
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

04-9956535076-8092276meiravda@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור נחמיאסמירב מנהל יחידה 

04-9956601076-8092271shmuelco2@taxes.gov.ilסגן פקיד שומה אכהן שמואל סגן מנהל יחידה

04-9956602076-8092231havivabe@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה ברדוגוחביבה עובדי מינהל

04-9956622076-8092263romanbi@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז בירגזלץרומן 

04-9956604076-8092202ilanasa@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף סלמהאילנה 

04-9956460076-8091669avnersa@taxes.gov.ilסבאג אבנר  שומה4חוליה 

04-9956595076-8091669abochalafa@taxes.gov.il(חולית עצמאים)ממונה אבו חלאפלאח 5חוליה 

04-9956614076-8092253anatav@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אביבענת  שומה1חוליה 

04-9956593076-8092200fididaat@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פדידה אטואל 

04-9956589076-8092229hadasle@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי הדסה

04-9956618076-8092270shlomotz@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה צור שלמה  שומה 2חוליה 

04-9956521076-8092199ahmadfa2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פטום אחמד  שומה3חוליה 

04-9956610076-8092259tzofitro@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רוזן צופית 

04-9956598076-8092197ibrahimma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מנסוראבהים 

04-9956615076-8092213arielsu@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סודרי רזלאן אריאל  שומה4חוליה 

04-9956561076-80922198aharonza@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זריהן אהרון 

04-9956590076-80917936emilyach@taxes.gov.ilורי'חאמיליא

04-9956587076-8092240yacovba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בללייעקב  שומה5חוליה 

076-8092234igalmo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום משה יגאל  שומה6חוליה 

04-9956588076-8092211efrayimta@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה תנעמיאפרים 

04-9956560076-8092212drorer@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה דרורארז 

04-9956594076-8092268aboudsh@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה עבוד שוקרי

04-9956519076-8092237malcayo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מלכה יוסף  שומה 7חוליה 

04-9956529076-8092228danielke@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קדם דניאל 

04-9956532076-8092265rachelbe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן שושן רחל 

04-9956617076-8092210etist@taxes.gov.ilשומה  (מפקח ראשי)ממונה סטרולוביץ אסתר

04-9956506076-8092232hanico@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהן חני 20מזכירות חוליה 

04-9956564076-8092206aminze@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום זין אל דין אמין 

04-9956503076-8092230hagaizu@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף 'חגזולחיאת 

04-9956516076-8092226donabe@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף בן שיטרית דונה 

04-9950506/499076-8092219davidga2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דוד גבריאל 

פקיד שומה עכו 

04-9956555  עכו 1שלום הגליל ' רח
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04-9956511076-80925224shmuelyo@taxes.gov.ilחוליה )סגן מנהל מדור יואלשט או  שמואל'ג'ג

04-9956608076-8092236yositu@taxes.gov.ilרכז חוליה מרכזית )ממונה טובול יוסף  שומה21מזכירות חוליה 

04-9956504076-8092251alizaoc@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אוחיון עליזה

04-9956513076-8092225dudybe@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור בן שמעון דודי 

04-9956506076-8092272panosi@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז פנושמחה 

04-9956567076-8092233vagnerti@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף וגנרטיבריו 

04-9956547076-80922427kathrinbe@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור ברקוביץ קטרין ארכיב

04-9956547076-8092279yoniol@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור אולבגר יוני 

04-9956544076-8092252motiva2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף ולנטי מרדכי

04-9956544076-8092244yakatrinabi2@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור בידוסיקטרינה 

04-9956607076-8092208amiraha@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חנאאמירה  מדגם 30חוליה 

04-9956566076-8092279eliyahosi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סיבוני אליהו 

04-9956524076-8092260rafatch@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ורי'חראפת 

04-9956597076-8092209amalha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חרב אמל 

04-9956586076-8092250oviadiano@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום נוידופורעובדיה  ניכויים1חוליה 

04-9956562076-8092246salachfa@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה  פלאחסלאח

04-9956523076-8092247salimisi@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה סיף סלים 

04-9956520076-8092245marioni@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה  ניסמנמן מריו

04-9956531076-8092227dianasa@taxes.gov.il(מפקח ראשי) ממונה סלקין דיאנה 

04-9956569076-8092235yosefza@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום זאיד יוסי הנהלת חשבונות 

04-9956570076-8092273shimonaz@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום אזולאישמעון 

04-9956572076-8092239yoramer@taxes.gov.il(גביה וניכויים במס הכנסה)מרכז ערן יורם  גביה 1חוליה 

04-9956575076-8092267rafina@taxes.gov.il(גביה)מרכז נחמנירפאל 

04-9956581076-8092218gabiab@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות  רגל)ראש ענף אבוטבול גבריאל 

04-9956577076-8092257pinchasam@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף אמירפנחס 

04-9956576076-8092205elisbn@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף  בנאיםאליס

04-9956578076-8092278ruthei@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור ברלברות עינב 70חוליה 

04-9956574076-8092203irenamo@taxes.gov.il(גביה )ראש ענף מונמטיאנו אירנה 

04-9956577076-8092220gadica@taxes.gov.il(גביה )ראש ענף כהנאגדי אורי 

04-9956549076-8092222davidbi@taxes.gov.il(ניהול ספרים) מנהל תחום ביטוןדוד  ניהול ספרים1חוליה 

04-9956550076-8092264roniab@taxes.gov.il(ביקורת וניהול ספרים)ראש ענף עובד רוני 

04-9956552076-8092216biniaminbi@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה בנימין בנימין 

04-9956553076-8092207amirsh3@taxes.gov.il(ביקורת וניהול ספרים)ראש ענף שוורץאמיר 

04-9956509076-8092242maiaga@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר גמאזלשוילימאיה  מודיעין 1חוליה 

04-995665109-8823416shiraiz@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור שביט שירה ציונה 
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04-9956508076-8092261robertnu@taxes.gov.il(מודעין שטח וחקירות)מרכז בכיר נוסבאוםרוברט 

04-9956544/546/547076-8092254paorpa@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף פאעור פאעור 

04-9956507076-8092241mariosi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מדור סינדרישראל 

04-9956502076-8092266reemaab@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור אבו מערוף רימא 

04-9956510076-8092238yosefka@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף קדושיוסף 

04-9956525076-8092249abasab@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עבדאליעזיםעבאס 17החזרי מס ותאומי מס חוליה 

04-9956745076-8092513eladbu@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור  בוכניק אלעד 

04-9956526076-8092248malkasm@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף שרביט סמדר 

04-9956542076-8092274shimonbu@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר בוגנים שמעון 

04-9956528076-8092277soadha@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור חמוד סועאד שריפה  

04-9956538076-8092262revitalco@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז כהן רויטל 

04-9956623076-8092201shaylini@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור ניסן שילי 

04-9956530076-8092258fanyzi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז זילברשטיין פני 
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