
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

04-8630278/27704-8667249yossiba@taxes.gov.ilפקיד שומה בהלוליוסף מנהל יחידה 

04-8630277/27804-8667249rolandoam@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אשלם -עםרולנדסגן מנהל יחידה 

4076-8091512ornash@taxes.gov.il/ 04-8630276/2(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה שנורמן אורנה עובדי מנהל 

04-8630274/272076-8091645shirinha@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף חדדשרין 

277076-8091652shirlyaf@taxes.gov.il/ 04-8630279(גביה)סגן מנהל מדור אפקרחל שירלי

4/6076-8091607nogara@taxes.gov.il/ 04-8630272(אמרכלות)ראש ענף ברילנוגה 

9/704-8667249danaco@taxes.gov.il/ 04-8630278(גביה)סגן מנהל מדור כהן דנה 

04-8630207076-8091525albertam@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום אמסלםאלברט 

04-8630191076-8091518ilaha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הר ציון אילן 

04-8630185076-8092465dorarab@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה בכר-אבודוראר

04-8603079076-8091538geulaav@taxes.gov.il(רכז חוליית עצמאים)ממונה אבידרגאולה  שומה2חוליה 

04-8630072076-8091529osnatni@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה נמני.פאסנת 

04-8630069ryangh@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה גאנם ריאן 

04-8630197076-8091646sasonli@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ליאתים ששון  שומה3חוליה 

04-8630196076-8091553vagiyach@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חמוד יה 'וג

04-8630209076-8091626zviba@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בנישצבי  שומה4חוליה 

04-8630213076-8091565talibe3@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה ברקוביץ טלי 

04-8630076076-8091593awadma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עואדמאהל  שומה5חוליה 

04-8630081076-8091627zvivi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום וינשוטק צבי 

04-8630199076-8091559hachmatab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עבאסחיכמת 

04-8630192076-8091590limorka2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום קפלן זאב לימור  שומה 6חוליה 

04-8630205076-8093005moussahi@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה אזי'חגמוסא 

04-8630193076-8091608muraab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רקייה-אבו נורה 

04-8630205076-8091521ilanitle2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוינסון אילנית 

04-8630087076-8091574yacovda@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דדייעקב

limorco@taxes.gov.ilכהןלימור 

04-8630068076-8091570davidyo@taxes.gov.il(רכז חוליית עצמאים)ממונה דוד יוסף  שומה7חוליה 

04-8630070076-8091533arikla@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לנדהאריק 

04-8630075076-8091606nadavli@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה ליבהברנדב מאור 

04-8630068076-8091591linata@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום טל חיון לונה  שומה8חוליה 

04-8630188076-8091610nettaka@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כרמינטע

פקיד שומה חיפה

04-8630000קרית הממשלה חיפה ,  פל ים ' שד
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04-8630475076-8091719rongo@taxes.gov.ilגולדשטייןרן 

04-8630184076-8091614salimch@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ר'חנגסלים 

04-8630189076-8091542gybe2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן חיים גיא 

04-8630073076-8091609nechamata@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום טפרנחמה  שומה 9חוליה 

04-8630074076-8091558himye@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יחיאלחיים 

04-8630190076-8091635ransh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שוסטררן קרל 

04-8630260076-8091622hamedfa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חמדפהמי 

04-8630265076-8091577yacovle3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לייטנריעקב 

04-8630262076-8091546davidav2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אברהםדוד 

04-8630261076-8091516eyali2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ליבראייל 

04-8630198076-8091611salachca@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום  כיוף סאלח שומה11חוליה 

04-8630200076-8091632rutfi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה פינקלשטיין רות 

04-8630195076-8091654huseinna@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה נעאמנהחוסיין 

04-68630269076-8091588lilachlu@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לובטון הולצמןלילך  שומה 16חוליה 

04-8630271076-8091619inbarro@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רוזנבלום יפרחענבר יהודית

04-8630268076-8091560halilab@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אבו יוסף ליל 'ח

04-8630104076-8091634rachelsa3@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שריג רחל 

04-7630270076-8091618editgo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כהן עידית 

04-8630160/169076-8091587lilianagi@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום גילבורדלילאנה  שומה 20מזכירות חוליה 

04-8630148076-8091545janetho@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף חונן נט 'ג

04-8630268076-8091620anatle@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף לוי ענת 

04-8630149076-8091630klarada@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז דהן קלרה 

04-8630151076-8091582galis@taxes.gov.il(חוליה ) ראש ענף גלישראל 

04-8630155076-8091625fridash@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שמאיפרידה 

04-8630173076-8091513ahimsh@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שטרומינגראחים 

04-86301648076-8091648tikvaos@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אוסיתקוה 

04-8630159076-8091528saeidan@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום סעידאנטון  שומה 21מזכירות חוליה 

04-8630059076-8091536belahe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הרמון בלה 

04-8630132076-8091562hanaha3@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף חתן חנה 

04-8630132076-8091628tzvira@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רבינוביץצבי 

04-8630181076-8091552hinohi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף הנוהנו 

04-8630146076-8091642shemtovbe@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף בן אבושם טוב 

04-8630238076-8091511evami@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מיכאל אווה 

04-8630157076-8091534arcadile@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לבנטארקדי 

04-8630013076-8091556hagitye@taxes.gov.ilיחזקאלחגית 
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04-8630155tatyanagu@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהןל מדור גוריב טטיאנהארכיב

04-8630134076-8091583israelme@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מטייביץ ישראל 

04-8630025076-8091526elaze2@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף צמחאלה 

04-8630141076-8091605moshese@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף שגבמשה 

04-8630136076-8091557haimoz@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אוזן חיים 

04-8630142076-8091524razielis@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף ישראלירזיאל 

04-8630047076-8091524etankr@taxes.gov.ilחוליה )ראש ענף קרסנראיתן 

04-8630259076-8091581yaronch@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום חושקוברירון פיצויים / ג"חוליה פשמ

04-8630255076-8091532arielale@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי אריאלה 

04-8630257076-8091656loaaina@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה נאסר לואי

04-8630258076-8091573yacovel@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלרואייעקב 

04-8630256076-8091662moshepe2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה פרץ משה 

04-8630084076-8092463gaypa@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פרטוק[גיא  ניכויים 2חוליה 

04-8630060076-8091598michaelra@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה רבינוביץמיכאל 

04-8630088076-8091531arzadi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דינרארזה

04-860086076-8091647tamial@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלון תמי 

04-8630222076-8091548yacobvi@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ויזליעקב 

04-8630085076-8091575yacovha@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום הרוש יעקב  ניכויים 3חוליה 

04-8630203076-8091617ofergo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גולניעופר 

04-8630059076-8091551enavda@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ענבר דן צבי

04-8630089076-8091548doronve@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ויסרמן דורון 

04-8660012/011/010076-8091579izchakbe@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אבן דוד יצחק הנהלת גביה 

011076-8091621anatmo@taxes.gov.il/ 04-8630010(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום משה ענת 

04-8630027076-8091555havazeletay@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף אייאשחבצלת  גביה 1חוליה 

04-8630041076-8091650sanasa@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור סאלם סנא 

04-8630038076-8091572yoramhi@taxes.gov.il(גביה )ראש ענף חיימיניסיורם 

04-8630025076-8091571yosefro2@taxes.gov.il(גביה )ראש ענף רוזוביוסף 

04-8630035076-8091523eitanle@taxes.gov.il(גביה )ראש ענף לשם איתן 

04-8630028076-8091595mazalsu@taxes.gov.il(פירוקים ופשיטות רגל)ראש ענף סוטילמזל 

04-8630011076-8091369shoshanaak@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף עקיבאשושנה 

04-8630040076-8091613simide@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף דרעיסימה

04-8630021076-8091603marinare@taxes.gov.il(גביה)מרכז רסנר מרינה 

04-8630022076-8091644shimonbe2@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף בנאורישמעון 

04-8630017076-8091539gevabi@taxes.gov.il(גביה)ראש ענףביאדגוגבע 70חוליה 

04-8630016076-8091651mitalsh@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור שמעוןמיטל 
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04-8630019076-8091578yaffaka@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף כברהיפה

04-8630015076-8091612stefando@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף סטפןסטליאנג 

04-86300245076-8091623michalof@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום אופנרמיכאל  ניהול ספרים 1חוליה 

04-8630226076-8091580yaroner@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף ארזירון 

04-8630228076-8091580hanansh@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף שפיראחנן 

04-8630224076-8091624pinhassh@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף שובפנחס 

04-8630229076-8061541gideonshi@taxes.gov.il(ניהול ספרים)סגן ממונה שינדלהיים גדעון 

04-8630245076-8091623pinisa@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר סולומון פנחס מודיעין1חוליה 

04-8630263076-8091522itzhakam@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף אמסלםאיציק 

04-8630243076-8091517ilanoh@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף אוחנה אילן 

04-8630171076-8091520ilanash2@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף שמשאילנה 

04-8630244076-8091615huriao@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף חוריעאוני 

04-8630168076-8091508aivafr@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מנהל מדור פרנקואביבה

04-8630170076-8091643shimhagr@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)ראש ענף גרינבאוםשמחה 

04-8630094076-8091600miraro@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום רויטמן מירה 17החזרי ותאומי מס חוליה 

04-8630093076-8091527ilenano@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז נוראניאלנה 

04-8630055076-8091543galinaso@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף סוסקיןגלינה 

04-8630056076-8091564tatianka@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז קלמיקובטטייאנה

04-8630005076-8091653ravitle@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור לינאדורוית 

04-8630009076-8091549doronsu@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר סובעידורון 

04-8630113076-8091530efratbe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף בן ארוש אפרת 

04-8630057076-8091537barakbe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף בן שמואלברק 

04-8630004076-8091554zivabe@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף בן שמואלזהבה 

04-8630058076-8091540gadilu@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף לופוגדי 

04-8630156076-82091514ahmedzr@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז זריקיאחמד 

04-8630240076-8091566yairpi@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר פינק יאיר מודיעין שטח
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