
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-9399401/40003-9312228michaliz@taxes.gov.ilפקיד שומה איזנשטדטמיכל מנהל יחידה

03-393340303-9312228borisgu@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אגורביץ בוריס סגן מנהל יחידה 

03-9399477076-8092390gilada@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור דנקאונבו גילה 'זארכיב 

03-9399476076-8092419fishelba@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בנהרדט פישל 

03-9399490076-8092389veredse@taxes.gov.il(רשומות ומידע)ראש ענף סלעורד 

03-9399404076-8092438tikvaca@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה כרמלי תיקי עובדי מינהל 

03-9399406076-8092369esterma@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מנצור אסתר 

03-9399401076-8092400limorka@taxes.gov.il'רכז לשכה בכירה אקניאסלימור 

03-9399407076-8092434shmuelka@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף קרסין שמואל 

03-9399445076-8092363urika@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כחול אורי 

03-9399478076-8092382dalitna@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף נאקשדלית 

03-9399603076-8092420tzvyaar@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אדרצביה (עצמאים) 20- חוליה מרכזית 

03-9399601076-8092407nogaho@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף הונגםנגה 

03-9399452076-8092416alizatz2@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף צבריעליזה 

03-9399480076-8092364ornaas@taxes.gov.il(חוליה )ראש ענף עסיסאורנה 

03-9399449076-8092422tzipime@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף  מגדציפי

03-9399457076-8092372efratam@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף עמרן אפרת 

03-9399459076-8092384dafnara2@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רחמים דפנה 

03-9399443076-8092388hilada@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף דרבהילה (חברות) 21- חוליה מרכזית 

03-9399431076-8092411neomiad@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אדם נעמי 

03-9399410076-8092418anatga@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף דרב גמליאליענת 

03-9399453076-8092424ronido@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף דושרוני 

03-9399451076-8092371efratgo2@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור גולן אפרת 

03-9399418076-8092398israelsh@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שילו ישראל  שומה 2חוליה 

03-9399420076-8092379yardenahe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הינדיירדנה 

03-9399419076-8092436sasonco2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהלן תחום כהן שושן  שומה 3חוליה 

03-9399420076-8092432shlomoos@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עוקשישלמה 

03-9399537076-8092366eladno@taxes.gov.il(רכז חולית חבורת)ממונה נוימן אלעד  שומה4חוליה 

03-9399493076-8092381diklaru@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רובין דיקלה 

03-9399416076-8092378davidsa3@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה סיירס דוד 

03-9399584076-8092401veredis@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ישראליורד 

פקיד שומה פתח תקווה 

03-9399444  פתח תקווה 26ההסתדרות ' רח
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03-9399584076-8092358avivazu@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום צובריאביבה  שומה 7חוליה 

03-9399508076-8092385drorgr@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גרוס דרור 

03-9399438076-8092435sarabr2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ברוקסשרה  שומה 8חוליה 

03-9399435076-8092402michalelaz@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אזולאימיכאל 

03-9399436076-8092439tamarbo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בוררתמר 

03-9399432tomerzi@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה זילברמן תומר 

03-9399440076-8092408nogaal@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אלפסינוגה  שומה 9חוליה 

03-9399492asafei@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה איזנברגאסף 

03-9399492076-8092423kerenbe2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן אבי קרן 

03-9399433076-8092368osnatel@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה איליאייבאסנת 

03-9399415tatarye@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה תתרינון  שומה 10חוליה 

03-9399506076-8092703osnatas@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אשכנזיאוסנת 

03-9399599neriama@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה מכפשנריה 

03-9399454076-8092426rafigr@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גרבינררפי  שומה 20מזכירות חוליה 

03-9399434076-8092360avishaial@taxes.gov.il(חברות- רכז חוליה מרכזית  )ממונה ם 'אלגאבישי  שומה 21מזכירות חוליה 

03-9399597076-8092365irisba@taxes.gov.il(רכז בכיר) מנהל תחום בר אליאיריס  ניכויים1חוליה 

03-9399594076-8092417amirer@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ארנטל עמיר 

03-9399592076-8092386drorapl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פלוטניק דרורה 

03-9399596076-8092428sagitza@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זמיר ענברשגית 

03-9399465076-8092421ezhakza@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום יצחקצהל הנהלת חשבונות 

03-9399474076-8092392igalco@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כוכבי יגאל  גביה 1חוליה 

03-9399460076-8092359avivata@taxes.gov.il(גביה)מרכז תמאם אביבה 

03-9399470076-8092429shoshnage@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף גרטי שושנה 

03-9399464076-8092412simash2@taxes.gov.il(גובה ראשי) סגן מנהל תחום שטינברגסימה 

03-9399550076-8092406moshema3@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף מנצור משה 

03-9399469076-8092395yhadovle@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף לוי יעקב 

03-9399468076-8092427tahash@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף טאהאשאדי 70חוליה 

03-9399466076-8092375batshevana@taxes.gov.il(גביה)מרכז אור נחום בת שבע

03-9399472076-8092404menshemo@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף מועלם מנשה 

03-9399461adbja@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור גלגוליה עבד 

03-9399462076-8092376batyale@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף לוי בתיה 

03-9399505076-8092367andreas@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה אסולין אנדרי  ניהול ספרים 1חוליה 

03-9399422limorta2@taxes.gov.il(ניהול ספרים) מנהל מדור טרדיולימור 

03-9399422076-8091767maximkl@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל מדור קליימן מקסים 

03-9399583076-8092362ofirama@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף מסלטון אופירה  מודיעין10חוליה 
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03-9399582076-8092399leaco@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף כהן לאה 

03-9399531076-8092379davidka3@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף קודשין דוד 

03-9399530076-8092425ropinanu@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר נודלמן רופינה 

03-9399518076-8092357orlyav@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז אבידר גץאורלי 17חוליה ' החזרי מס ותאומי מס

03-9399510076-8092361avish2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שטרן אברהם 

03-9399522076-8092409nogami2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף צוברינוגה 

03-9399514076-8092437tomersh@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף שקדיתומר 

03-9399513/479076-8092377davidza3@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף זאודה דוד 

03-9399509076-8092430shirliam@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז עמרם שירלי 

03-9399425076-8092391haimga2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף גנץחיים 

03-9399507076-8092383dafnaef@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף יפרחדפנה 

03-9399551076-8092370esterfi@taxes.gov.il(מודיעין שטח  וחקירות) מרכז בכיר פינסאסתר מודעין שטח
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