
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

08-9446641/642076-8092826meravza@taxes.gov.ilפקיד שומה צדיקריומירב מנהל יחידה

08-9446646076-8092545dalyaco3@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה כוכבי דליה עובדי מינהל 

08-9446647076-8092580natsligr@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף גרנדהנטלי 

08-9446663076-8092575mosheas@taxes.gov.ilאספנימשה 

08-9446641/642076-8092605shiransa2@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף סלםשירן

08-9446634076-8092594farciyasa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סרוסיפרחיה שומה1חוליה 

08-9446703076-8092537asherat@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עטיהאשר

08-9446706/629076-8092576eranfi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום הדסימשה  שומה2חוליה 

08-9446704076-8092557yosefha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חגבייוסף 

08-9446701076-8092534arzaov@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עובדיהארזה שומה3חוליה 

08-9446716076-8092528ilanasc@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה שוורצמןאילנה 

08-9446708076-8092589alizava@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה וזאניעליזה 

08-9446721076-8092532efraeimco@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהן אפרים שומה4חוליה 

08-9446713076-8092554yaeirsi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה סיאנייאיר 

08-9446727076-8092559yaelha3@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חיים יעל  שומה5חוליה 

08-9446697076-8092562yaaritgr@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה גרינבאוםיערית

08-9446690076-8092582eladna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהנעמןאלעד 

08-9446718076-8092561yacovoz2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום עוזיעקב  שומה6חוליה 

08-9446711076-8092581nesiagi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גיטמןנסיה 

08-9446700076-8092556geatyo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה  גיאתיונה

08-9446627076-8092585sivankr@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה  כרמיסיוון שומה 7חוליה 

08-9446678076-8092587adidi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דגמיעדי

08-9446717076-8092546danamo@taxes.gov.il(מרכז בכיר)מנהל תחום מונסוניגודנה  שומה 8חוליה 

08-9446682076-8092619hilaav2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אביבהילה 

08-9446627076-8090280oferco3@taxes.gov.il(מאבק פשיעה)מפקח - חוקר כהן עופר

08-9446679076-8092519avrahamgl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גליסאברהם ישראל

08-9446680076-8092533efratsh@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה עטיה-  שרעבי אפרת  שומה 9חוליה 

08-9446649076-8092588editel@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלימלךעדית

08-9446709076-8092569meitalno@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה נוימן מיטל

08-9446654076-8092520osnatna@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום נדבאוסנת  שומה20מזכירות חוליה 

08-9446689076-8092553hanakl@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קלצקיןחנה 

פקיד שומה רחובות

08-9446644 רחובות 11נסקי 'רוז
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mayaya@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור ה'יעקב ביצמאיה

08-9446693076-8092572malkale@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז לוי מחפודמלכה

08-9446733076-8092527ilanata@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף טלאילנה 

08-9446730076-8092536shaular@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שאולאריה

08-9446648076-8092521etima2@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף מחדוןאטי

(חוליה)סגן מנהל מדור דוקלימור 

hilaga2@taxes.gov.il(חוליה )סגן מנהל מדור אלמליחהילה 

08-9446723076-8092590amielye@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ימיניעמיאל שומה 21מזכירות חוליה 

08-9446616076-8092590miryamal@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף אלוןמרים 

08-9446734076-8092571meravtu@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף תורגמן הנדלרמירב

08-9446728076-8092564carmelaco@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף כהן כרמלה 

08-9446732076-8092525ayeletca@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז כרמיאיילת 

yafitba3@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור ברהנייפית

08-9446735076-8092593pacadoab@taxes.gov.ilחוליה)מנהל מדורסנקר אבבהישראל 

08-9446732076-8092531efraymta@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף טלמוראפריםארכיב 

08-9446650076-8092578malkamo@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור מלככאמשה 

arielst@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור שטייגראריאל

08-9446670076-8092602hibasa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חיבהשגיא ניכויים5חוליה 

08-9446672076-8092566motiho@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חובבמוטי

08-9446605076-8092540gavrielbe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בממןגבריאל 

08-9446609076-8092601rafila@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לאובררפי 

08-9446686076-8092529elira@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רחימיאליעזר

08-9446659076-8092596ketiko@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קופרליקטי

08-9446611076-8092535arielava@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום וינשטוקאריאלההנהלת גביה

08-9446615076-8092551zehavava@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר  והבזהבה גביה1חוליה 

08-9446620076-8092517avigielbe@taxes.gov.il(גביה)ראש ענףברמיאביגיל

08-9446722076-8092618manalba@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור באסלמנאל

(גביה)סגן מנהל מדור סקריבובסקיולריה

08-9446622076-8092600ruthsh@taxes.gov.il(גביה)מרכז שלוםרות70חוליה 

08-9446624076-8092523editka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף קלכמןאידית

08-9446619076-8092549hillaha@taxes.gov.il(פרוקים ופשיטות רגל)ראש ענף חסוןהילה 

08-9446631076-8092599revitalsh@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שמשירויטל 

08-9446613076-8092597reuvents@taxes.gov.il(גבייה וניכויים)ראש ענף סטרולראובן 

08-94466330076-8092617nilika@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור קפלןנילי

08-9446629076-8092604modchish@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום מודחישי ניהול כספים1חוליה 
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08-9446276076-8092640daniam@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה אמסלםדני

08-9446720076-8092591paulfei@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה פלדמןפאול

08-9446715076-8092558yemimana@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נהריימימה מודיעין 1חוליה 

08-9446698076-8092570meravba@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף בראלמירב

08-9446628076-8092612fasikazl@taxes.gov.il(תפעול ושרות, שירות)סגן מנהל מדור  זלקהפסיקה 

08-9446608076-8092609sharonama@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף משרקישרונה 

08-9446603076-8092583oraro@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף רויזמןסבטלנה אורה

08-9446671(תפעול ורשת,שירות)סגן מנהל מדור נחוםרחמים

08-9446604076-8092595tzipibe@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף דוד- בן צפורה

08-9446606076-8092565leanu@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף נודללאה 

08-9446654076-8092530amirasc@taxes.gov.il(רכז חולית תאומי מס  והחזרי מס)ממונה שוורץאמירה17החזרי ותאומי מס חוליה 

08-9446635076-8092563yafake@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז קרשיפה 

08-9446653076-8092538etiba2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ישי- בן אתי

08-9446657076-8092544dalyabe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר  סעדון-בןדליה 

08-9446656076-8092579nuritsh2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף שמעונינורית 

076-8092616yaelma@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור  מחפודיעל 

08-9446725076-8092555yaudaro@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רוזנפלדיהודה 

08-9446684076-8092542davidye2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יחיאלדוד

08-9446658076-8092584sigalsi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף סילבססיגל

08-9446685076-8092577mosheco3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה  כהןמשה 

08-9446618076-8092524ayalazi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף זיניאיילה

08-9446655076-8092526ilanach@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז חןאילנה 

08-9446683076-8092567motimi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מינסמוטי

08-9446674076-8092522atelso@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף לויאבאטל
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