
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

yovalco@taxes.gov.ilפקיד שומה כהן יובל מנהל יחידה 

03-7633659/5/6shirlico@taxes.gov.il 'סגן פקיד שומה אכהן שירלי סגן מנהל יחידה 

03-7633660076-8090160tamizi@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה זילברמן תמר עובדי מינהל 

03-7633662076-8090197batyaez@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף עזראבתיה 

03-763365603-7633658yealsh5@taxes.gov.il' רכזת לשכה גצכמייסטריעל 

03-7633661076-8090136hadarael@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף אלקבץ הדרה 

03-7633656076-8090222alonakr@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף קרמין אלונה 

03-7633735076-8090206ornaka@taxes.gov.il(רכז בכיר) מנהל תחום קאפחאורנה  שומה 1חוליה 

03-7633736076-8090135pazal@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אלמוזלינו פז 

03-7633676boazco@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה כהן בועז 

03-7633740sigiyo@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה יושעסיגלית 

03-763373803-7633712doronbe2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן עמי דורון  שומה 7חוליה 

03-7633724mirnaho@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה חורי מירנה 

03-763375103-7633712lionidat@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אינגורן ליאון  שומה 8חוליה 

03-7633745076-8094200nohamaddi@taxes.gov.il(בכיר) מפקח מס הכנסה דיאבמוחמד 

03-7633719076-8090183yacovma@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מטמור יעקב  שומה 20מזכירות חוליה 

03-763371703-7633712mayako@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז קורן מיה 

03-7633718076-8090137rinabo@taxes.gov.il(חוליה מרכזית) מרכז בואנירינה 

03-7633716076-8090178elile@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף לוי אלי 

03-7633711076-8090202haimfl@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף פליישהקרחיים 

03-7633715076-8090157samihu@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף הוק סמי 

03-7633710076-8090218mazalta@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף תהן מזל 

03-7633755076-8090150rango@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גושר רון ארכיב 

03-7633757076-8090190zionna@mh.shaam.gov.il(רשומות ומידע) ראש ענף י'נאגציון 

03-7633725076-8090208mosheka@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף קמפנרמשה 

yaakovco@taxes.gov.il(רשומות למידע)רכז בכיר כהן יעקב 

03-7633674076-8090196yehudaaz@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עזריהודה  ניכויים 1חוליה 

03-7633756076-8090201vardafi@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור פיין ורדה 

03-7633681076-8090209merika@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קרוב מרי  ניכויים 2חוליה 

03-7633679076-8090139barochbl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בלוםברוך 

03-7633680076-8090213moshesh3@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שועה משה  ניכויים3חוליה 

 תל אביב 5פקיד שומה 

03-6733333 תל אביב 125דרך מנחם בגין  
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03-7633678076-8090153shmuelgr@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גרינפלד שמואל 

03-7633672076-8090214benish3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שטיין בנימין 

03-7633677076-8090131himav@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אביבי חיים  ניכויים 4חוליה

03-7633675076-8090147ritaba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בר טל ריטה 

03-7633747076-8090204benifa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פרידניה בנימין  ניכויים 6חוליה 

03-7633743076-8090193shmoelsa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סרמן שמואל 

03-7633673076-8090188yosimo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה משה יוסי 

03-7633744076-8090151nizangi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גיל ניצן 

03-7633665076-8090143avibe3@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן יוסףאבי  ניכויים 7חוליה 

03-7633683076-8090144avibe4@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן שוהם אבי 

03-7633668076-8090203danielfl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פליישמן דניאל 

03-7633669076-8090186rachelma2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מלאך רחל 

03-7633750076-8090216yosefsh2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שפיגל יוסי  ניכויים 8חוליה 

03-7633746076-8090200galitpa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פזגלית 

03-7633741salamwitgb@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה גבהרהיווטסלאמוויט

03-7633670076-8090227einatba@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה  ידעי עינת

03-7633709/705076-8090177simala@taxes.gov.il(גובה ראשי) מנהל תחום לאטיסימה הנהלת גביה 

03-7633688076-8090166irityo@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום יוסף אירית 

03-7633687076-8090167meyayo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף יוסף מיה  גביה1חוליה 

03-7633701076-8090130tagridha@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף אבוערב תגריד 

03-7633702076-8090174dalyaca@taxes.gov.il(גבייה וניכויים)ראש ענף כחלון דליה 

03-7633698076-8090138sukrybo@taxes.gov.il(גביה)מרכז בוקילה שוקרי 

03-7633695076-8090179igalle@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף לוי יגאל 

03-7633704076-8090146giladbr@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף ברורמן גלעד 

03-7633696076-8090161rinatez@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף זערור רינה 

03-7633686076-8090164rutiha@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף חנימוב רותי 

03-7633697076-8090149sigalbr@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף ברידססיגל 

03-7633725076-8090154arnonda@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף דוידוב ארנון 

03-7633691076-8090184hasasama@taxes.gov.il(גביה)מרכז מימון הדסה 

(גביה)סגן מנהל מדור שהבני ספיר 

03-7633692076-8090185meytalmi@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף מירוןמיטל 

(גביה)סגן מנהל מדור יערי מלי 

03-7633694076-8090205saritka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קאין שרית 

03-7633713076-8090212avnerra@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף רזאבנר 

03-7633704076-8093084majdsi@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום סיאגה ד 'מג ניהול ספרים1חוליה 
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03-7633720076-8090155yuvaldi@taxes.gov.ilניהול ספרים )ממונה דימור יובל 

03-7633733076-8090198stelaez@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר עזראסטלה  מודיעין 1חוליה 

03-7633721076-8090145miryambe2@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר ברגרמרים 

03-7633729076-8090211zeavka@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף קרפטזאב 

03-7633764076-8090163uermiahuha@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף חכם ירמיה 

03-7633714076-8090170faniye@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף ישועה פאני 

03-763372703-7633723brachaab@taxes.gov.ilמודיעין )סגן מנהל מדור אברמוב ברכה 

03-7633734076-8090176atifa@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף כרמונה אתי 

03-7633080076-8090162aidaza@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום זרפיאן איידה 17החזרי ותאומי מס חוליה 

03-7633095076-8090180azrielmo@taxes.gov.il(תאומי והחזרי מס)מרכז מודעי עזריאל 

03-7633096076-8090189janetma@taxes.gov.il(תאומי והחזרי מס)מרכז משעניה אנט 'ז

(תאומי והחזרי מס)מנהל מדור כהן רותם 

03-763308403-7633087sallywa@taxes.gov.il(תאומי והחזרי מס)מנהל מדור ווהאבסאלי 

03-7633093076-8090215shndigerhi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף שיינדלינגרהלל

03-7633083076-8090210navakr@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף קרינרנאוה 

03-7633743076-8090278sigalsa3@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף סבן סיגל 

03-7633087076-8090192avibr@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ברידסאברהם 

03-7633090076-8090219eitanto@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי  מס)מרכז בכיר תומראיתן 

03-7633084076-8090141rivkabe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ברזילאירבקה 
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