
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

03-6505888yaelmi@taxes.gov.ilפקיד שומה מירון יעל מנהל יחידה 

03-6505888hagitbe@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אסבירסקיחגיתסגן מנהל יחידה

03-6505792076-8092863talibi@taxes.gov.il(מנהל משאבי אנוש)ממונה ביטוןטליעובדי מנהל 

03-6505793/794076-8091452solmanigi@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף סולימניגילה

03-6505727טלפונאי עיוורפטלאליהו

03-6505789076-8091493reuvensa2@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז ספליצקיראובן

03-6505719076-8091471monelbo@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום בוינגומונל ניהול ספרים

03-6505721(ניהול ספרים)מנהל מדור חיימוביץרותם 

03-6505754076-8091481nehemyana@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף נהרינחמיה ארכיב מרכזי

03-6505811076-8091457doronts@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום צדוקדורון שומה1חוליה 

03-6505805076-8091468yaronsa@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שדהירון

03-6505776076-8091429avialbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן בסטאביטל שומה2חוליה 

03-6505781076-8091448belaze@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה זסלברבלה

03-6505808076-8091434orenta@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום תמיראורן שומה3חוליה 

03-6505814076-8091437ellaam@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה אמינובאלה

03-6505809076-8091441reutam@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהאמסלםרעות

03-6505813076-8091504roniin@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהענבר רוני

03-6505796076-8091446arielta@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום טאובאריאל שומה 4חוליה 

03-6505773076-8091478niryamsh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שוורץמרים

03-6505746076-8091485natanel@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אלבזנתן שומה5חוליה 

03-6505772076-8091438alonba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ברוךאלון

03-6505782/816076-8093225fridaho@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסההורביץפרידה

03-6505817076-8091499shronsh@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה שלייםשרון שומה7חוליה 

03-6505748076-8091435isaeh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עיסאאיהב

03-6505749076-8091497shmuelle@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוישמואל

03-6505797076-8091498shimonst@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סטופלרשמעון שומה8חוליה 

03-6505809076-8091459natalish2@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהמשריהו מורנונטלי

03-6505810076-8091490sandraah@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אהרוניסנדרה

03-6505891076-8091456davidse@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סלע דוד שומה20מזכירות חוליה 

03-6505747076-8091464hayana@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז נחוםחיה

03-6505743076-8091488simana@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף נגרסימה

פקיד שומה חולון 

03-6505777  חולון 162שדרות ירושלים 
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03-6505744076-8091475motigo@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף גולדברגמרדכי

03-6505742076-8091445efratah@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז אהרוניאפרת

(חוליה)סגן מנהל מדור ראובניתמר 

03-6505745076-8091476mordeahish@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שבתאימרדכי

03-6505736076-8091431ahrones@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אשכנזיאהרון 

03-6505849076-8091439elivi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ויזמןאליהו

03-6505758076-8091460veredba@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בכר אושריורד1חוליה ניכויים 

03-6505739076-8091495shaulna@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נחוםשאול 

03-6505786076-8091479moshede@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דנטיסמשה

03-6505706076-8091447alohabba@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום אלוהאבבאסםהנהלת גביה

03-6505705076-8091453galitha2@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף חכיםגלית גביה1חוליה 

03-6505704076-8091487sigalitho2@taxes.gov.il(גביה)מרכז הודסיגלית

03-6505709076-8091428aviavda2@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף דודאביבה

03-5605701076-8091454galitco@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כהןגלית

03-6505713076-8091432oravi@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום ויטנראורה

03-6505703076-8091458maorya@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור יעקובוביץמאור

03-6505708076-8091486sigalsh@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שמואלסיגל

03-6505716076-8091465hemadza@taxes.gov.il(גביה)מרכז צרפתיחמדה70חוליה 

03-6505715076-8091496nirami@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור מזרחינירה

03-6505725076-8091461zakiba@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר בשאריזאקי מודיעין10חוליה 

03-6505703076-8091489semadarmi@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף מזרחיסמדר

03-6505800076-8091470carmelaam@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף אמוןכרמלה

03-6505717076-8091433orlima@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מעודהאורלי

03-6505728076-8091477miriamka@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף קיאנימרים

03-6505762076-8091494ronitco2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהןרונית17החזרי ותאומי מס חוליה 

03-6505764076-8091449bennyle@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר ליאוןבנימין

03-6505765076-8091442avivabo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור אבי בונואננת

03-6505785076-8091443etima@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף מניאסתר

03-6505798076-8091480navana3@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף נהרינאוה

03-6505768076-8091462zehavaye@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יחזקאלזהבה 

03-6505759076-8091491binyaminey@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף בנימיןעינת

03-6505766076-8091500saritba2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז  בכרשרית

03-6505767076-8091482nisrinch@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור כליפהניסרין

03-6505865076-8091430ahovale@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז  לויאהובה

03-6505722076-8091451golanma@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר מלכיאלגולןמודיעין שטח

mailto:motigo@taxes.gov.il
mailto:efratah@taxes.gov.il
mailto:mordeahish@taxes.gov.il
mailto:ahrones@taxes.gov.il
mailto:elivi@taxes.gov.il
mailto:veredba@taxes.gov.il
mailto:shaulna@taxes.gov.il
mailto:moshede@taxes.gov.il
mailto:alohabba@taxes.gov.il
mailto:galitha2@taxes.gov.il
mailto:sigalitho2@taxes.gov.il
mailto:aviavda2@taxes.gov.il
mailto:galitco@taxes.gov.il
mailto:oravi@taxes.gov.il
mailto:maorya@taxes.gov.il
mailto:sigalsh@taxes.gov.il
mailto:hemadza@taxes.gov.il
mailto:nirami@taxes.gov.il
mailto:zakiba@taxes.gov.il
mailto:semadarmi@taxes.gov.il
mailto:carmelaam@taxes.gov.il
mailto:orlima@taxes.gov.il
mailto:miriamka@taxes.gov.il
mailto:ronitco2@taxes.gov.il
mailto:bennyle@taxes.gov.il
mailto:avivabo@taxes.gov.il
mailto:etima@taxes.gov.il
mailto:navana3@taxes.gov.il
mailto:zehavaye@taxes.gov.il
mailto:binyaminey@taxes.gov.il
mailto:saritba2@taxes.gov.il
mailto:nisrinch@taxes.gov.il
mailto:ahovale@taxes.gov.il
mailto:golanma@taxes.gov.il

