
מיילפקסטלפוןתפקידמשפחהשםאגף

02-654541502-6545413giladtk@taxes.gov.ilפקיד שומה תקוע גלעד מנהל יחידה 

02-6545417/414076-8091861davidma@taxes.gov.il' סגן פקיד שומה אמרסיאנו דוד סגן מנהל יחידה 

02-654532002-6545413michelya@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף אזרזרמיכל 

02-654541902-6545413nogami@taxes.gov.il(מינהל ומשאבי אנוש)ממונה מיכאלינוגה עובדי מנהל 

02-654542102-6545413arielabe@taxes.gov.il(אמרכלות)ראש ענף בנבנישתיאראילה 

02-654542302-6545413טלפונאי עיוורעיישסימי 

02-654541802-6545413mikibi@taxes.gov.il(נכסים ולוגיסטיקה)מרכז ביטוןמיקי

02-654538402-6545343elimai@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום מאור אלי  שומה1חוליה 

02-6545409076-8090035yairha@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה הריס יאיר 

02-654543302-6545438batyapo@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פוניבתיה  שומה 2חוליה 

02-6545430076-8090007miriamel@taxes.gov.il(מפקח בכיר) ממונה אליהומרים 

02-654543802-6545383miryamda@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום דוד מרים  שומה 3חוליה 

02-6545436076-8090098rafike@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה קדם רפאל 

02-6545454076-8090037menachemwo@taxes.gov.il(רכז חולית חברות)ממונה וולףמנחם  שומה 4חוליה 

02-6545434076-8090112ahauvalu@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהלוסטיגאהובה 

02-6545329076-8090116kaliel@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהקלי אלחנן 

02-6545420shimonyohaiev@taxes.gov.il(רכז חוליה חברות)ממנה אבן חיים שמעון יוחאי  שומה 5חוליה 

02-654531502-6301073liorsh@taxes.gov.ilחוקר ראשי)ראש ענף שנפרליאור 

02-6545248076-8090008moranal@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה אלקובימורן 

02-6545358076-8090115tsachiir@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהעירון יצחק 

02-6545402orna@taxes.gov.ilמפקח מס הכנסהנחוםאור 

02-654539402-6545302moshepe@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום פלס משה  שומה 7חוליה 

02-6545429076-8090012michaelbe@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה בן אורן מיכאל 

02-654547802-6545302mordechaiez@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה עזראמרדכי 

02-6545393076-8090047izhakyo@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה יוסף יצחק  שומה 13חוליה 

02-654538502-6545343itzchakma@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה מרקוס יצחק 

02-6545448076-8090068orliyda@taxes.gov.il(בכיר)מפקח מס הכנסה לישנסקיאורלי 

02-654547502-6545343asherco2@taxes.gov.il(רכז חולית מלכרים)ממונה כהן אשר 

02-654543902-6545343meirco@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום כהן מאיר  שומה 20מזכירות חוליה 

02-654546902-6545213meravam@taxes.gov.il (חוליה)ראש ענף עמיאל מירב 

02-654535002-6545351lilachbe@taxes.gov.il (חוליה)ראש ענף בנישולילך 

 3פקיד שומה ירושלים 

02-6545111ירושלים ,   66כנפי נשרים ' רח
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02-654539202-6545351ronitha@taxes.gov.il (חוליה)ראש ענף הרטירונית 

02-6545331076-8090085siviliadi@taxes.gov.il (חוליה)ראש ענף סיביליהדינה 

02-654536302-6545351miriyamme@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז מנחם מרים 

02-654540402-6545531etiha2@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה חליפה אסתר 

02-654524102-6545351bat-shevasa2@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף סריבת שבע חיה

02-654531902-6545412simash3@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שוורץ סימה 

02-654536602-6545351geularo@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רוזנברגגאולה 

02-654537302-6545351tzviyash@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף שחר צביה  שומה 21מזכירות חוליה 

02-654546402-6545343rachelra@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף רביןרחל

02-654538102-6545343saraco@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף כהןשרה 

02-654536102-6545351leabi@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ביטוןלאה

02-654537002-6545351rinabr@taxes.gov.il(חוליה מרכזית)מרכז ברומברגרינה

02-6545453076-8090089rachmanab@taxes.gov.il(רכז חוליה מרכזית)ממונה עבדל רחמןמוחמד

02-654518202-6545343(חוליה)ראש ענף יק'צשלמה ארכיב

02-654534502-6545270dovbe@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף ברקוביץ דב

02-654536002-6545351yitzhaksa@taxes.gov.il(רשומות ומידע)ראש ענף ששון יצחק 

02-6545408076-8090063moshele2@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לוימשה  ניכויים4חוליה 

02-6545406izhakco@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה כהןיצחק 

02-654540302-6545407meirtw@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה טויטומאיר  ניכויים5חוליה 

02-654544702-6545213michalel@taxes.gov.il(רכז חוליית ניכויים)ממונה אלבזמיכל 

02-654530802-6545412menachemgr@taxes.gov.il(גובה ראשי)מנהל תחום גרוסמנחם הנהלת גביה

02-654530302-6545412osnatgr@taxes.gov.il(סגן גובה ראשי)סגן מנהל תחום גרוביאסנת גביה1חוליה 

02-6545460076-8090111ibrahimaz@taxes.gov.il(גביה)סגן מנהל מדור איברהיםעזיז

02-654531002-6545412pirhiaha@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף הרושפרחיה

02-654530502-6545412dvoraha@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף הדאיהדבורה70חוליה 

02-654530702-6545412terezsu@taxes.gov.il(גביה)מרכז סויסהטרז

02-654531202-6545412simonle@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף לייכטרסימון

02-654532102-6545412shoshhe@taxes.gov.il(גביה)מרכז חמדשושנה

02-654532302-6545270zehavana@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף נאותזהבה 

02-654538702-6545412bat-shevasa2@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף סעדובת שבע

02-654531802-6545412semaha@taxes.gov.il(גביה)ראש ענף שמעוןחביב

02-654538902-6545343yossior@taxes.gov.il(ניהול ספרים)מנהל תחום אוריוסף אוהד ניהול ספרים 1חוליה 

02-654547602-6545399gidonbi@taxes.gov.il(ניהול ספרים)ראש ענף ביטוןגדעון 

03-5571641shalomabi@taxes.gov.il(ניכויים)מרכז אביטבולשלום

02-654519502-6545399udimi@taxes.gov.ilפ"ראש ענף הוצלמזרחייהודה
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02-654536202-6545351zadayo@taxes.gov.il(תפעול ורשת,שירות)מרכז בכיר זאדהיוחנן מודיעין1חוליה 

02-654527002-6545132ilaname@taxes.gov.il(חוליה)ראש ענף מלמדאילנה 

02-654534802-6545270yossico@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף כהןיוסי

02-654546702-6545270leami@taxes.gov.il(עבירות בסיסיות)ראש ענף מזרחילאה

02-654527002-6545270matityahoba@taxes.gov.il(מפקח ראשי)ממונה ברדוגומתיהו

02-6545471076-8090003shmulikaz@taxes.gov.il(מודיעין)מרכז בכיר אזרזרשמואל

02-654527002-6545270rachelpo@taxes.gov.il(תפעול ורשת, שירות)ראש ענף פורטלרחל

02-654542602-6545450yehudale@taxes.gov.il(רכז בכיר)מנהל תחום לוייהודה17החזרי ותאומי מס חוליה 

02-654525402-6545270rikiel@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף אליאסרבקה 

02-654533702-6545270ymimaco@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף כהןימימה

02-6545355elanaz@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף אזולאיאילן 

02-654533502-6545270alizani@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף ניאזוףעליזה 

(חוליה)סגן מנהל מדור חייםאברהם 

02-654544302-6545270miryamie@taxes.gov.il(חוליה ניידת)ראש ענף ירושלמימרים 

02-654536402-6545270rivkach@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף חןרבקה 

02-654532702-6545270erezco@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז כהןארז

02-654532602-6545351rafimi@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף מזרחירפאל 

02-654525202-6545270rivkaha@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף חסוןרבקה 

02-6545124/125/15002-6545452szaken@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)ראש ענף זקןסימה 

02-654532402-6545270ramiba@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז ברזנירמי

02-654524902-6545270mazalkr@taxes.gov.il(תאומי מס והחזרי מס)מרכז קריספיןמזל 
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