@taxes.gov.il(רכז חוליית עצמאים)ממונה סבין גלינה  שומה3חוליה 

02-6545140076-8091919yitzhaknimrodar@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאריאלי אבסטדונמרוד יצחק

02-6545147076-8091909shlomobi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ביטוןשלמה  שומה4חוליה 

02-6545290076-8091916shalomsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשרעביאליסף 

02-6545142076-8091918elils@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהסלונים אליהו שומה5חוליה 

02-6545116076-8091874yanivla@taxes.gov.il(רכז חולית חברות) ממונה למברטויניב  שומה 6חוליה 

02-6545133076-8091895erants@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה תשובהערן 

02-6545113076-8091889nimrodya@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה ירון נמרוד שומה8חולהי 

02-6545127076-8091917shiraca@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה כרמישיר 

02-6545286076-8091906sulimi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מזרחישולמית  שומה 20מזכירות חוליה 

02-6545277076-8091902rachelwo@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז וולףרחל 

02-6545155076-8091867vikina@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף נדלרויקטוריה 

02-6545282076-8091851irismi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מזרחיאיריס 

02-6545281076-8091848orlish@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שאיעאורלי 

02-6545176076-8091901rachelas@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אספיררחל 

פקיד שומה ירושלים 

02-6545111ירושלים ,  66כנפי נשרים ' רח
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02-6545280076-8091847orliam2@taxes.gov.il(חוליה מרכזית) מרכז אמסלםאורלי

02-6545284076-8091886nuritar@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף הררינורית 

02-6545269076-8091870zahabale@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אוחיון זהבית 

02-6545285076-8091892simonaha@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף עמרסימונה 

02-6545279076-8091907shlomiit@taxes.gov.il(מודיעין) מרכז בכיר איטחשלמה 

02-6545275076-8091910shlomots@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף צדיקשלמה 

02-6545291076-8091911sarave@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף סדון שרי 

02-6545154076-8091873yogevsi@taxes.gov.il(רכז בכיר) מנהל תחום שמעוןיוגב פיצויים/ג"חוליה פשמ

02-6545104076-8091896sarazi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהצפורישרה 

02-6545117076-8091890sagiye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהישועהשגיא 

02-6545153076-8091872adibe@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהברגרעדי 

02-6545151076-8091862doronbr@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בראון דורון  ניכויים1חוליה 

02-6545138076-8091863doritaz@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עזר דורית 

02-6545152076-8091844ohadli@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ליפשיץאהד 

02-6545145076-8091900rotha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אדררות

02-6545480076-8091888nilimi@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום מזרחיניליהנהלת גביה

02-6545229076-8091857beniar@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)מסגן מנהל תחום   ארוךבינימין 

02-6545121076-8091891silvizi@taxes.gov.il(ניכויים וזיכויים)ראש ענף זינוסילביה גביה1חוליה 

02-6545168076-8091875yaelco@taxes.gov.il(גביה)מרכז כהן יעל 

02-6545172076-8091898koletsa@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף סמרהקולט 

02-6545481076-8091856etiha@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף חלימהאתי

02-6545253076-8091854amirna@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף נייגראמיר

02-65455173076-8091914ronitle3@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור עובדיה רונית 

02-6545174076-8091905rikaco@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף כהן רבקה 

02-6545175076-8091850itzikmi@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף מזרחיאיציק 

02-6545169076-8091915oritsh@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור שלום אורית 

02-6545180076-8091846urielet@taxes.gov.il(גביה)מרכז אתרוג אוריאל 

02-6545171076-8091859glika@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כדוריגליה 

02-6545170076-8091859alizamoi@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מועלם עליזה 

02-6545375076-8090046alonyu@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה יוניוב אלון  ניהול ספרים 1חוליה 

02-6545376076-8091913alaga@taxes.gov.il(ניהול ספרים )מנהל מדור גברעלא

02-6545122076-8091897zachikr@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף קראוס צחי 

02-6545289076-8091849ilanasi@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר סידיסאילנה  מודיעין 1חוליה 

02-6545294076-8091877yafaah@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אהרונוב יפה 

02-6545245076-8091882mazalmo@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות )ראש ענף משהיוף מזל 
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02-654526202-6545299osratsa@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור שרון אושרת 

02+6545292076-8091903rachelcoh@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף כוחיירחל 

02-5019203076-8093261shukiya@taxes.gov.ilפקיד שומה יעקבייהושע מנהל יחידה 

02-501920302-5019250yehezkelav@taxes.gov.il' סגן פקיד שומה אאברהמוף יחזקאל גיל

02-501921202-6303113haniei@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף עיניחני מחלקה - אמרכלות 

02-501921502-6303117yonifa@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף י'פרג(יוני)ציון ארכיב

02-5019221/220/21502-6303108davidma3@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מרציאנודוד 

02-510920202-6303193avigailyo@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה יוניוב אביגיל עובדי מנהל 

21202-5109250ezraco2@taxes.gov.il/ 02-5019213(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז כהן עזרא 

02-5019203076-8093261racheliar@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף הראלרחלי 

02-5109257/22202-6303106yodfatma@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור מלול יודפת מחלקה - גביה 

02-5109209076-8093083drorco2@taxes.gov.il(גביה)סגל מנהל מדור כהן דרור 

02-5109229076-8093088frida8569@taxes.gov.il(גביה)סגל מנהל מדור סטביסקיפרידה 

02-5109231076-8093251doreende@taxes.gov.il(גביה)סגל מנהל מדור דרעידורין 

02-5109201076-8093081avire@taxes.gov.il(גביה)סגל מנהל מדור רביבואברהם 

02-5109236giladsa@taxes.gov.il(גביה)סגל מנהל מדור סעדוגלעד

02-510921102-6303110mosheaz@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר אזולאימשה ראש ענף מודיעין 

02-510925502-6303110zviyaza@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף סיניצביה עובדי מודיעין 

02-510924402-6303123alexsh@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף שביבאלכסנדר 

02-510920702-6303109shamima@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר  מרציאנושם טוב מודיעין 

02-510926102-6303125zvidash@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום שמואליצביקה (עצמאים) 20חוליה מרכזית 

02-5109212/21302-6301097avivais@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ישראליאביבה 

02-510920502-6301088aviga2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גבאיאברהם חוליה ניכויים 

02-510324502-6303120yasminmi@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה קול משענייסימין 

02-510923202-6301076ebraimeb@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אברהים אברהים 

02-510944902-6301078limoroh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אוחנה לימור 

02-5109210802-6303111asafsi@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום סיירמה אסף 1חוליה 

02-510925302-6303121avikr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה קרואניאברהם 

02-5109208076-8090016saritbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן ישישרית 2חוליה 

02-5109238elyachivma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהממן אלישיב

02-510928402-6301090drorgi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גילדרור 

02-510934202-6301095natanelyo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה יוסף נתנאל 3חוליה 

02-510923702-6307098benico@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום כהן בנימין 

02-510934702-6303107ilanme@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מנשה אילן 5חוליה 

02-510921602-6303114maheral@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף עליאן מאהר 20מזכירות חוליה 
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02-510925602-6303124iritsh@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז שמואליאירית 

02-510923402-6301099gilaco@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן גליה 

02-510921402-6303118zeavapr@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פרייב זהבה 

02-5109204mosheal@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום אלקלאימשה עובדי גביה

02-510922602-6301094eliyahuva@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום וקנין אליהו 

02-510923002-6303116anatiya@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור ענאתייאסין 

02-510922502-6303115dafnaam@taxes.gov.il(גביה)מרכז עמרדפנה 

02-510923302-6303119ilanitpa@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קבלואילנית 

02-510921002-6303105drormaor@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מאור דרור 17החזרי ותאומי מס חוליה 

02-510928602-6303122sigalitre@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז ראובן סיגלית 

02-510924302-6301081asafal@taxes.gov.il(תאומי מס  והחזרי מס) מנהל מדור אלמואסף 

02-501921602-6303102shimonco@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר כהןשמעון 

02-5109240maorle@taxes.gov.il(תאומי מס  והחזרי מס) מנהל מדור לוימאור 

02-5109241076-8093087(תאומי מס  והחזרי מס) מנהל מדור מטרמדונה 

02-510923902-6301089daliaga@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף גבאידליה 

02-510923502-6303100niriamco2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז כהן מרים 

02-510924202-6301084yehodaas@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז אסייגיהודית 

02-510922402-6303194izabelre@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רביבואיזבל 

02-510942102-6301049yonihe@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום  חברונייוניניהול ספרים

02-5109245076-8093082aviadra@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום רענןאביעד 
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