
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

916076-8091414shimonale2@taxes.gov.il/ 04-6327918פקיד שומה לרנרשמעון מנהל יחידה 

04-6327915076-8091400ezrasa@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אספר ארכיבעזרא סגן מנהל יחידה 

04-6327823076-8091375gargirha@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף גרגירחסדאי 

04-6327826076-8091371tamirgi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף תמירגלעד

04-6327911maiase@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף ספל מיה עובדי מינהל

04-6327911/912076-8091362etibe@taxes.gov.i(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה בן דוד אסתר 

076-8091381mazalav@taxes.gov.il 04-6327915(חוליה ניידת)ראש ענף אברהםמזל 

04-076-8091410shlomosh@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף שיפמן שלמה 

04-6327911076-8091369gabisa@mh.shaam.gov.ilפ"ראש ענף הוצלסבגגבריאל נהגים

04-076-8091385malkaba@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר ברדה מלכה עובדי מודיעין 

04-63278025076-8091409raiaak@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף אקרמן רעיסה 

04-6327835076-8091382michaelka@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף כהנאמיכאל 

04-6327804076-8091378yachiba@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף ברדה יוכי 

04-6327864076-8091393sigalitto@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף מימוני תוהמיסיגלית 

04-6327807076-8091354amitah@taxes.gov.ilעמיתאהובה 

04-6327894076-8091356osamaal@taxes.gov.il(רכז חוליית עצמאים)ממונה אעלימיאוסמה  שומה1חוליה 

04-6327887076-8091361anari@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מרגולין אנה 

04-6327890076-8091395samiryo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום יונססמיר  שומה 2חוליה 

046327898/899076-8091416sharifab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אבוטועמהשריף 

04-6327892076-8091376hasanma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מחאמידחסן  שומה3חוליה 

04-6327895076-8091392solomonva@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה וינבררגרסולומון 

04-6327897076-8091392gerasa@taxes.gov.ilרכז בכיר)מנהל תחום גראסאמי 

04-6327840076-8091380kalanitle@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לוינסקיכלנית  שומה4חוליה 

04-6327889076-8091427ozgo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהגולדשטייןעוז

04-6327842076-8091397masolraab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מסאלחהעבד

04-6327863076-8091426idanbe@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בן אליעידן אהרון 

04-6327853076-8091405radabe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן שבת רדה  שומה 5חוליה 

04-6327847076-8091398adnanma@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מחאגנמהעדנאן 

04-6327845076-8097384miriar@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ניסים מירי

04-6327883076-8091399ednago@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גורן עדנה  שומה7חוליה 

04-6327886076-8091370gadige@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גרשוניגדי

פקיד שומה חדרה 

04-6327888:  חדרה טל1הלל יפה ' רח
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04-6327832076-8091357orlymo@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מרדכיאורלי  שומה 20מזכירות חוליה 

04-6327839076-8091365arnonpa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פזארנון 

04-6327830076-8091383mimish@taxes.gov.ilשושן מימי 

04-6327837076-8091386naderab2@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אבו מוךנאדר 

sivanfr@taxes.gov.il(חוליה )סגן מנהל מדורפרידמן כליפהסיון 

04-6327831076-8091403zvikl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קלייןצבי 

04-6327903076-8091418ranto@taxes.gov.il(חוליה )סגן מנהל מדור טובירן 

04-6327832076-8091396adelms@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מסארווהעאדל 

04-6327838/832076-8091360aliceva@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף וקנין אליס 

04-6327858076-8091368batshevaat@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עטר בת שבע ניכויים 1חולןיה 

04-6320205076-8091550dalittz@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה צברדליה 

04-6327889076-8091363ettipa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ישורון אסתר

04-6327860076-8091355lupoah@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לופואהרון 

04-6327809076-8091364roymiar@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום רוימיארמונד 

04-6327821076-8091372davidga@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום גבאידוד 

04-6327806076-8091408relibr@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף לזרה ברודררלי 70חוליה 

04-6327815076-8091358elanarar@taxes.gov.il(גביה)מרכז רביאילנה 

04-6327810076-8091411shmuelgo3@taxes.gov.il(גביה)מרכז גורביץ שמואל 

04-6327818076-8091389nitzazo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף זוארץניצה 

04-6327812076-8091402ashamca@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף כבהאעסאם 

04-6327811076-8091401anatpa@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שיר פסוענת 

04-6327820076-8091353hibraimhl@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף חלילאברהים 

04-6327865076-8091374helenava@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף וסקןהלנה 

04-6327819076-8091394shlomogo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף גוזלןסלומון 

04-6327848076-8091413simchaat@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחוםעטיה שמחה  ניהול ספרים 1חוליה 

(ניהול ספרים)מנהל מדור הייבנעם 

04-6327849076-8091388yogevni@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה יוגבניסים 

04-6327851076-8091366binale@taxes.gov.il(ניהול ספרים) ראש ענף לויבינה 

(ניהול ספרים)מנהל מדור פארנדב 

04-6327870076-8091422saritye@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ימינישרית 17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

04-6327875076-8091373drorye@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ימינידרור 

04-6327874076-8091367barochsa@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז סייגברוך 

04-6327872076-8091387ninash@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז שפירנינה 

04-6327871076-8091379kohavaro@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי  מס)מרכז בכיר רוימיכוכבה

04-6327862076-8091421rivkais@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור ישראלרבקה 
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04-6327876076-8091407rachalbo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בוטבולרחל 

04-6327873rachalbo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור אבורוקןעמיר

04-6327913076-8091390nirar@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר אריאליניר מודיעין שטח
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