
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

08-6836089076-8093090irisom@taxes.gov.ilפקיד שומה עומראיריס מנהל יחידה

08-6836090076-8091145eyalye2@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אירושלמיאייל סגן מנהל יחידה

08-6836091076-8091152emaaz@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה אזולאיאמהעובדי מינהל

08-6836068076-8091202mishaelez@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז עזראמישאל

08-6836093076-8091165gilash@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף שכנטוב יעקוביגילה

08-6836094076-8091239shadiha@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור חמדאןשאדי

08-6836095076-8091198eynatav@taxes.gov.il(אמרכלות)רכז בכיר אביטןעינת

08-6836095076-8091198dvirka@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר קפלןדבירחולית מודיעין וחקירות

08-6623300076-8091160benidr@taxes.gov.il(פיצויים ונזקי איבה)מנהל תחום דראיבנימיןקרן פיצויים

08-6623300076-8091158erezbe@taxes.gov.il(נזקי איבה)מרכז לולו-בןארז

08-6836115076-8091183sudmiye@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום סודמייהושוע שומה1חוליה 

08-6836102076-8091189izhaktv@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה טבריה יצחק 

08-6836309076-8091200maytalma@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהכהןמיטל

08-6836018076-8091196leonidha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חיטובלאוניד

08-6836110076-8091221ronitle@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום לאועררונית שומה2חוליה 

08-6836055sapirzo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהזוהרספיר

08-6836056מפקח מס הכנסהאליישיבאריאל

08-6836099076-8091193yaronano@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אטל-נוהיירונה

08-6836096076-8091149eliavha@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה חדדאליאב

08-6836101076-8091140nirbe2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בן גלניר

08-6836119076-8091194ishaiav@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום אביבישי שומה3חוליה 

08-6836117076-8091215perlaam@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום עמר-דוידוביץפרלה שומה4חוליה 

08-6836112076-8091899ben-zionra@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בן ציוןרהב

08-6836113076-8091175veredgr@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קדושורד רוזה

08-6836111076-8091169yosefda@taxes.gov.il(רכז בכיר)ממונה תחום יוסףדוד שומה5חוליה 

08-6836098076-8092611livnatke@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קינןלבנת 

08-6836101odeliapi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהפינטואודליה 

08-6836104076-8091179hanash2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שנפףחנה 

08-6836100076-8091144eyalha2@taxex.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה חדדאייל 

08-6836105076-8091166dvorapr@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פרוימוביץדבורה

פקיד שומה אשקלון 

08-6836123  אשקלון 1העוז ' רח
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08-6836237076-8093098mirish@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ארזן-שוורץמרים  שומה 6חוליה 

08-6836108076-8091155esteroh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אוחנהאסתר

08-6836109076-8091203menahemye@mh.taxes.co.il(מפקח ראשי)ממונה יחיאמנחם 

08-6836107076-8091192yardenael@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אלעזראירדנה 

08-6836114076-8091214pinhaspe@taxes.gov.il(רכז בכיר שומה)מנהל תחום פרץ פנחס  שומה 7חוליה 

08-6836027076-80293106barochbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן ישיברוך  שומה 20מזכירות חוליה 

08-6836025076-8091191izhaksh2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שלום יצחק 

500076-8091274dafnama@taxes.gov.il/ 08-6836522(חוליה)ראש ענף מדמונידפנה 

08-6836023076-8091210odedbe@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בן עמיעודד

08-6836250076-8091220ronitbi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בילוסטוצקיאורלי רונית

08-6836260076-8091156esterpe@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז פריאסתר 

08-6836020076-8091197lizaga@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גבאיליז 

08-6836031076-8091150eligi2@taxes.shaam.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הסי'גאליהו

08-6836030076-8091176zehavana2@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף נהריזהבה 

08-6836024076-8091227minama@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה מכלוף מי-שרה

08-6836021076-8091161deyeibe@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף דיעיבן ציון 

076-8093107albertba@taxes.gov.il 08-6836032(חוליה)ראש ענף בר כוכבאאלברט ארכיב

08-6836032/026076-8091139orago@taxes.shaam.gov.il(חוליה)ראש ענף הסי'גאורה 

08-6836009076-8091181toniha@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום הרמלין טוני ניכויים10חוליה 

08-6836016076-8091190izhakco2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כהןיצחק 

08-6836017076-8091206moshesa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סרדםמשה 

08-6836013076-8091143eyalza@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זגוריאייל 

045076-8091143yaffale@taxes.gov.il/ 08-6836044(גובה ראשי)מנהל תחום לוייפה הנהלת גביה 

08-6836046076-8091177zmirada@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום דודזמירה 

08-6836277076-8091174herzelhalfon@gmail.com(חוליה)ראש ענף חלפון הרצל  גביה 1חוליה 

08-6836041076-8091180hanochya@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף יתיםחנוך 

08-6836048076-8091147ilanava@taxes.gov.il(אמרכלות)רכז בכיר ועקנין אילנה

076-8093099kapachora@taxes.gov.il 6045/ 08-8636040(גביה)מרכז קפאחאורה 

08-8636053076-8091234davidtv@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדורטבריה דוד

08-8636052076-8091212amiya@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף ימיןעמי 

08-8636067076-8091182yehuditc@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כהןיהודית 

08-8636050076-8091146ilange@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף גטהאילן 

08-8636054076-8091153amico@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כהןאמי 

08-8636273076-8091168dganitda@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף דדושדגנית 

268076-8091137aviab2@taxes.gov.il/ 08-8636062(ניהול ספרים)סגן ממונה אבוחציראאברהם  ניהול ספרים 1חוליה 
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08-8636081076-8091213pinhasbo@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה בוסקילה פנחס 

270076-8091209adiga@mh.shaam.gov.il/ 08-8636075(ניהול ספרים)ראש ענף גבצועדי 

077076-8091208shimonle2@taxes.gov.il/ 08-8636076(ניהול ספרים)ראש ענף לויסימון 

08-8636077076-8091158yossima@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף מלכה יוסף 

08-8636066076-8091159oritra@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף רייזמן אריאלה מודיעין 1חוליה 

08-8636032076-8091178avivael@hm.shaam.gov.il(גביה)סגן מנהל מדוראלבזחביבה

08-8636060076-8091218rivkaa2@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף אברהמירבקה 

08-8636039076-8091142orlimi@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר מינסאורלי 

08-8636001076-8091171doritme@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מנדסון דורית17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

08-8636011076-8091154asafda@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור דודאסף 

08-8636006076-8091229tamarbe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ברגמן תמר 

08-8636005076-8091225shoshanaha@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף חייםשושנה 

08-8636004076-8091141oritfa@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף רוזט פדידהאורית 

08-8636002076-8091138evlinha@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר חדד-שמריאוולין 

08-8636003076-8091172dalyaez@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז יזרעאלדליה 

08-8636008076-8091226saraar2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז ארביבשרה 

08-8636046miryamva@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ונונומרים 
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