
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

08-978829608-9221260veredha2@taxes.gov.ilפקיד שומה חדד עורקביורד מנהל יחידה 

08-9788298076-8092672zachuile@taxes.gov.il'סגן פקיד שומה אלוי צחי סגן מנהל יחידה 

08-9788299076-8092641veredal@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה אלטר שמשורד עובדי מינהל 

08-9788273076-8092671frastco@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף כהן אמין פראסט

08-9788205076-8092680rahelmi@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף מיכאלירחל 

08-9788297076-8092634gilare@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף רביבוגילה לשכת מנהל יחידה

08-9788251076-8092661navaba@taxes.gov.ilמודיעין )מרכז בכיר  בניסטינאוהמודיעין 

08-9788270076-8092684shaulni@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום ניסים שאול 6חוליה 

08-9788208yanivko@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה קורן יניב 

08-9788202hadarsh@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסה שיטרית הדר 

08-9788209076-8092693tzilata@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה טנהצילה

08-9788273076-8092656sabhatmo@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף סבהטמוליגטה ארכיב מרכזי

פרץשירן 

(חוליה)סגן מנהל מדור גורטאייל 

08-9788266076-8092649iftahbe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום בן דודיפתח שומה1חוליה 

08-9788204076-8092682rinatsh@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה שחררינת

08-9788267076-8092686shimonsh@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שרביטשמעון  שומה2חוליה 

08-9788259076-8092677kobiva@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ויצמןקובי

08-9788203076-8092624orliam@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עמראורלי

08-9788207076-8092645yairco@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהן יאיר  שומה3חוליה 

08-9788206tzipish@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהשריירציפורה 

08-9788290076-8092630asherda2@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה דדוןאשר

08-9788257shaniza@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהזמבלשני

08-9788252076-809262nissimba@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום באבאניסים  שומה4חוליה 

08-9788268076-8092681rinatel@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה אלגאלירינת

08-9788217076-8092687sarale@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי שרה 

08-9788257davidle2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה לוי דוד

08-9788254076-8092629asherga@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גזיתאשר

08-9788202076-8092688sarasa@taxes.gov.il(רכז חולית עצמאים)ממונה סספורטסשרה 

08-9788204076-8092657monish@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שלוםמני שומה20מזכירות חוליה 

08-9788247076-8092626eritvi@taxes.gov.il(חוליה)מרכז וידלאירית

פקיד שומה רמלה 

08-9788222 רמלה 155ד .ת, 91הרצל ' רח
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08-9788276amitfa@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור ון'פרגעמית

08-9788245076-8092670amalybi@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)ראש ענף ביטוןעמליה 

08-9788247076-8092659menasheba@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור בדלובמנשה

08-9788249076-8092625ilanaav@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף אברהםאילנה

08-9788244076-8092658ma\alye@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף יפתמזל 

08-9788250076-8092675zipiag@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענףאגםציפי

08-9788246076-8092653lidaba@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף בר יעקבלידה 

08-9788219076-8092644haimbu@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בוחבוטחיים 

08-9788213076-8092631benida@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דמריבנימין  ניכויים1חוליה 

08-9788218076-8092646yoramma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מחדוןיורם 

08-9788216076-8092651carmelgo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה גומהכרמל

08-9788215076-8092639dayanada@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה דמבדיאנה

08-9788232076-8092655meirsh2@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום שמולימאיר גביה1חוליה 

08-978841408-9788284itaysh3@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור שאעראיתי

08-978822808-9788284wafikh@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור חניפסואפי

08-9788223fadyfa@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור פרהודפאדי

08-9788231076-8092667adama@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום מסטרעדה

08-9788224076-8092663naomish@taxes.gov.il(גביה וניכויים)ראש ענף שאולנעמי

08-9788229076-8092642zehavata@taxes.gov.il(גביה)מרכז טליאסזהבה

08-9788231svetlanara@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדוררחמיםסבטלנה

08-9788230076-8092679ronitco@taxes.gov.il(פרוקים ופשיטת רגל)ראש ענףכהןרונית

08-9788426076-8092674zilama2@taxes.gov.il(גביה)מנהל מדור מסטרובצילה

08-9788212076-8092638davidsh4@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ממונה שלוםדוד ניהול ספרים1חוליה 

08-9788278076-8092628arielash2@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף שרארהאריאלה

08-9788233076-8092632geolami@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)מרכז בכיר מימוןגאולה מודיעין1חוליה 

arielzc@taxes.gov.il(חוליה)סגן מנהל מדור זכריהאריאלה

08-9788234076-8092683raninba@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)מנהל מדור אבו ערברנין 

08-9788236076-8092633goelav@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)מנהל מדור  אברהמיגואל

08-9788287076-8092654mayafo@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף פוקסמאיה 

08-9788265076-8092666smadarsh@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום שבתאיסמדר17החזרי ותאומי מס חוליה 

08-9788243076-8092664solomonsa@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז סבחסלומון 

08-9788242076-8092668ofraco2@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בכיר קופרעופרה 

08-9788205meitalke@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור כתרמיטל

08-9788234076-8092676kedmazi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מנהל מדור דסטהקדמה

08-9788250076-8092665smadaryo@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף יוספאןסמדר
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08-9788241076-8092685shalomba@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז בראלשלום 

08-9788208076-8092652liatni@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה נירליאת

08-9788260076-8092636jacklinwa@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ובראן'והאב גקלין'ג

08-9788438076-8092648yfaatav@taxes.gov.il(חוליה)מנהל מדור  אברהםיפעת
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