
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

09-7610100inbalba@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אשניענבלסגן מנהל יחידה 

09-7610110076-8091929ilanitna@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה נגדיאילנית עובדי מינהל

09-7610100076-8091963lihizv@taxes.gov.ilרכזת לשכהצויקליהי

09-7610124monerha@taxes.gov.il(כספים ולוגיסטיקה)ראש ענף חלבימוניר

09-7610098076-8091966avrhamma@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף אברהםמוינה

09-7610076076-8091953yacovla@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לאופריעקב שומה1חוליה 

09-7610085076-8091924evelinle@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לויאבלין

09-7610052076-8091988silviato@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נסקי'טולצסילביה

09-7610048076-8091990ovadyaha@taxes.gov.ilחסידעובדיה שומה2חוליה 

09-7610081076-8091937davidzr@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום זריהןדוד  שומה3חוליה 

09-7610075076-8091976miriamla@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לפושנרמרים 

09-7610088076-8092025omerya@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה יניבעומר שומה4חוליה 

09-7610118076-8092007shirlyse@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה שם טובשירלי

09-7610082076-8091934gavrielara@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום רנדגבריאלה שומה5חוליה 

09-7610093076-8091926evako@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קוזניץאוה

09-7610097galitis@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ישראליגלית שומה6חוליה 

09-7610108076-8092023timrale@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלוי סטאריתימרה

09-7610096076-8091977amichaiko@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהקוטעמיחי

09-7610091076-8091940vanessaav@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה מונוביץואנסה

09-7610071076-8091949talel@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ישראליטל שומה7חוליה 

09-7610108076-8091984nilima@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי סטארינילי

09-7610096076-8091931efratam@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה צדקיה-עמרםאפרת 

09-7610115076-8091936dganitle@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לוידגנית שומה8חוליה 

09-7610108076-8092024amirgo@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהגונןאמיר

09-7610090076-8091983nureetde@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דרמרנורית 

09-7610077lipazsh@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה שחףליפז

09-7610114076-8092009shimrittz@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה צעירישמרית שומה9חוליה 

09-7610011076-8092022adibr@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהברנדעדי

09-7610121076-8091950talba@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בניהטל

09-7610072076-8091979mosheru@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום רוביןמשה  שומה20מזכירות חוליה 

09-7610067076-8092013tehilara@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רצוןתהילה

פקיד שומה כפר סבא 

09-7610111 כפר סבא 14טשרניחובסקי  ' רח
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09-7610064lioraka@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור כלפוןליאורה

09-7610066076-8091952yemimamo@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף משהימימה

09-7610058076-8091980moshetu@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מן'תורגמשה 

09-7610068076-8092001rutka@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז כרמלירות

09-7610095076-8091965moransh@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שמירמורן 

09-7610053076-8091996reuvende@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דרמרראובן

09-7610065nuritah@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אהרוןנורית 

09-7610099076-8092012saritko@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף קורן-קוצולקשרית 

09-7610057076-8091945hayama@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מרריוחיה

09-7610106076-8091978kerenmo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום קרןמשה  שומה21מזכירות חוליה 

09-7610094076-8092008shelyab@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף סגעדשלי

09-7610113076-8092021mramsl@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור מתאנימראם

09-7610011076-8091970meravsa@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ששון מירב 

09-7610112076-8091923avivafa@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז פרחיאביבה 

09-7610069076-8091938doritpr@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף פרילינגדורית

09-7610136/137076-8091967vayntrovmi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף וינטרויבמיכל ארכיב

09-7610100juliash@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור שפץיוליה

09-7610137076-8092020sivanma@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור מאגרוסיון

09-7610122076-8091998revitalmi@taxes.gov.il(רכז חולית ניכויים)ממונה מילררויטל ניכויים1חוליה 

09-7610050076-8091994zilama@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מעוזצילה

09-7610056076-8091943hezioz@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה עוזרחזי

09-7610059076-8091960lorale@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לרנרלאורה

09-7610034076-8092010sarabr@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום ברכהשרה הנהלת גביה

09-7610018076-8092000ronha@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום חזןרון

09-7610127076-8091973malcaoz@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף עוזרימלכה גביה1חוליה 

09-7610033076-8091975shimonmo@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שמעוןמרדכי 

09-7610126076-8092002rutyha@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף הלוירות

09-7610016076-8091948tovaat@taxes.gov.il(גביה)מרכז אטואןטובה

09-7610022076-8092006shahulka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כדורישאול

09-7610009076-8092004rachelbi@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף בנימיןרחל

09-7610012076-8091974malcaka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קנדלרמלכה

09-7610031076-8091941havatzeletna@taxes.gov.il(גביה)מרכז נתןחבצלת70חוליה 

09-7610079076-8091985nizako@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קורדלסניצה

09-7610036076-8091930efratye@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף יפתאפרת 

09-761013309-7428208shirda@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור דדוששירלי
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09-7610022076-8091954yafaas@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף אסרףיפה

09-7610074076-8091981nahidov@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה עוואמינהיד ניהול ספרים 1חוליה 

09-7610037076-8091927ornaah@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה אהרוניאורנה

09-7610061076-8092019alonwa@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור לפלר ויצמןאלון נסים

09-7610019076-8092018ronenco@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור כהן שהנזירונן

09-7610019076-8092014tamarma@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף מרוםתמר

09-7610049076-8091968michalza@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר זריהןמיכל  מודיעין10חוליה 

09-7610046076-8091989ednaco@taxes.gov.ilטלפונאי עיוורכהןעדנה

09-7610043076-8091933bracana@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף נעאמיברכה

09-7610042076-8091958izhakgo@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף גולןיצחק 

09-7610047076-8091946hanaho@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף הופמןחנה

09-7610045076-8092003rutli@taxes.gov.il(רשת ומודיעין)פקיד מקצועי בכיר מיומן ליבמןרותי

09-7610107076-8091947michalza@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום נחמניחנה17החזרי ותאומי מס חוליה 

09-7610039076-8091951ednaco@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז דוד יחיאל

09-7610040076-8091969bracana@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר שמשוןמיכל 

09-7610035076-8091961izhakgo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור חי- עבד אללובנה

09-7610028hanaho@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור מגוסישואמבט רחל

09-7610005076-8091935rutli@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור דורגליה 

09-7610015076-8091942hagitva@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור ולפיש פטרבורגחגית

09-7610003076-8092017nataliya@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור ימינינטלי

09-7610023076-8091944hayaba2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ברקחיה

09-7610025076-8091939dalyaha@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז חממידליה 

09-7610028076-8092005rachelydo@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף דותןרחלי 

09-7610094076-8091962rubial@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור אלבלמוישה רובי

09-7610041076-8091986neomype@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר פלד כהןנעמימודיעין שטח
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