
טלפון עבודהמייל ארגוניתאור משרהקבוצת תפקידמשרדשם מלא
hadasDa@taxes.gov.il086365740)אילת-ת חולית חברות וניכויים /רכז(ממונה מפקחיםש אילת'פהדס דמתי פדלון

MIRINE@taxes.gov.il0747616618)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פמרים נחושתן
DORITPe@taxes.gov.il0747616611)גביה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פדורית פרץ

batyabl@taxes.gov.il0747616636)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אילת'פבתיה בנוט בלומנטהל
asherbe@taxes.gov.il0747616621)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אילת'פאשר בניוניס

LimorOb@taxes.gov.il0747616629)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אילת'פלימור אוברלנדר
yifatda@taxes.gov.il0747616616)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אילת'פיפעת זוהר
orenva@taxes.gov.il0747616640)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אילת'פאורן וייס

yanivro@taxes.gov.il0747616628)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אילת'פיניב משה רוזנברג
ZOHARRu@taxes.gov.il0747616612)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פזהר רוסו
nofarzi@taxes.gov.il08-6836097)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פנופר זינגר

OdeliaPi@taxes.gov.il08-6836115)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאודליה פינטו
oriha@taxes.gov.il0747614335)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פאורי חלילי

SHIRABE@TAXES.GOV.IL086836101)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פשירה בנישתי
EVLINHA@taxes.gov.il08-6836002)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פאוולין שמרי חדד

HANASH2@taxes.gov.il0747614309)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פחנה שנפף
AviAb2@taxes.gov.il08-6836062)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פאברהם אבוחצירא

EyalHa2@taxes.gov.il074-7614307)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאייל חדד
ISHAIAV@taxes.gov.il08-6836119)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פישי אביב

MEIRDA@taxes.gov.il08-6836025)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמאיר משה דדון
ESTEROH@taxes.gov.il0747414398)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאסתר אוחנה

MOSHECO3@taxes.gov.il08-9446685)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פמשה חלפון כהן
ZMIRADA@taxes.gov.il0747614346)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פזמירה דוד
HanochYa@taxes.gov.il086836053)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פחנוך יתים
MENAHEMLE@taxes.gov.il0747614399)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש אשקלון'פמנחם לוי
YaffaLe@taxes.gov.il086836044)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פיפה לוי

TamarBe@taxes.gov.il08-6836011)תיאומי מס והחזרי מס(ת /מרכז17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פתמר ברגמן
EsterPe@taxes.gov.il086836029)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אשקלון'פאסתר פרי

orlimi@taxes.gov.il08-6836039)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פאורלי בלהה מינס
ELIGI@taxes.gov.il08-6836103)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פאליהו גיהסי

MINAMA@taxes.gov.il08-6836024)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמינה שרה מכלוף
IZHAKCO2@taxes.gov.il08-6836016)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פיצחק כהן

MOSHESA@taxes.gov.il08-6836017)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פמשה סרדם
SARAAR2@taxes.gov.il08-6836008)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פשרה חנה ארביב
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YOSEFDA2@taxes.gov.il0747614401)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פדוד יוסף
BAROCHBE@taxes.gov.il0747614373)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פברוך בן ישי
YARONANO@taxes.gov.il0747614409)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאטל-ירונה נוהי

LIVNATKE@taxes.gov.il08-6836098)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פלבנת עטרה קינן
DvirKa@taxes.gov.il0747614368)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אשקלון'פדביר קפלן

DORITME@taxes.gov.il0747614308)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פמנדלסון( אתי)דורית 
erezbe2@taxes.gov.il0747614367)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש אשקלון'פארז בן לולו

VEREDGR@taxes.gov.il0747614403)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פקדוש( רוזה)ורד 
EYALZA@taxes.gov.il08-6836013)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאייל זגורי

MIRISH@taxes.gov.il0747614408)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פמרים שורץ אזרן
PERLAAM@taxes.gov.il0747614407)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פפרלה דוידוביץ עמר

RONITLE@taxes.gov.il08-6836110)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פרונית לאוער
YARDENAEL@taxes.gov.il08-6836056)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פירדנה אלעזרא

Danielco5@taxes.gov.il0747614392)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פדניאל כהן
benidr@taxes.gov.il08-6623300)פיצויים ונזקי איבה(ת תחום /מנהלקרן פיצוייםש אשקלון'פבנימין דראי
EliranMi@taxes.gov.il074-7614230)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלירן מזרחי
SHUSHANACO@taxes.gov.il074-7614175)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פשושנה כהן
MICHALSE2@taxes.gov.il074-7614181)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמיכל סממה

SHOSHSA@taxes.gov.il074-7614214)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשושנה שמוחה
RUCHAMADA@taxes.gov.il074-7614232)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פרוחמה דוד פור

MALCAYA2@taxes.gov.il074-7614190)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פיעקב מלכה
TZIPINA@taxes.gov.il074-7614220)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פצפורה נקש

ESTEREV@taxes.gov.il074-7614192)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאסתר אבן חיים
SHIMONAY@taxes.gov.il074-7614151)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש באר שבע'פשמעון אזנקוט

SHIMONMO2@taxes.gov.il074-7614170)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פשמעון מאיר מור יוסף
RUTBA@taxes.gov.il074-7614181)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פרות בר יוסף
SIMASA@taxes.gov.il074-7614163)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פסימה סבן
DALIASH@taxes.gov.il074-7614189)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פדליה שקד

SIMHAMI@taxes.gov.il074-7614221)גביה(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשמחה מצרי
EHUDMI@taxes.gov.il074-7614177)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאהוד מינדלין
MALIEF@taxes.gov.il074-7614191)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמלכה אפרים
TsafiBE@taxes.gov.il074-7614176)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פצפרירה ברנד
AVISH3@taxes.gov.il074-7614171)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פאברהם שלמה
MENASHESH@taxes.gov.il074-7614173)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פמנשה שמש
RoniYe@taxes.gov.il074-7614233)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פרוני יקותילוב
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AviAn@taxes.gov.il074-7614227)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאר'אברהם אנידז
AviDa@taxes.gov.il074-7614235)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאבי דהאן

elishevaso@taxes.gov.il0747613424)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלישבע סולומון
LiranYe@taxes.gov.il074-7614178)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פלירן שלמה יהודאי

ELANITDA@taxes.gov.il074-7614225)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאילנית דמרי
NORITBE@taxes.gov.il074-7614212)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פנורית בן זקן
LIMORMA@taxes.gov.il074-7614148)מודיעין(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מודיעין וחקירותש באר שבע'פלימור מזוז
ANATOC@taxes.gov.il074-7614180)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פענת אוחנה
YEHUDITHA2@taxes.gov.il074-7614144)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש באר שבע'פיהודית חזן
HemdaGa@taxes.gov.il074-7614219)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פחמדה גבאי

FRANSUAZDA@taxes.gov.il074-7614197)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פפרנסואז דנה דדון
EYNATNA@taxes.gov.il074-7614209)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פעינת נווה

AdryanaSh@taxes.gov.il074-7614182)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פאדריאנה שראייר
LIANALE@taxes.gov.il074-7614174)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פליאנה לוי

ELAZA@taxes.gov.il074-7614194)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פאללה זבצקי
MichaelLe2@taxes.gov.il0747616024)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמיכאל לייבוביץ
-OritJa@taxes.gov.il)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פאורית יעקובזון
aviatartz@taxes.gov.il0747616046)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאביתר צברי

erezha4@taxes.gov.il0747616075)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פארז עזרא חגאג
etico@taxes.gov.il037530347)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאסתר אתי כהן

danabr@taxes.gov.il0747616044)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פדנה ברונשטיין דמרי
nataliba2@taxes.gov.il0747616082)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פ'נטלי איריס בגון דמינוביץ

maisaraso@taxes.gov.il0747616033)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פמיסרה סובח
liorsh@taxes.gov.il0747616073)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פליאור שתית

LeaPatrisiaYa@taxes.gov.il03-7530270)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פלאה פטריסיה יעקב
yoavkr@taxes.gov.il037530334)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פיואב קרנר
Eialre@taxes.gov.il0747616005)ת חולית תיאומי מס והחזרי מס/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פאייל ריינמן

SHUKIGO@TAXES.GOV.IL0747616027)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישעיהו גולדשטוף
yoelto@taxes.gov.il0747616051)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמן'יואל תורג
ZVIBR@taxes.gov.il074-7616048)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פצבי ברנד
royeno@taxes.gov.il0747616045)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פרועי נוי

ZilaDo@taxes.gov.il0747615977)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פצילה דולב
ZIVAYA@taxes.gov.il0768090341)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פזיוה יאנוס

DORITSH@taxes.gov.il03-7530333)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פדורית מנצור שעשוע
DAVIDMO@taxes.gov.il07476215968)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פדוד מרדכי
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CohenAh@taxes.gov.il0747616055)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פאהרן כהן
ARIELKA@taxes.gov.il6004)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש גוש דן'פאריאל קאופמן

AZARYATZ@taxes.gov.il0747615988)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פעזריה צפרי
NADAVHO@taxes.gov.il0747616003)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש גוש דן'פנדב הוד

MORDEHAYLE@taxes.gov.il0747615973)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פמרדכי זאב לביא
RivkaIe@taxes.gov.il0747616010)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פרבקה יאגר

LIORAMA@taxes.gov.il03-7530235)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פליאורה רבקה בטצייג מעין
AharonBe@taxes.gov.il0747615964)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פאהרן בן מאיור

AdiSo@taxes.gov.il03-7634301)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי סולומון
RinatNa3@taxes.gov.il0747616011)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש גוש דן'פרינת נחום

INBALLA@TAXES.GOV.IL0747616059)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פענבל פינגרהוט
SHAHARKO@taxes.gov.il0747616023)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פשחר משה קולנדר

LeeMo@taxes.gov.il5983)חברות- ת חוליה מרכזית /רכז(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פלי נעים
israelDa@taxes.gov.il0747614234)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישראל יעקב דיין
AdiAs2@taxes.gov.il0747616056)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי אשכנזי קמחי

BatelBe@taxes.gov.il0747616014)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פבת אל בן דוד
OFERGA@taxes.gov.il03-7530360)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פעפר גנון

HILITPO@taxes.gov.il0747615982)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש גוש דן'פהלית פוליטי עופר
HADARZA@taxes.gov.il0747616035)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פהדר זלכה אלי

NisimSh@taxes.gov.il03-7530232)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פשי נסים
LIORHE@taxes.gov.il074-7616070)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פליאור הניג
MERAVLE@taxes.gov.il0747615984)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פמירב לוי

ZeevAv@taxes.gov.il0747616009)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פזאב משה אברמוביץ
ZVIGI@taxes.gov.il0747616037)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פגילה צבי

YECHEZCELSH@taxes.gov.il074-7616058)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיחזקאל שמש
YOAVYO@taxes.gov.il0747616049)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיואב יונג

DRORVA@taxes.gov.il0747616057)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פדרור ותארי
haida@taxes.gov.il0747616041)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פחי חיים דהן

MICHALNI@taxes.gov.il0747616034)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פמיכל מילנה ניר בלונרו
ANARI@taxes.gov.il0747613943)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פאנה מרגולין
GADIGE@taxes.gov.il0747613941)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פגדי גרשוני

EliranAf@taxes.gov.il0747613936)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאלירן אפוטה
asmaara@taxes.gov.il0747613923)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאסמה ראס ראבוס
SHARIFAB@taxes.gov.il0747913949)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פשריף אבו טעמה

SIMCHAAT@taxes.gov.il0747613925)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פשמחה עטיה
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MalkaBa@taxes.gov.il0747613933)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חדרה'פמלכה ברדה
BATSHEVAAT@taxes.gov.il07463930)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פבת שבע עטר
NaderAb2@taxes.gov.il0747613910)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש חדרה'פנאדר אבו מוך

ElanaRa@taxes.gov.il0747613901)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פאילנה רבי
DAVIDGA@taxes.gov.il0747613905)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פדוד גבאי

MASOLRAAB@taxes.gov.il0747613922)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פעבד אללטיף מסאלחה
RACHALBO@taxes.gov.il0747613894)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פרחל בוטבול
SAMIRYO@taxes.gov.il0747613944)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסמיר יונס
ARNONPA@taxes.gov.il0747613909)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש חדרה'פארנון פז

GERASA@taxes.gov.il0747613948)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסאמי גרה
MiriAr@taxes.gov.il0747613940)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פמירי נסים
ROTEMSH@TAXES.GOV.IL0747613924)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פרותם שרון
ofergu@taxes.gov.il046327845)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חדרה'פעפר גובאני
BAROCHSA@taxes.gov.il0747613896)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פברוך סיג

SaritYe@taxes.gov.il0747613897)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פשרית ימיני
KalanitLe@taxes.gov.il0747613920)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פכלנית לוינסקי

YogevNi@taxes.gov.il0747613926)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פנסים יוגב
NirAr@taxes.gov.il0747613956)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חדרה'פניר אריאלי

LUPOAH@taxes.gov.il0747613932)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פאהרן שמעון לופו
RADABE@taxes.gov.il0747613947)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פרדה בן שבת

ShmuelGo3@taxes.gov.il0747613907)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פשמואל גורוביץ
ZVIKL@taxes.gov.il0747613942)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חדרה'פצבי קליין

ReutAm@taxes.gov.il0747614110)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פרעות סעד
OrelYe@taxes.gov.il0747614125)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאוראל ישועה

AlanYa@taxes.gov.il0747614128)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאלן יעקובי וידל
MIRYAMSH@taxes.gov.il0747614104)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פמרים שורץ
SHAULNA@taxes.gov.il0747614112)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פשאול נחום
ISAEH@taxes.gov.il0747614088)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאיהב עיסא
NATANEL@taxes.gov.il0747614106)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פנתן אלבז

AVITALBE@taxes.gov.il0747614105)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאביטל בן בסט
DORONTS@taxes.gov.il0747614124)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פדורון צדוק
ALONBA@taxes.gov.il0747614107)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאלון ברוך

ZEHAVAYE@taxes.gov.il0747614094)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פזהבה יחזקאל
ARIELTA@taxes.gov.il0747614086)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאריאל טאוב

AlohabBa@taxes.gov.il0747614059)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פבאסם אלוהאב
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SHMUELLE@taxes.gov.il0747614076)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פשמואל לוי
ZAKIBA@taxes.gov.il0747615370)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חולון'פזאקי בשרי
OriSh@taxes.gov.il0747614126)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאורי שפיגל
NisrinCh@taxes.gov.il0747614100)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פנסרין כליפה

maayanco2@taxes.gov.il0747614109)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פמעיין כהן
yaronsa@taxes.gov.il0747614130)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פירון שדה

ShronSh@taxes.gov.il0747614111)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פשרון שליים
HemadZa@taxes.gov.il0747614066)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פחמדה צרפתי
BennyLe@taxes.gov.il0747614102)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פבנימין ליאון
OrenTa@taxes.gov.il0747614122)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאורן תמיר

MOSHEDE@taxes.gov.il0747614108)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פמשה דנטיס
GOLANMA@taxes.gov.il0747615367)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חולון'פגולן מלכיאל

natalish2@taxes.gov.il0747614123)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חולון'פנטלי שמריהו מורנו
EfratAh@taxes.gov.il0747614087)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש חולון'פאפרת פרידה אהרוני

IRISMI@taxes.gov.il0747614063)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פאל מזרחי-איריס בת
SARITBA2@taxes.gov.il0747614098)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פשרית בכר
AhovaLe@taxes.gov.il0747614078)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש חולון'פאהובה לוי
OraVi@taxes.gov.il0747614064)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פאורה ויטנר

SHIMONST@taxes.gov.il0747614127)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פשמעון סטולפר
SandraAh@taxes.gov.il0747614096)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פסנדרה אהרוני

MONELBO@taxes.gov.il0747615366)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חולון'פמונל בוינגיו
BELAHE@taxes.gov.il0747615133)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חיפה'פבלה הרמן

TATIANAKA@taxes.gov.il0747615058)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פטטיאינה קלמיקוב
ARIELALE@taxes.gov.il0747615193)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פאריאלה לוי
IdanBb@taxes.gov.il0747615080)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פעידן בן אלול

RimYa@taxes.gov.il0747615188)שומה- ת  /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פרים יאסין
orianna@taxes.gov.il0747615192)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פאוריאן נחום

abeerhi@taxes.gov0747615170)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פאזי'עביר חג
GeulaAv@taxes.gov.il0747615084)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פאבידר( אסתר)גאולה 

LoaaiNa@taxes.gov.il0747615165)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חיפה'פלואי נאסר
AnatMo@taxes.gov.il0747615037)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חיפה'פענת משה
ARZADI@taxes.gov.il0747615079)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פארזה דינר

DalitTz@taxes.gov.il0747615153)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש חיפה'פדלית אוסי צבר
DoronSu@taxes.gov.il0747615061)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פדורון סובעי

SASONLI@taxes.gov.il0747615151)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פששון ליאתים
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hachmatab@taxes.gov.il0747615135)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פחכמת עבאס
SALIMCH@taxes.gov.il0747615167)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פר'סלים חנג

YACOVEL@taxes.gov.il0747615194)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פיעקב אלרואי
yacovda@taxes.gov.il0747615174)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פיעקב שלום דדי
ShemTovBe@taxes.gov.il0747615115)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש חיפה'פשם טוב בן אבו

YAIRPI@taxes.gov.il0747615088)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חיפה'פיאיר פינק
MichaelOf@taxes.gov.il0747615177)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חיפה'פמיכאל אברהם אופנר

AhmedZr@taxes.gov.il0747615060)תיאומי מס והחזרי מס(ת /מרכז17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פאחמד זרייקי
ZVIVI@taxes.gov.il0747615147)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חיפה'פצבי דוד וינשטוק

YacobVi@taxes.gov.il0747615077)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פיעקב ויזל
YACOVHA@taxes.gov.il0747615072)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פיעקב משה הרוש

GideonSh@taxes.gov.il0747615175)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חיפה'פמשה שינדלהיים-גדעון
AWADMA@taxes.gov.il0747615136)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פמאהל עואד

DAVIDYO@taxes.gov.il0747615090)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פיוסף דוד
YACOVLE3@taxes.gov.il0747615164)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פיעקב לייטנר

NuraAb@taxes.gov.il0767615148)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פנורה אבו רקייה
DavidAv2@taxes.gov.il0747615172)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פדוד אברהם

Ronyfa@taxes.gov.il0747615163)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פורי'רוני פאח
yairel@taxes.gov.il0747615191)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חיפה'פיאיר יצחק אלימלך

LimorCo@taxes.gov.il0747615149)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פלימור כהן
UriAl@taxes.gov.il0747615137)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פאורי אלון
NettaKa@taxes.gov.il0747615180)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פנטע כרמי
eranba2@taxes.gov.il0747615176)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פערן בלס

HalilAb@taxes.gov.il0747615185)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פליל אבו יוסף'ח
TaliBe3@taxes.gov.il0747615128)בכיר(מפקח מס הכנסה מפקחיםש חיפה'פטלי ברקוביץ
MohamadDi@taxes.gov.il0747615074)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פמוחמד דיאב

yairab@taxes.gov.il0747615187)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חיפה'פל'יאיר מאיר אברג
Guygr@taxes.gov.il0747615073)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פגיא גרניט

JeryesBi@taxes.gov.il0747615168)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פירייס בשאראת'ג
EYALLI2@taxes.gov.il0747615129)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פאייל ליבר
EDITGO@taxes.gov.il0747615179)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פעדית כהן

IlanHa@taxes.gov.il0747615142)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פאילן הר ציון
TAMIAL@taxes.gov.il0747615078)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פתמי אלון

IlanitLe2@taxes.gov.il0747615055)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פאילנית לוינסון
HaimYe@taxes.gov.il0747615125)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש חיפה'פחיים יחיאלי
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PiniSa@taxes.gov.il0747615095)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חיפה'פפנחס סולומון
GUYBE2@taxes.gov.il0747615138)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פגיא בן חיים

RanSh@taxes.gov.il0747615145)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פרן קרל שוסטר
DORONVE@taxes.gov.il0747615067)ת חולית תיאומי מס והחזרי מס/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פדורון וסרמן
RACHELSA3@taxes.gov.il0747615134)ת בכיר/רכז(ת תחום  /מנהלמפקחיםש חיפה'פרחל שריג
LINATA@taxes.gov.il0747615171)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פחיון-לונה טל

RUTFI@taxes.gov.il0747615152)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פרות פינקלשטיין
StefanDo@taxes.gov.il0747615044)גביה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חיפה'פסטליאנה דיאנה סטפן

MARINARE@taxes.gov.il0747615033)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חיפה'פמרינה רסנר
oriyazi@taxes.gov.il0747616112)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש טבריה'פאוריה זיו
RONIDA@taxes.gov.il0747616713)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש טבריה'פרוני דכוור
LoraSa@taxes.gov.il0747616122)גביה(מרכז חוליה מרכזיתש טבריה'פלורה ששון
SHLOMIGI@taxes.gov.il0747616142)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש טבריה'פינו'שלמה ג

YEDIDYAKC@taxes.gov.il0747616116)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש טבריה'פידידיה קאחאזם
YOSIAM@taxes.gov.il0747616126)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש טבריה'פיוסף עמר
SHLOMODA@taxes.gov.il0747616123)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש טבריה'פשלמה דהן
CHAVIVPE@taxes.gov.il0747616141)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש טבריה'פחביב פרץ
HAIMAD@taxes.gov.il0747616136)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש טבריה'פחיים אדוני

YONASA@taxes.gov.il04-6714158)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש טבריה'פיונה לוי
BinyaminZe@taxes.gov.il0747616156)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש טבריה'פבנימין זכריה

Rababsm@taxes.gov.il0509885595)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש טבריה'פרבאב חביבאללה
DanitAm@taxes.gov.il0747616143)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש טבריה'פדנית עמר
GALITAB@taxes.gov.il0747616138)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש טבריה'פגלית עבו

IRISSM@taxes.gov.il0747616121)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש טבריה'פאיריס סמאגה
SIGALMA2@taxes.gov.il0747616118)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש טבריה'פסיגל מליחי
NIRGA@taxes.gov.il0747616155)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש טבריה'פניר גבאי

DoritBa2@taxes.gov.il0747616139)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש טבריה'פדורית ברוך
GalinaSa@taxes.gov.il0747613705)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1ש ירושלים 'פגלינה סבין
SARAZI2@TAXES.GOV.IL0747613715)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פשרה צפורי

RinatAs@taxes.gov.il0747613717)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פיה שמחה אסולין-רינת
SapirGo2@taxes.gov.il0747613716)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פספיר גולדשטיין

AdiBe4@taxes.gov.il0747613739)ג"ת חולית פשמ/רכז(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פעדי בן גיגי
ShiranSh@taxes.gov.il0747613713)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פשירן שבו
AlonYu@taxes.gov.il0747613687)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  1ש ירושלים 'פאלון יוניוב

Doronbr@TAXES.gov.il0747613708)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1ש ירושלים 'פדורון נח בראון
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MondErga@TAXES.gov.il0747613707)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פמונדר גאבר
Ilanasi@taxes.gov.il0747613685)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית1ש ירושלים 'פמזרחי-אילנה סידס
Rikaco@taxes.gov.il0747613676)גביה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  1ש ירושלים 'פרבקה כהן
Doritaz@TAXES.gov.il0747613696)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פדורית עזר
Rachelwo@taxes.gov.il0747613722)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית1ש ירושלים 'פרחל וולף

Beniar@taxes.gov.il0747613668)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1ש ירושלים 'פבנימין ארוך
Sulimi@taxes.gov.il0747613721)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית1ש ירושלים 'פשולמית מזרחי
Urielet@taxes.gov.il0747613671)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1ש ירושלים 'פאוריאל אתרוג

Rachelaz@taxes.gov.il0747613702)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פרחל עזרן
erants@TAXES.gov.il0747613693)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1ש ירושלים 'פערן תשובה
benyaminle@taxes.gov.il0747613709)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פבנימין לסנס

YITZHAKNIMRODAR@taxes.GOV.IL0747613712)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פנמרוד יצחק אריאלי אבסטדו
Yanivla@taxes.gov.il0747613710)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1ש ירושלים 'פיניב למברטו

DANARO@TAXES.GOV.IL0747613699)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1ש ירושלים 'פדנה בן שטרית
AyaEp@taxes.gov.il0747613698)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1ש ירושלים 'פאיה בתיה אפשטיין מכלוף

Shlomiit@taxes.gov.il0747613662)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות1ש ירושלים 'פשלמה מומו איטח
Nilimi@taxes.gov.il0747613669)גובה ראשי(מנהל  תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1ש ירושלים 'פנילי מזרחי

Orliam2@taxes.gov.il0747613728)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית1ש ירושלים 'פאורלי אמסלם
Oadli@TAXES.gov.il0747613694)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פאהד ליפשיץ

Chaimab@taxes.gov.il0747613697)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פימי אבורבה'חיים ג
Dinafi@TAXES.gov.il0747613704)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1ש ירושלים 'פדינה פינקל

GiliRo@taxes.gov.il0747613501)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחים2ש ירושלים 'פגילי רוטבורד
SHIMONCO@taxes.gov.il0747613492)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פשמעון כהן

tslilsh@taxes.gov.il0747613499)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחים2ש ירושלים 'פצליל שוקרון
Mosheal@taxes.gov.il0747613521)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  2ש ירושלים 'פמשה אלקלעי

DAFNAAM@taxes.gov.il0747613531)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  2ש ירושלים 'פדפנה עמר
ZVIKASH@taxes.gov.il0747613488)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית2ש ירושלים 'פצבי שמואלי

YEHODAAS@taxes.gov.il0747613490)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פיהודה עמרם אסייג
IlanMe@taxes.gov.il0747613514)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים2ש ירושלים 'פאילן מנשה
BENICO@taxes.gov.il0747613518)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים2ש ירושלים 'פבנימין כהן

MOSHEAZ@taxes.gov.il0747613523)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית2ש ירושלים 'פמשה אזולאי
yasminmi@taxes.gov.il0747613520)בכיר(מפקח מס הכנסה מפקחים2ש ירושלים 'פיסמין משעני
EliyahuVa@taxes.gov.il0747613528)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  2ש ירושלים 'פאליהו וקנין
ZIONHA3@taxes.gov.il04-6327963)בכיר(מפקח מס הכנסה 17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פציון חדד

EBRAIMEB@taxes.gov.il0747613511)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים2ש ירושלים 'פאיברהים איברהים

לשכת רואי חשבון בישראל
Institute of Certified Public 
Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل



YONIHE@taxes.gov.il0747613475)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  2ש ירושלים 'פיוני חברוני
DrorGi@taxes.gov.il0747613502)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים2ש ירושלים 'פדרור גיל

SHAMIMA@taxes.gov.il0747613477)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות2ש ירושלים 'פטוב מרציאנו-שם
SigalitRe@taxes.gov.il0747613495)תיאומי מס והחזרי מס(ת /מרכז17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פסיגלית ראובן
ASAFSI@taxes.gov.il0747613497)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים2ש ירושלים 'פאסף סירמה
LIMOROH@taxes.gov.il0747613486)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזית2ש ירושלים 'פלימור אוחנה

IRITSH@taxes.gov.il0747613487)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית2ש ירושלים 'פאירית שמואלי
AVIKR@taxes.gov.il0747613522)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פאברהם קרואני

MIRIAMCO2@taxes.gov.il0747613519)תאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 2ש ירושלים 'פמרים כהן
AhauvaLu@taxes.gov.il0747613636)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פאהובה לוסטיג

ranca@taxes.gov.il0747613544)ת חולית חברות/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס 3ש ירושלים 'פרן כמון
MosheLe2@taxes.gov.il0747613657)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים3ש ירושלים 'פמשה לוי

TEREZSU@taxes.gov.il0747613560)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3ש ירושלים 'פטרז סויסה
AsherCo2@taxes.gov.il0747613626)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים3ש ירושלים 'פאשר כהן

shalomabi@walla.com0747613611)ניכויים(מרכז )יחידות שדה(ניהול ספרים  3ש ירושלים 'פשלום אביטבול
YehudaLe2@taxes.gov.il0747613614)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  3ש ירושלים 'פיהודה לוי
RAMIBA@taxes.gov.il0747613541)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 3ש ירושלים 'פרמי ברזני

BAT-SHEVASA@taxes.gov.il0747613577)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3ש ירושלים 'פבת שבע סעדו
MeirTw@taxes.gov.il0747613642)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פמאיר טואיטו

rachmanab@taxes.gov.il0747613606)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית3ש ירושלים 'פמוחמד עבדאל רחמן
MenachemGr@taxes.gov.il0747613575)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3ש ירושלים 'פמנחם יהודה גרוס

IzhakYo@taxes.gov.il0747613649)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזית3ש ירושלים 'פיצחק יוסף
IzhakCo@taxes.gov.il0747613661)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פיצחק כהן

OsnatGr@taxes.gov.il0747613576)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3ש ירושלים 'פאסנת גרובי
MiryamDa2@taxes.gov.il0747613623)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים3ש ירושלים 'פמרים דוד

MIRIYAMME@taxes.gov.il0747613600)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית3ש ירושלים 'פמרים מנחם
ETIHA2@taxes.gov.il0747613590)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזית3ש ירושלים 'פנחמה אסתר חליפה

BatyaPo@taxes.gov.il0747613650)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים3ש ירושלים 'פבתיה פוני
ALIZANI@taxes.gov.il0747613545)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס 3ש ירושלים 'פעליזה ניאזוף

netara@taxes.gov.il0747613646)רכז חולית עצמאים(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פנטע רם
RaananAm@taxes.gov.il0747613570)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית3ש ירושלים 'פרענן אמסלם
AYELETMI3@TAXES.GOV.IL0747613597)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית3ש ירושלים 'פאיילת מינץ
KaliEl@taxes.gov.il0747613627)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פאלחנן קלי
EREZCO@taxes.gov.il0747613580)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 3ש ירושלים 'פארז כהן

MAZALKR@taxes.gov.il0747613540)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 3ש ירושלים 'פמסודי מזל קרספין
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MiriamEl@taxes.gov.il0747613651)מפקח ראשי(ממונה מפקחים3ש ירושלים 'פמרים אליהו
GIDONBI@taxes.gov.il0747613601)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות3ש ירושלים 'פגדעון ביטון
MICHALEL@taxes.gov.il0747613660)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים3ש ירושלים 'פמיכל אלבז
Benzionbe@taxes.gov.il0747613703)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית3ש ירושלים 'פאור-בנציון בן
mariaso@taxes.gov.il097610118)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פנסקי'מריה לוצ
DovFr@taxes.gov.il0747615927)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פדב פריד

TomYe@taxes.gov.il0747615913)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פתום גרנר כלף
shanigl@taxes.gov.il0747615896)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פשני גלנט

sarinzu@taxes.gov.il0747615912)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פשרין גיל זוארץ
AmosMa@taxes.gov.il0747615884)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פעמוס מימון
ShimonAl2@taxes.gov.il0747615908)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פשמעון אלוש

maisat@taxes.gov.il0746155919)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פמייס עתאמנה
RUTKA2@taxes.gov.il0747615901)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש כפר סבא'פרות כרמלי

YACOVLA@taxes.gov.il0747615916)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פיעקב לאופר
shimrittz@taxes.gov.il09-7610138)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פשמרית צעירי
SHAHULKA@taxes.gov.il0747615874)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש כפר סבא'פשאול כדורי

NEOMYPE@taxes.gov.il0747615909)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש כפר סבא'פנעמי פלד כהן
AVIVAFA@taxes.gov.il0747615940)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש כפר סבא'פחביבה פרחי
DALYAHA@taxes.gov.il0747615853)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש כפר סבא'פדליה חממי

OVADYAHA@taxes.gov.il747615948)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש כפר סבא'פעובדיה חסיד
RONHA@taxes.gov.il0747615867)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש כפר סבא'פרון חזן

REUVENDE@taxes.gov.il0747615906)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש כפר סבא'פראובן דרמר
HANNANA@taxes.gov.il0747615908)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש כפר סבא'פחנה נחמני

ORNAAH@taxes.gov.il0747615878)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש כפר סבא'פאורנה אהרוני
HAVATZELETNA@taxes.gov.il0747615872)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש כפר סבא'פחבצלת נתן

TimraLe@taxes.gov.il0747615937)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פתימרה לוי סטארי
ItzhakBa@taxes.gov.il0747615921)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פיצחק בדרה

lipazsh@taxes.gov.il074-7615943)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פליפז מיכל אלה שחף
ShiraYi@taxes.gov.il0747615936)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פשירה יצחקי גואטה

NILIMA@taxes.gov.il0747615890)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פנילי מרציאנו
NataliYa@taxes.gov.il0747615854)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש כפר סבא'פנטלי ימיני
AdiBr@taxes.gov.il0747615883)מס הכנסה- ת חולית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פעדי ברנד
TalBa@taxes.gov.il0747615893)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פטל בן טוב

amirya@taxes.gov.il0747615918)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פעמיר ירקוני
amichaiko@taxes.gov.il0747615915)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פעמיחי קוט
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galitis@taxes.gov.il0747615928)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פגלית ישראלי
revitalmi2@taxes.gov.il0747615886)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פרויטל מילר
EVELINLE@taxes.gov.il0747615891)עצמאים- ת חוליה מרכזית /רכז(ממונה חוליה מרכזיתש כפר סבא'פאבלין לוי
DGANITLE@taxes.gov.il0747615935)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש כפר סבא'פדגנית לוי
YEHIELDA@taxes.gov.il0747615946)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש כפר סבא'פיחיאל דוד
kerenmo@taxes.gov.il0747615942)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש כפר סבא'פמשה קרן

TOVAAT@taxes.gov.il0747615865)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש כפר סבא'פטובה אטואן
OriBa@taxes.gov.il0747615914)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש כפר סבא'פאורי ברוך

SILVIATO@taxes.gov.il0747615910)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פסילביה אירמה טולצינסקי
MIRIAMLA@taxes.gov.il0747615911)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש כפר סבא'פמרים לפושנר

LORALE@taxes.gov.il0747615951)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש כפר סבא'פלאורה פאולה לרנר
mahmoudas@taxes.gov.il0747615652)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נצרת'פמחמוד אשקר

ZIDANHI@taxes.gov.il0747615649)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נצרת'פדר זידאן'ח
OFIRCA@taxes.gov.il0747615613)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש נצרת'פאופיר כרמי

MahmoudDa@taxes.gov.il0747615630)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פמחמוד דחלה
ADELNA@taxes.gov.il0747615606)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פעאדל נאסר
NASERYA@taxes.gov.il04-6875701)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נצרת'פיעקוב נסאר
MOTIAR@taxes.gov.il0747615590)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נצרת'פמרדכי ארבע

MOHAMADOT@taxes.gov.il0747615637)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פמוחמד עותמאן
GihadBl@taxes.gov.il0747615624)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פגיהאד בלאן

EMADHO@taxes.gov.il04-6875746)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש נצרת'פעמאד חוראני
ABEDEL2@taxes.gov.il0747615650)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פעבד אל כרים אגבאריה

RAHIKDA@taxes.gov.il0747615604)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש נצרת'פראיק דיביני
OtmalaGe@taxes.gov.il0747615589)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נצרת'פודאת עתאמלה'ג

EisamZi@taxes.gov.il0747615597)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נצרת'פעיסאם זיידאן
RAMEZSC@taxes.gov.il0747615658)רכז בכיר שומה(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נצרת'פראמז שחיבר

EBRAEIMRA@taxes.gov.il0747615651)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש נצרת'פאבראהים ראשד
HABIBNI@taxes.gov.il04-6875856)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נצרת'פחביב נימרי

BASEMAK@taxes.gov.il0747615639)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פבאסם עאקלה
ABUAHMADRI@taxes.gov.il0747615594)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נצרת'פריבחי אבו אחמד

ElimiJo@taxes.gov.il046875860)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש נצרת'פיוסף עליימי
YOSEFLE2@taxes.gov.il0747615655)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נצרת'פיוסף לוי

HASANZA@taxes.gov.il0747615638)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פכאמל חיסן
HuseinNa@taxes.gov.il0747615631)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נצרת'פחוסיין נעאמנה
TerekMa@taxes.gov.il0747615636)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נצרת'פטארק מערוף
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AZAMWA@taxes.gov.il0747615653)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נצרת'פואפי עזאם-עבד
JulianHe@taxes.gov.il0747615648)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פגוליאן חיתי
MOAADAD@taxes.gov.il0747615654)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נצרת'פמועאד עדוי
TALNA@taxes.gov.il0747615657)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש נצרת'פטל נחמיאס
NADYAMA@taxes.gov.il0747615620)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש נצרת'פיה'נאדיה מרג
HALILAS@taxes.gov.il0747615628)בכיר(מפקח מס הכנסה מפקחיםש נצרת'פליל'אשרף ח

TONISA@taxes.gov.il0747615600)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נצרת'פאנטואן סלמאן
SHOMLIEZ@taxes.gov.il04-6875757)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נצרת'פעאזר שומלי

HOTBAAS@taxes.gov.il0747615807)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נצרת'פוטבא'אשרף ח
NirFr@taxes.gov.il0747615632)ה/ת  בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נצרת'פפרנקל )פנחס(ניר 

ANANFU@taxes.gov.il0747615635)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש נצרת'פענאן פאר
FATINAAB@taxes.gov.il0747615612)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש נצרת'פפאתנה עבוד

PIRASEN@taxes.gov.il0747615633)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נצרת'פפיראס עונאללה
HaimEl2@taxes.gov.il074-7615660)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש נצרת'פחיים אלבז

ARMANDOBU@taxes.gov.il0747616873)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש נתניה'פארמנדו בורץ
YasminMo@taxes.gov.il0747616912)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נתניה'פיאסמין מוחסן ותד

DANISHA@TAXES.GOV.IL0747616857)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פדניס חאסר
Aviame@taxes.gov.il0747616914)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נתניה'פאביה מנחם

OSAMACH@taxes.gov.il0747616850)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פאוסאמא חמארשי
GaverielGe@taxes.gov.il0747616888)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש נתניה'פגבריאל גרבי

EitanFra@taxes.gov.il0747616844)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נתניה'פאיתן פנחס פרנקפורטר
YehezkelSa@taxes.gov.il0747616866)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש נתניה'פשרה יחזקאל
YOSIMO2@taxes.gov.il0747616887)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נתניה'פיוסף מוראד
HANAGA@taxes.gov.il0747616854)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פחנה גלולה
YAIRRA@taxes.gov.il0747616886)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פיאיר רצון

IlanaCe@taxes.gov.il0747616919)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נתניה'פאילנה סלע
AMNONLI@taxes.gov.il0747616878)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש נתניה'פאמנון לדאני
NasichSo@taxes.gov.il074-7616906)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש נתניה'פנסיך סואץ

SIMADR@taxes.gov.il0747616871)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש נתניה'פשמחה דרורי
tomerdr@taxes.gov.il0747616908)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נתניה'פתומר דרור
moranma@taxes.gov.il0747616932)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נתניה'פמורן מזוז
aharonco@taxes.gov.il0747616911)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש נתניה'פאהרון כהן
LIMORVA@taxes.gov.il0747616907)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש נתניה'פלימור וקנין
EINATRO@taxes.gov.il0747616877)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש נתניה'פעינת בלולו
ORITNA@taxes.gov.il0747616910)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פאורית נפרין
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ORLYMA@taxes.gov.il0747616916)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פאורלי מגוז ווקנין
SHLOMITGO2@taxes.gov.il0747616902)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פשלומית אהובה גורן

OSNATAM@taxes.gov.il0747616852)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פאסנת ארצי עמר
DRORMA@taxes.gov.il0747616864)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש נתניה'פדרור מרגלית

TalyDr@taxes.gov.il0747616880)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש נתניה'פטלי דרין
ANATVA@taxes.gov.il0747616913)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פענת וטורי

KalanitSh@taxes.gov.il0747616847)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נתניה'פכלנית שעיבי
ITSIKBU@taxes.gov.il0747616859)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פאיציק בוטבול
MohamadGa@taxes.gov.il0747616848)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש נתניה'פמחמד גנאים
ANAKO@taxes.gov.il0747616876)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש נתניה'פאנה קומרז

LOEISTE@taxes.gov.il0747616858)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש נתניה'פלואיס טנינזף
SHALOMYE@taxes.gov.il0747616899)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש נתניה'פיחזקאל שלום

weamabo@taxes.gov.il0747615326)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש עכו'פויאם אבו עוקסה
MarioNi@taxes.gov.il0747615330)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פמריו אדוארדו ניסינמן

Tomermi@taxes.gov.il0747615334)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש עכו'פתומר משעלי
AmirSh3@taxes.gov.il0747615295)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש עכו'פמריאן שורץ
YOSITU@taxes.gov.il0747615306)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש עכו'פיוסף טובול

ELIYAHOSI@taxes.gov.il0747615348)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש עכו'פאליהו סיבוני
HagaiZu@taxes.gov.il0747615300)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש עכו'פ'זו אלחיאת חאג
DRORER@taxes.gov.il0747615292)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עכו'פדוד ארז דרור
EFRAYIMTA@taxes.gov.il0747615280)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פאפרים תנעמי
RafiNa@taxes.gov.il0747615286)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עכו'פרפאל נחמני
AlizaOc@taxes.gov.il0747615308)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש עכו'פעליזה אוחיון

ABASAb@taxes.gov.il0747615312)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש עכו'פעבד אל עזים עבאס
ABOCHALAFA@taxes.gov.il0747615323)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עכו'פפלאח אבו חלא

MALCAYO@taxes.gov.il0747615335)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עכו'פיוסף מלכה
amalha@taxes.gov.il0747615321)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פאמל חרב

DANIELKE@taxes.gov.il0747615319)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פדניאל קדם
SALACHFA@taxes.gov.il0747615327)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פסלאח פלאח
ANATAV@taxes.gov.il0747615344)ה"ה שומת מ/ת בכיר/רכז(מנהל תחום מפקחיםש עכו'פענת אביב

IBRAHIMMA@taxes.gov.il0747615320)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פאבראהים מנסור
EladBu@taxes.gov.il0747615317)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש עכו'פאלעד בוכניק

RAFATCH@taxes.gov.il0747615353)ה/ת בכיר/רכז(מנהל תחום חוליה מרכזיתש עכו'פורי'ראפת ח
Shimonbu@taxes.gov.il0747615347)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש עכו'פשמעון בוגנים
AMIRAHA@taxes.gov.il0747615324)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עכו'פאמירה חנא
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KerenBu@taxes.gov.il0747615107)חוליה מרכזית(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עכו'פקרן זריהן
TzofitRo@taxes.gov.il0747615325)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פצופית רוזן
GAYPA@taxes.gov.il0747615294)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש עכו'פגיא פרטוק
Emilyah@taxes.gov.il0747615328)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש עכו'פורי'אמיליא ח
RevitalCo@taxes.gov.il0747615288)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עכו'פרויטל כהן

AMINZE@taxes.gov.il0747615302)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עכו'פאמין זין אל דין
ArielSu@taxes.gov.il0747615331)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עכו'פאריאל סודרי רזלאן

FADIDAAT@taxes.gov.il0747615346)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עכו'פאטול פדידה
RachelBe@taxes.gov.il0747615347)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עכו'פרחל בן שושן

MaiaGa@taxes.gov.il0747615307)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש עכו'פמאיה מלכה גמזלישוילי
fatenma@taxes.gov.il0747614016)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פפאתן מסאלחה

WaaelAa@taxes.gov.il0747614019)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פוואל אעלמי
KLODCO@taxes.gov.il0747614032)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש עפולה'פקלוד כהן

GOADAG@taxes.gov.il0747614015)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עפולה'פואד אגבאריה'ג
TARAKMA@taxes.gov.il0747613999)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש עפולה'פטארק מסארווה

Rachelha4@taxes.gov.il0747614006)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש עפולה'פרחל חנוכה
AbadYu@taxes.gov.il074-7614030)מס הכנסה- ת חולית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש עפולה'פעבד אלפתאח יונס

ORLIAM3@taxes.gov.il0747614022)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פאורלי עמיר
FridaLe@taxes.gov.il0747614034)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש עפולה'פפרידה לוי

SHIMONSO@taxes.gov.il0747614035)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש עפולה'פשמעון סורקה
Yafadi@taxes.gov.il0747613990)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש עפולה'פיפה דמרי

SALAHNA@taxes.gov.il0747614003)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש עפולה'פניזאר סאלח
GEORGESA@taxes.gov.il0747614048)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פסלאמה' ורג'ג

Rikimo@taxes.gov.il0747613993)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש עפולה'פרבקה ריקי מונסונגו
LIZABI@taxes.gov.il0747614031)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פליזה ביטון

YefetHa@taxes.gov.il0747614005)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש עפולה'פיפת עזרא חבושה
RonyKi@taxes.gov.il0747617796)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש עפולה'פרוני קימה

MOSHEMA2@taxes.gov.il0747614023)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עפולה'פמשה מעברי
ZUHIRAB@taxes.gov.il0747614038)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש עפולה'פזוהייר אבו זייד
YOSEFAB@taxes.gov.il0747614029)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עפולה'פיוסף אבו עטא

NetanelZe@taxes.gov.il0747614014)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש עפולה'פנתנאל מאיר ישראל זרביב
SARINMA@taxes.gov.il0747614028)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש עפולה'פסרין מסארווה
Netanelba@taxes.gov.il074-7617644)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש עפולה'פנתנאל בדוס

HeyamZo@taxes.gov.il0747614017)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פהיאם זוננשיין זוהר
AVIEL@taxes.gov.il0747614047)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש עפולה'פאברהם אלמלח
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YIFATBA@taxes.gov.il0747614039)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש עפולה'פיפעת בר אביב
Galiaav@taxes.gov.il0747614041)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עפולה'פגליה אביטל
SAROFSA@taxes.gov.il0747614021)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחיםש עפולה'פשרוף שרוף

YIZHAKLA@taxes.gov.il0747614020)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש עפולה'פיצחק חיים לרי
avile2@taxes.gov.il0747614018)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש עפולה'פאבי אברהם לוי

Avief@taxes.gov.il0747614024)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש עפולה'פאבי איפרגן
ROPINANU@taxes.gov.il03-9399504)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש פתח תקוה'פרופינה נודלמן
asafsc@taxes.gov.il0747616393)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש פתח תקוה'פאסף שוסטר

razva@taxes.gov.il03-9399436)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש פתח תקוה'פרז ורשב
AndreAs@taxes.gov.il039399505)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש פתח תקוה'פאנדרי אסולין
yossime@taxes.gov.il0747616417)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פיוסי מנשה
NOGAAL@taxes.gov.il0747616397)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש פתח תקוה'פנגה אלפסי

MOSHEHA2@taxes.gov.il0747616372)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש פתח תקוה'פמשה לוסיאן הדסי
AvivaCo@taxes.gov.il039399596)בכיר(מפקח מס הכנסה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש פתח תקוה'פאביבה כהן
RONIDO@taxes.gov.il0747616383)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש פתח תקוה'פרוני דוש

SHLOMOOS@taxes.gov.il039399526)ת חוליה מרכזית/רכז(ממונה חוליה מרכזיתש פתח תקוה'פשלמה עוקשי
YARDENAHE@taxes.gov.il039399409)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פירדנה הינדי

TAMARBO@taxes.gov.il039399417)מס הכנסה- ת חולית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פתמר טובה בורר
AVIVAZU@taxes.gov.il0747616362)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש פתח תקוה'פאביבה צוברי

SimaSh2@taxes.gov.il039399464)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש פתח תקוה'פסימה שטינברגר
ORLYAV@taxes.gov.il039399518)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש פתח תקוה'פאורלי שפרה אבידר גץ

esterfi@taxes.gov.il039399530)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש פתח תקוה'פאסתר פינס
BatshevaNa@taxes.gov.il0747616431)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש פתח תקוה'פבת שבע אור נחום

RAFIGR@taxes.gov.il039399597)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש פתח תקוה'פרפי גרבינר
DRORGR@taxes.gov.il0747616358)מפקח ראשי(ממונה חוליה מרכזיתש פתח תקוה'פמשה דרור גרוס

NERIAMA@taxes.gov.il0747616394)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פנריה מכפש
DiklaRu@taxes.gov.il0747616412)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פדיקלה גליה רובין

OzGo@taxes.gov.il0747616425)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש פתח תקוה'פעוז גולדשטיין
AVISHAIAL@taxes.gov.il0747616398)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש פתח תקוה'פם'אבישי אלג

tatarye@taxes.gov.il0747616396)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש פתח תקוה'פינון בצלאל תתר
kerenbe2@taxes.gov.il039399405)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פקרן בן אבי

mirish2@taxes.gov.il03-7633058)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש פתח תקוה'פמירי מרים שביט
ShirliAm@taxes.gov.il039399509)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש פתח תקוה'פשירלי עמרם

LiatNi@taxes.gov.il08-9788208)ת חולית תיאומי מס והחזרי מס/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש פתח תקוה'פליאת ניר
EladNo@taxes.gov.il03-9399430)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש פתח תקוה'פאלעד יצחק נוימן
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AMIRER@taxes.gov.il039399593)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פעמיר פנחס ארנטל
davidsa3@taxes.gov.il0747616415)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש פתח תקוה'פדוד גורג סיירס

SAGITZA@taxes.gov.il039399508)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש פתח תקוה'פשגית זמיר ענבר
avivata@taxes.gov.il0747616359)גביה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש פתח תקוה'פאביבה תמאם

IRISba@taxes.gov.il039399454)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש פתח תקוה'פאלי-איריס בר
davidza3@taxes.gov.il0747616341)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש פתח תקוה'פאו דוד זאודה'גטצ

HodayaDi@taxes.gov.il04-6929740)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פהודיה דמרי יעקב
MICHAELCO2@taxes.gov.il0747615812)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש צפת'פמיכאל כהן
yoashro@taxes.gov.il0747615814)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש צפת'פיואש רון

AbdallaSa@taxes.gov.il04-6929718)ת/גובה ראשי(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש צפת'פסמיח עבדאללה
ZEEVSa@taxes.gov.il004-6929705)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש צפת'פשושן סרוסי
AviCo3@taxes.gov.il04-6929769)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש צפת'פאברהם כהן

ZEHAVAMA@taxes.gov.il0747615842)ית גובה ראשי/סגנ(ת תחום /ית מנהל/סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש צפת'פזהבה יעל מלכה
ADHAMHO@taxes.gov.il004-6929751)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש צפת'פאדהם חוסין
MICHALLa2@taxes.gov.il0747615781)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש צפת'פמיכל לרדו
DaliaTa@taxes.gov.il04-6929770)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש צפת'פדליה טמיר

GilaFa@taxes.gov.il0747615805)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש צפת'פון'גילה מזרחי פרז
ElizabethAh@taxes.gov.il0747615811)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פאלזבט אהרוני
MORADSH@taxes.gov.il0046929746)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש צפת'פמוראד שנאן
TIKVALA@taxes.gov.il0747615782)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש צפת'פתקוה לזר

FARESSMA@taxes.gov.il04-6929742)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש צפת'פמוהנא פארס
DAVIDBA2@taxes.gov.il0747615795)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פדוד בנדלי
KERENSH@taxes.gov.il004-6929755)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש צפת'פשאול קרן

TZYONAHA@taxes.gov.il0747615792)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש צפת'פציונה חדאד
ELYAHUDA@taxes.gov.il0747615815)מודיעין(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מודיעין וחקירותש צפת'פאלי דהן

CARMELATA2@taxes.gov.il0747615840)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש צפת'פכרמלה טרדיו
IbrahimNa@taxes.gov.il04-6929754)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש צפת'פם'אבראהים נג
RafiAl2@taxes.gov.il004-6929758)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פרפי אלתר

EinavNa@taxes.gov.il0747615794)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פעינב נחמיאס
LitalTz@taxes.gov.il0747615813)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פליטל ציאדה-רבקה

StavitBo@taxes.gov.il0747615800)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש צפת'פסתוית בורנשטיין
SheliSh@taxes.gov.il0747615810)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פשרון הופרט שלי

ZOHEIRSA@taxes.gov.il0747615793)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פזוהיר סלאמה
FhauziJa@taxes.gov.il0747615809)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש צפת'פדבאן'פאוזי ג

AMNONCO@taxes.gov.il074-7615797)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש צפת'פאמנון כהן
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OSNATYA@taxes.gov.il0747615821)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש צפת'פאסנת יקוטי
SigalSa2@taxes.gov.il0747615826)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש צפת'פסיגלית סנדרוסי

NISIMLA@taxes.gov.il0747615836)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש צפת'פניסים לגזייל
DORITZI@taxes.gov.il0747615780)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש צפת'פדורית זיו

GAVRIELBE@taxes.gov.il0747616260)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פגבריאל לאון בממן
nofarlo@taxes.gov.il0747616305)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פנופר אורלי לוזון

aviadda@taxes.gov.il0747616291)מס הכנסה- ת חולית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש רחובות'פאביעד דוד
mosheba@taxes.gov.il0747616301)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש רחובות'פמשה בראל

ShiranHa2@taxes.gov.il0747616242)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פשירן פרח בכר
kerenta@taxes.gov.il0747616253)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פטל קרן דגן
maorda2@taxes.gov.il0747616270)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פמאור דנגור
AdiIt@taxes.gov.il0747616273)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פעדי יצחקוב

ifatsh@taxes.gov.il0747616269)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פיפעת שמואלי
SivanKr@taxes.gov.il0747616268)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רחובות'פסיוון כרמי
RAFILA@taxes.gov.il0747616261)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פרפי לאובר

ARZAOV@taxes.gov.il0747616295)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש רחובות'פארזה עובדיה
YOSEFHA@taxes.gov.il0747616307)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פבי'יוסף חג

KETIKO@taxes.gov.il0747616265)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פקטי קופרלי
ilanach@taxes.gov.il0747616331)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רחובות'פאילנה חן
MODCHISH@taxes.gov.il0747616249)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש רחובות'פשי מודחי

ASHERAT@taxes.gov.il0747616298)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש רחובות'פאשר עטיה
motimi@taxes.gov.il0747616226)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רחובות'פמרדכי מינס
YEMIMANA@taxes.gov.il0747616225)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש רחובות'פימימה נהרי
yafake@taxes.gov.il0747616211)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רחובות'פיפה קרש

ETIBA2@taxes.gov.il0747616216)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רחובות'פאסתר בן ישי
geatyo@taxes.gov.il0747616294)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש רחובות'פיונה גיאט
ruthsh@taxes.gov.il0747616323)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש רחובות'פרות שלום
zehavava@taxes.gov.il0747616272)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש רחובות'פזהבה והב
malkale@taxes.gov.il0747616288)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש רחובות'פמחפוד-מלכה לוי

MOTIHO@taxes.gov.il0747616259)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פמרדכי חובב
EFRAEIMCO@taxes.gov.il0747616306)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש רחובות'פאפריים כהן

ARIELAVA@taxes.gov.il0747616322)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש רחובות'פאריאלה וינשטוק
ELIRA@taxes.gov.il0747616256)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פאליעזר רחימי
yonatanmu@taxes.gov.il0747616241)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רחובות'פיונתן מוסאי

YAELHA3@taxes.gov.il0747616252)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רחובות'פיעל חיים
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טלפון עבודהמייל ארגוניתאור משרהקבוצת תפקידמשרדשם מלא
hadasDa@taxes.gov.il086365740)אילת-ת חולית חברות וניכויים /רכז(ממונה מפקחיםש אילת'פהדס דמתי פדלון

MIRINE@taxes.gov.il0747616618)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פמרים נחושתן
DORITPe@taxes.gov.il0747616611)גביה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פדורית פרץ

batyabl@taxes.gov.il0747616636)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אילת'פבתיה בנוט בלומנטהל
asherbe@taxes.gov.il0747616621)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אילת'פאשר בניוניס

LimorOb@taxes.gov.il0747616629)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אילת'פלימור אוברלנדר
yifatda@taxes.gov.il0747616616)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אילת'פיפעת זוהר
orenva@taxes.gov.il0747616640)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אילת'פאורן וייס

yanivro@taxes.gov.il0747616628)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אילת'פיניב משה רוזנברג
ZOHARRu@taxes.gov.il0747616612)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פזהר רוסו
nofarzi@taxes.gov.il08-6836097)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פנופר זינגר

OdeliaPi@taxes.gov.il08-6836115)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאודליה פינטו
oriha@taxes.gov.il0747614335)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פאורי חלילי

SHIRABE@TAXES.GOV.IL086836101)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פשירה בנישתי
EVLINHA@taxes.gov.il08-6836002)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פאוולין שמרי חדד

HANASH2@taxes.gov.il0747614309)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פחנה שנפף
AviAb2@taxes.gov.il08-6836062)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פאברהם אבוחצירא

EyalHa2@taxes.gov.il074-7614307)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאייל חדד
ISHAIAV@taxes.gov.il08-6836119)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פישי אביב

MEIRDA@taxes.gov.il08-6836025)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמאיר משה דדון
ESTEROH@taxes.gov.il0747414398)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאסתר אוחנה

MOSHECO3@taxes.gov.il08-9446685)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פמשה חלפון כהן
ZMIRADA@taxes.gov.il0747614346)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פזמירה דוד
HanochYa@taxes.gov.il086836053)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פחנוך יתים
MENAHEMLE@taxes.gov.il0747614399)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש אשקלון'פמנחם לוי
YaffaLe@taxes.gov.il086836044)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פיפה לוי

TamarBe@taxes.gov.il08-6836011)תיאומי מס והחזרי מס(ת /מרכז17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פתמר ברגמן
EsterPe@taxes.gov.il086836029)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אשקלון'פאסתר פרי

orlimi@taxes.gov.il08-6836039)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פאורלי בלהה מינס
ELIGI@taxes.gov.il08-6836103)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פאליהו גיהסי

MINAMA@taxes.gov.il08-6836024)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמינה שרה מכלוף
IZHAKCO2@taxes.gov.il08-6836016)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פיצחק כהן

MOSHESA@taxes.gov.il08-6836017)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פמשה סרדם
SARAAR2@taxes.gov.il08-6836008)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פשרה חנה ארביב

yaaritgr@taxes.gov.il0747616244)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פיערית גרינבאום
OSNATNA@taxes.gov.il0747616286)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש רחובות'פאוסנת נדב

oritdi@taxes.gov.il0747616238)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רחובות'פאורית דיאמנט
ILANAsc@taxes.gov.il0747616296)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רחובות'פאילנה שורצמן

TZURIKA@taxes.gov.il0747616215)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש רחובות'פצורי כנזי
AyeletCa@taxes.gov.il0747616279)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש רחובות'פאיילת כרמי

AVRAHAMGL@taxes.gov.il0747616309)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש רחובות'פישראל גליס-אברהם
Amielye@taxes.gov.il0747616282)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש רחובות'פעמיאל ימני
YAEIRSI@taxes.gov.il0747616308)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש רחובות'פיאיר סיאני
HIBASA@taxes.gov.il0747616255)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רחובות'פשגיא חבה
hilaav2@taxes.gov.il0747616303)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רחובות'פהילה אביב

IlanGe@taxse.gov.il0747613888)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רמלה'פאילן אלמנאו גטה
gilime@taxes.gov.il0747613873)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש רמלה'פגילה מלמד

romba@taxes.gov.il0747613865)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש רמלה'פרום בייז
talmo@taxes.gov.il0747613880)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רמלה'פטל מולא

TaliaBa@taxes.gov.il0747613862)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רמלה'פאוריה ברוך
OfraCo2@taxes.gov.il0747613841)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רמלה'פעופרה קופר
RINATSH@taxes.gov.il0747613809)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש רמלה'פרינת שחר
YAIRCO@taxes.gov.il0747613863)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש רמלה'פיאיר כהן

NavaBa@taxes.gov.il0747613799)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש רמלה'פנאוה בניסטי
MeirSh2@taxes.gov.il0747613820)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש רמלה'פמאיר שמולי
MONISH@taxes.gov.il0747613800)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש רמלה'פמוני שלום

SMADARSH@taxes.gov.il0747613850)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רמלה'פסמדר שבתי
IftahBe@taxes.gov.il0747613869)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רמלה'פיפתח בן דוד
AdaMa@taxes.gov.il0747613814)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש רמלה'פעדה מסטר

DavidSh4@taxes.gov.il0747613798)ניהול ספרים(ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש רמלה'פדוד פרחיה שלום
SaraLe@taxes.gov.il08-9788269)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש רמלה'פשרה ארגמן לוי

NissimBa@taxes.gov.il0747613870)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש רמלה'פנסים באבא
ZehavaTa@taxes.gov.il0747613817)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש רמלה'פזהבה טליאס
DANIAM@taxes.gov.il0747613802)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש רמלה'פדני אמסלם
YoramMa@taxes.gov.il0747613806)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רמלה'פיורם מחדון

SARASA@taxes.gov.il0747613864)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רמלה'פאהרן-שרה סספורטס בן
GeolaMi@taxes.gov.il0747613824)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש רמלה'פגאולה מימון
orensu@taxes.gov.il0747613868)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רמלה'פאורן סולימן

nadavli2@taxes.gov.il0747613866)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש רמלה'פנדב ליבנה גולדברג
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hadasDa@taxes.gov.il086365740)אילת-ת חולית חברות וניכויים /רכז(ממונה מפקחיםש אילת'פהדס דמתי פדלון

MIRINE@taxes.gov.il0747616618)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פמרים נחושתן
DORITPe@taxes.gov.il0747616611)גביה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פדורית פרץ

batyabl@taxes.gov.il0747616636)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אילת'פבתיה בנוט בלומנטהל
asherbe@taxes.gov.il0747616621)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אילת'פאשר בניוניס

LimorOb@taxes.gov.il0747616629)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אילת'פלימור אוברלנדר
yifatda@taxes.gov.il0747616616)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אילת'פיפעת זוהר
orenva@taxes.gov.il0747616640)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אילת'פאורן וייס

yanivro@taxes.gov.il0747616628)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אילת'פיניב משה רוזנברג
ZOHARRu@taxes.gov.il0747616612)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אילת'פזהר רוסו
nofarzi@taxes.gov.il08-6836097)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פנופר זינגר

OdeliaPi@taxes.gov.il08-6836115)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאודליה פינטו
oriha@taxes.gov.il0747614335)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פאורי חלילי

SHIRABE@TAXES.GOV.IL086836101)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פשירה בנישתי
EVLINHA@taxes.gov.il08-6836002)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פאוולין שמרי חדד

HANASH2@taxes.gov.il0747614309)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פחנה שנפף
AviAb2@taxes.gov.il08-6836062)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פאברהם אבוחצירא

EyalHa2@taxes.gov.il074-7614307)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאייל חדד
ISHAIAV@taxes.gov.il08-6836119)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פישי אביב

MEIRDA@taxes.gov.il08-6836025)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמאיר משה דדון
ESTEROH@taxes.gov.il0747414398)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאסתר אוחנה

MOSHECO3@taxes.gov.il08-9446685)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פמשה חלפון כהן
ZMIRADA@taxes.gov.il0747614346)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פזמירה דוד
HanochYa@taxes.gov.il086836053)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פחנוך יתים
MENAHEMLE@taxes.gov.il0747614399)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש אשקלון'פמנחם לוי
YaffaLe@taxes.gov.il086836044)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פיפה לוי

TamarBe@taxes.gov.il08-6836011)תיאומי מס והחזרי מס(ת /מרכז17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פתמר ברגמן
EsterPe@taxes.gov.il086836029)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש אשקלון'פאסתר פרי

orlimi@taxes.gov.il08-6836039)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש אשקלון'פאורלי בלהה מינס
ELIGI@taxes.gov.il08-6836103)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש אשקלון'פאליהו גיהסי

MINAMA@taxes.gov.il08-6836024)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פמינה שרה מכלוף
IZHAKCO2@taxes.gov.il08-6836016)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פיצחק כהן

MOSHESA@taxes.gov.il08-6836017)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פמשה סרדם
SARAAR2@taxes.gov.il08-6836008)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש אשקלון'פשרה חנה ארביב

YOSEFDA2@taxes.gov.il0747614401)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פדוד יוסף
BAROCHBE@taxes.gov.il0747614373)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פברוך בן ישי
YARONANO@taxes.gov.il0747614409)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאטל-ירונה נוהי

LIVNATKE@taxes.gov.il08-6836098)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פלבנת עטרה קינן
DvirKa@taxes.gov.il0747614368)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אשקלון'פדביר קפלן

DORITME@taxes.gov.il0747614308)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פמנדלסון( אתי)דורית 
erezbe2@taxes.gov.il0747614367)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש אשקלון'פארז בן לולו

VEREDGR@taxes.gov.il0747614403)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פקדוש( רוזה)ורד 
EYALZA@taxes.gov.il08-6836013)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאייל זגורי

MIRISH@taxes.gov.il0747614408)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פמרים שורץ אזרן
PERLAAM@taxes.gov.il0747614407)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פפרלה דוידוביץ עמר

RONITLE@taxes.gov.il08-6836110)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פרונית לאוער
YARDENAEL@taxes.gov.il08-6836056)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פירדנה אלעזרא

Danielco5@taxes.gov.il0747614392)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פדניאל כהן
benidr@taxes.gov.il08-6623300)פיצויים ונזקי איבה(ת תחום /מנהלקרן פיצוייםש אשקלון'פבנימין דראי
EliranMi@taxes.gov.il074-7614230)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלירן מזרחי
SHUSHANACO@taxes.gov.il074-7614175)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פשושנה כהן
MICHALSE2@taxes.gov.il074-7614181)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמיכל סממה

SHOSHSA@taxes.gov.il074-7614214)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשושנה שמוחה
RUCHAMADA@taxes.gov.il074-7614232)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פרוחמה דוד פור

MALCAYA2@taxes.gov.il074-7614190)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פיעקב מלכה
TZIPINA@taxes.gov.il074-7614220)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פצפורה נקש

ESTEREV@taxes.gov.il074-7614192)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאסתר אבן חיים
SHIMONAY@taxes.gov.il074-7614151)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש באר שבע'פשמעון אזנקוט

SHIMONMO2@taxes.gov.il074-7614170)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פשמעון מאיר מור יוסף
RUTBA@taxes.gov.il074-7614181)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פרות בר יוסף
SIMASA@taxes.gov.il074-7614163)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פסימה סבן
DALIASH@taxes.gov.il074-7614189)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פדליה שקד

SIMHAMI@taxes.gov.il074-7614221)גביה(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשמחה מצרי
EHUDMI@taxes.gov.il074-7614177)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאהוד מינדלין
MALIEF@taxes.gov.il074-7614191)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמלכה אפרים
TsafiBE@taxes.gov.il074-7614176)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פצפרירה ברנד
AVISH3@taxes.gov.il074-7614171)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פאברהם שלמה
MENASHESH@taxes.gov.il074-7614173)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פמנשה שמש
RoniYe@taxes.gov.il074-7614233)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פרוני יקותילוב

AsherDa2@taxes.gov.il0747613887)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רמלה'פאשר דדון
EritVi@taxes.gov.il0747613793)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש רמלה'פאירית וידל
OrliAm@taxes.gov.il0747613842)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש רמלה'פאורלי עמר
SHAULNI@taxes.gov.il0747613807)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש רמלה'פשאול נסים

SmadarYo@taxes.gov.il0747613795)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רמלה'פסמדר יוספאן
KOBIVA@taxes.gov.il0747613808)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה ל בכיר למס הכנסה"סגן מנהל יחידה בחטיבת סמנכש רמלה'פיעקב ויצמן
ShalomBa@taxes.gov.il0747613838)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש רמלה'פשלום בראל
RinatEl@taxes.gov.il0747613871)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רמלה'פרינת אלגאלי

dinaar@taxes.gov.il0747613861)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש רמלה'פנחמה דינה ארזי
LidaBa@taxes.gov.il0747613844)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש רמלה'פלידה בר יעקב
KatrinHi@taxes.gov.il0747616554)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית1א 'ש ת'פקטרין חיטרוב
shiraka@taxes.gov.il0747616588)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פשירה קהלני
MorHa@taxes.gov.il0747616551)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פמור כהן חדד
OrtalSa@taxes.gov.il0747616597)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחים1א 'ש ת'פאורטל סלמי
Hadarag@taxes.gov.il0747616596)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פהדר הגיון

narkisda@taxes.gov.il0747616587)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פנרקיס דניאל
Ruthye@taxes.gov.il037633312)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פרות יהודה

MendiHa@taxes.gov.il0747616543)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פמנחם מנדל חדאד
OfirMa@taxes.gov.il0747616592)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פאופיר מלכה
dinage@taxes.gov.il0747616553)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פיריס'אירן דינה ג

EmilEl@taxes.gov.il0747616565)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית1א 'ש ת'פאמיל אלגרישי
RoiNo@taxes.gov.il0747616544)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים1א 'ש ת'פרועי מרדכי נוימן

GIDONCO@taxes.gov.il0747616562)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  1א 'ש ת'פאהרן גיגי כהן
MichaelYf@taxes.gov.il0747616552)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1א 'ש ת'פמיכאל יפרח

YaronVa@taxes.gov.il03-7633372)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות1א 'ש ת'פירון ושדי
MargalitAk@taxes.gov.il03-7633384)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית1א 'ש ת'פמרגלית אקנין

YafaBi@taxes.gov.il0747616574)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1א 'ש ת'פיפה ביבס
ElanaCo@taxes.gov.il0747616572)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1א 'ש ת'פאילנה כהן
YARON0C@taxes.gov.il0747616537)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  1א 'ש ת'פירון כהן

MiriamAm@taxes.gov.il0747616548)מפקח ראשי(ממונה מפקחים1א 'ש ת'פמרים אמרוסי
OferBe2@taxes.gov.il0747616550)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1א 'ש ת'פעופר בן חמו

MorDu@taxes.gov.il0747616593)מפקח ראשי(ממונה מפקחים1א 'ש ת'פמור דואן
Shlomittz2@taxes.gov.il0747616594)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים1א 'ש ת'פשלומית צרויה ברקן

YaelNo@taxes.gov.il0747616589)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים1א 'ש ת'פיעל נוי
ZionCo@taxes.gov.il0747616573)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  1א 'ש ת'פציון כהן שהנאזי
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YOSEFDA2@taxes.gov.il0747614401)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פדוד יוסף
BAROCHBE@taxes.gov.il0747614373)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש אשקלון'פברוך בן ישי
YARONANO@taxes.gov.il0747614409)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פאטל-ירונה נוהי

LIVNATKE@taxes.gov.il08-6836098)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פלבנת עטרה קינן
DvirKa@taxes.gov.il0747614368)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש אשקלון'פדביר קפלן

DORITME@taxes.gov.il0747614308)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש אשקלון'פמנדלסון( אתי)דורית 
erezbe2@taxes.gov.il0747614367)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש אשקלון'פארז בן לולו

VEREDGR@taxes.gov.il0747614403)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש אשקלון'פקדוש( רוזה)ורד 
EYALZA@taxes.gov.il08-6836013)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש אשקלון'פאייל זגורי

MIRISH@taxes.gov.il0747614408)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פמרים שורץ אזרן
PERLAAM@taxes.gov.il0747614407)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש אשקלון'פפרלה דוידוביץ עמר

RONITLE@taxes.gov.il08-6836110)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש אשקלון'פרונית לאוער
YARDENAEL@taxes.gov.il08-6836056)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש אשקלון'פירדנה אלעזרא

Danielco5@taxes.gov.il0747614392)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש אשקלון'פדניאל כהן
benidr@taxes.gov.il08-6623300)פיצויים ונזקי איבה(ת תחום /מנהלקרן פיצוייםש אשקלון'פבנימין דראי
EliranMi@taxes.gov.il074-7614230)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלירן מזרחי
SHUSHANACO@taxes.gov.il074-7614175)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פשושנה כהן
MICHALSE2@taxes.gov.il074-7614181)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמיכל סממה

SHOSHSA@taxes.gov.il074-7614214)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשושנה שמוחה
RUCHAMADA@taxes.gov.il074-7614232)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פרוחמה דוד פור

MALCAYA2@taxes.gov.il074-7614190)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פיעקב מלכה
TZIPINA@taxes.gov.il074-7614220)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פצפורה נקש

ESTEREV@taxes.gov.il074-7614192)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאסתר אבן חיים
SHIMONAY@taxes.gov.il074-7614151)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש באר שבע'פשמעון אזנקוט

SHIMONMO2@taxes.gov.il074-7614170)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פשמעון מאיר מור יוסף
RUTBA@taxes.gov.il074-7614181)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פרות בר יוסף
SIMASA@taxes.gov.il074-7614163)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פסימה סבן
DALIASH@taxes.gov.il074-7614189)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פדליה שקד

SIMHAMI@taxes.gov.il074-7614221)גביה(מרכז חוליה מרכזיתש באר שבע'פשמחה מצרי
EHUDMI@taxes.gov.il074-7614177)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאהוד מינדלין
MALIEF@taxes.gov.il074-7614191)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פמלכה אפרים
TsafiBE@taxes.gov.il074-7614176)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פצפרירה ברנד
AVISH3@taxes.gov.il074-7614171)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פאברהם שלמה
MENASHESH@taxes.gov.il074-7614173)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש באר שבע'פמנשה שמש
RoniYe@taxes.gov.il074-7614233)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פרוני יקותילוב

AviAn@taxes.gov.il074-7614227)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאר'אברהם אנידז
AviDa@taxes.gov.il074-7614235)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאבי דהאן

elishevaso@taxes.gov.il0747613424)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלישבע סולומון
LiranYe@taxes.gov.il074-7614178)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פלירן שלמה יהודאי

ELANITDA@taxes.gov.il074-7614225)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאילנית דמרי
NORITBE@taxes.gov.il074-7614212)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פנורית בן זקן
LIMORMA@taxes.gov.il074-7614148)מודיעין(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מודיעין וחקירותש באר שבע'פלימור מזוז
ANATOC@taxes.gov.il074-7614180)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פענת אוחנה
YEHUDITHA2@taxes.gov.il074-7614144)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש באר שבע'פיהודית חזן
HemdaGa@taxes.gov.il074-7614219)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פחמדה גבאי

FRANSUAZDA@taxes.gov.il074-7614197)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פפרנסואז דנה דדון
EYNATNA@taxes.gov.il074-7614209)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פעינת נווה

AdryanaSh@taxes.gov.il074-7614182)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פאדריאנה שראייר
LIANALE@taxes.gov.il074-7614174)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פליאנה לוי

ELAZA@taxes.gov.il074-7614194)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פאללה זבצקי
MichaelLe2@taxes.gov.il0747616024)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמיכאל לייבוביץ
-OritJa@taxes.gov.il)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פאורית יעקובזון
aviatartz@taxes.gov.il0747616046)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאביתר צברי

erezha4@taxes.gov.il0747616075)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פארז עזרא חגאג
etico@taxes.gov.il037530347)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאסתר אתי כהן

danabr@taxes.gov.il0747616044)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פדנה ברונשטיין דמרי
nataliba2@taxes.gov.il0747616082)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פ'נטלי איריס בגון דמינוביץ

maisaraso@taxes.gov.il0747616033)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פמיסרה סובח
liorsh@taxes.gov.il0747616073)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פליאור שתית

LeaPatrisiaYa@taxes.gov.il03-7530270)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פלאה פטריסיה יעקב
yoavkr@taxes.gov.il037530334)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פיואב קרנר
Eialre@taxes.gov.il0747616005)ת חולית תיאומי מס והחזרי מס/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פאייל ריינמן

SHUKIGO@TAXES.GOV.IL0747616027)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישעיהו גולדשטוף
yoelto@taxes.gov.il0747616051)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמן'יואל תורג
ZVIBR@taxes.gov.il074-7616048)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פצבי ברנד
royeno@taxes.gov.il0747616045)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פרועי נוי

ZilaDo@taxes.gov.il0747615977)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פצילה דולב
ZIVAYA@taxes.gov.il0768090341)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פזיוה יאנוס

DORITSH@taxes.gov.il03-7530333)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פדורית מנצור שעשוע
DAVIDMO@taxes.gov.il07476215968)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פדוד מרדכי

ShimsonMa@taxes.gov.il0747616556)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית1א 'ש ת'פשמשון מאופגאוקר
MICHALE@taxes.gov.il0747615729)מפקח ראשי(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פמיכאל לוייב

IRENAFI@taxes.gov.il0747615702)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית3א 'ש ת'פאירינה פיזנברג
batelza@taxes.gov.il0747615735)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פבתאל זיידמן
sagisa@taxes.gov.il0747615733)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פשגיא ששון

tomwe@taxes.gov.il0747615724)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פתום יניב וורמר
nadavyehudatz@taxes.gov.il0747615726)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פנדב יהודה ציפרוט

danielaco@taxes.gov.il0747615713)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פדניאלה רייך
AbedSa@taxes.gov.il0747615714)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פעבד אל קאדר סואלחי

SHIMRITCO@taxes.gov.il0747615686)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית3א 'ש ת'פשמרית כהן פאדל
SIMONTU@taxes.gov.il0747615718)מפקח ראשי(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פשמעון תורגמן

DANIAH@taxes.gov.il0747615676)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3א 'ש ת'פדני אהרן
AYALAMA@taxes.gov.il0747615741)ניהול ספרים(מנהל  תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  3א 'ש ת'פאיילה מרגיטאי
SHLOMORO2@taxes.gov.il0747615690)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית3א 'ש ת'פשלמה רוזנטל
RAFIBE@taxes.gov.il0747615712)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים3א 'ש ת'פרפאל בן יהודה

meryamga@taxes.gov.il0747615694)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית3א 'ש ת'פמרים גזלה
OFRAKA@taxes.gov.il0747615723)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים3א 'ש ת'פעפרה חממי כתבי
mottiba@taxes.gov.il0747615736)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פמוטי מרדכי ברק

lilachza@taxes.gov.il0747615732)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פלילך זמיר
ORLYda@taxes.gov.il0747615674)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3א 'ש ת'פאורלי דנינו

eladDi@taxes.gov.il0747615717)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים3א 'ש ת'פאלעד דיאמנט
hilaga@taxes.gov.il0747615715)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פהלה גרטי
SaritSe@taxes.gov.il0747615722)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים3א 'ש ת'פשרית סגל

simaav@taxes.gov.il0747615691)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזית3א 'ש ת'פסימה אברהם
ronitda2@taxes.gov.il0747615700)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית3א 'ש ת'פרונית דנאל

AvitalNe@taxes.gov.il0747615737)מודיעין(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מודיעין וחקירות3א 'ש ת'פאביטל נרדיה
SHIMONPE@taxes.gov.il0747615731)מפקח ראשי(ממונה מפקחים3א 'ש ת'פשמעון פרץ

iRISMi3@taxes.gov.il0747615673)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  3א 'ש ת'פאיריס מזרחי
YAACOVMI@taxes.gov.il0747615720)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים3א 'ש ת'פיעקב מיכאלי
KassuSe@taxes.gov.il0747614458)גביה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  4א 'ש ת'פסרקלם קסאו
ronenbe3@taxes.gov.il0747614489)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פרונן בליוגה
omrina@taxes.gov.il0747614495)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פעומרי נבון
RAFISA@TAXES.GOV.IL0747614439)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פרפאל סלמי

nadeemza@taxes.gov.il0747614493)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פנדים זחאלקה
nesiatu@taxes.gov.il0747614428)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פנסיה טובול
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AviAn@taxes.gov.il074-7614227)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פאר'אברהם אנידז
AviDa@taxes.gov.il074-7614235)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאבי דהאן

elishevaso@taxes.gov.il0747613424)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש באר שבע'פאלישבע סולומון
LiranYe@taxes.gov.il074-7614178)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש באר שבע'פלירן שלמה יהודאי

ELANITDA@taxes.gov.il074-7614225)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פאילנית דמרי
NORITBE@taxes.gov.il074-7614212)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פנורית בן זקן
LIMORMA@taxes.gov.il074-7614148)מודיעין(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מודיעין וחקירותש באר שבע'פלימור מזוז
ANATOC@taxes.gov.il074-7614180)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש באר שבע'פענת אוחנה
YEHUDITHA2@taxes.gov.il074-7614144)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש באר שבע'פיהודית חזן
HemdaGa@taxes.gov.il074-7614219)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש באר שבע'פחמדה גבאי

FRANSUAZDA@taxes.gov.il074-7614197)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פפרנסואז דנה דדון
EYNATNA@taxes.gov.il074-7614209)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש באר שבע'פעינת נווה

AdryanaSh@taxes.gov.il074-7614182)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש באר שבע'פאדריאנה שראייר
LIANALE@taxes.gov.il074-7614174)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש באר שבע'פליאנה לוי

ELAZA@taxes.gov.il074-7614194)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש באר שבע'פאללה זבצקי
MichaelLe2@taxes.gov.il0747616024)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמיכאל לייבוביץ
-OritJa@taxes.gov.il)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פאורית יעקובזון
aviatartz@taxes.gov.il0747616046)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאביתר צברי

erezha4@taxes.gov.il0747616075)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פארז עזרא חגאג
etico@taxes.gov.il037530347)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פאסתר אתי כהן

danabr@taxes.gov.il0747616044)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פדנה ברונשטיין דמרי
nataliba2@taxes.gov.il0747616082)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פ'נטלי איריס בגון דמינוביץ

maisaraso@taxes.gov.il0747616033)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פמיסרה סובח
liorsh@taxes.gov.il0747616073)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פליאור שתית

LeaPatrisiaYa@taxes.gov.il03-7530270)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פלאה פטריסיה יעקב
yoavkr@taxes.gov.il037530334)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פיואב קרנר
Eialre@taxes.gov.il0747616005)ת חולית תיאומי מס והחזרי מס/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פאייל ריינמן

SHUKIGO@TAXES.GOV.IL0747616027)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישעיהו גולדשטוף
yoelto@taxes.gov.il0747616051)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחיםש גוש דן'פמן'יואל תורג
ZVIBR@taxes.gov.il074-7616048)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פצבי ברנד
royeno@taxes.gov.il0747616045)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פרועי נוי

ZilaDo@taxes.gov.il0747615977)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פצילה דולב
ZIVAYA@taxes.gov.il0768090341)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פזיוה יאנוס

DORITSH@taxes.gov.il03-7530333)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פדורית מנצור שעשוע
DAVIDMO@taxes.gov.il07476215968)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פדוד מרדכי

CohenAh@taxes.gov.il0747616055)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פאהרן כהן
ARIELKA@taxes.gov.il6004)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש גוש דן'פאריאל קאופמן

AZARYATZ@taxes.gov.il0747615988)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פעזריה צפרי
NADAVHO@taxes.gov.il0747616003)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש גוש דן'פנדב הוד

MORDEHAYLE@taxes.gov.il0747615973)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פמרדכי זאב לביא
RivkaIe@taxes.gov.il0747616010)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פרבקה יאגר

LIORAMA@taxes.gov.il03-7530235)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פליאורה רבקה בטצייג מעין
AharonBe@taxes.gov.il0747615964)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פאהרן בן מאיור

AdiSo@taxes.gov.il03-7634301)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי סולומון
RinatNa3@taxes.gov.il0747616011)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש גוש דן'פרינת נחום

INBALLA@TAXES.GOV.IL0747616059)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פענבל פינגרהוט
SHAHARKO@taxes.gov.il0747616023)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פשחר משה קולנדר

LeeMo@taxes.gov.il5983)חברות- ת חוליה מרכזית /רכז(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פלי נעים
israelDa@taxes.gov.il0747614234)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישראל יעקב דיין
AdiAs2@taxes.gov.il0747616056)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי אשכנזי קמחי

BatelBe@taxes.gov.il0747616014)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פבת אל בן דוד
OFERGA@taxes.gov.il03-7530360)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פעפר גנון

HILITPO@taxes.gov.il0747615982)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש גוש דן'פהלית פוליטי עופר
HADARZA@taxes.gov.il0747616035)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פהדר זלכה אלי

NisimSh@taxes.gov.il03-7530232)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פשי נסים
LIORHE@taxes.gov.il074-7616070)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פליאור הניג
MERAVLE@taxes.gov.il0747615984)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פמירב לוי

ZeevAv@taxes.gov.il0747616009)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פזאב משה אברמוביץ
ZVIGI@taxes.gov.il0747616037)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פגילה צבי

YECHEZCELSH@taxes.gov.il074-7616058)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיחזקאל שמש
YOAVYO@taxes.gov.il0747616049)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיואב יונג

DRORVA@taxes.gov.il0747616057)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פדרור ותארי
haida@taxes.gov.il0747616041)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פחי חיים דהן

MICHALNI@taxes.gov.il0747616034)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פמיכל מילנה ניר בלונרו
ANARI@taxes.gov.il0747613943)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פאנה מרגולין
GADIGE@taxes.gov.il0747613941)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פגדי גרשוני

EliranAf@taxes.gov.il0747613936)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאלירן אפוטה
asmaara@taxes.gov.il0747613923)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאסמה ראס ראבוס
SHARIFAB@taxes.gov.il0747913949)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פשריף אבו טעמה

SIMCHAAT@taxes.gov.il0747613925)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פשמחה עטיה

shachaksa@taxes.gov.il0747614441)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פשחק סער
OFERSH2@taxes.gov.il0747614461)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  4א 'ש ת'פעופר שמעוני

MatitiyahuRi@taxes.gov.il0747614452)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  4א 'ש ת'פרבקה ניצה מתתיהו
ETIAY@taxes.gov.il0747614471)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  4א 'ש ת'פאסתר אייזלר
avnadMe@taxes.gov.il0747614445)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית4א 'ש ת'פמנחם אבנד

REFAELAL@taxes.gov.il0747614470)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית4א 'ש ת'פרפאל אלפקס
DASAMO@taxes.gov.il0747614498)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פמשה נסים דסה

ZMIRADA2@taxes.gov.il0747614462)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית4א 'ש ת'פסמירה דוד
HasanDa@taxes.gov.il0747614426)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחים4א 'ש ת'פחסן דלק
oferba@taxes.gov.il0747614432)שומה- ת  /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים4א 'ש ת'פעופר בכר

KerenShiraEl@taxes.gov.il0747614435)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פקרן שירה אלנקרי
SIGALBE@taxes.gov.il0747614437)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פסיגלית סימונה כוכבי

DavidGa3@taxes.gov.il0747614484)מס הכנסה- ת חוליית שומה /רכז(ממונה מפקחים4א 'ש ת'פדוד גבאי
Miritvi@taxes.gov.il0747614430)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פמירית ויויורקה

ORLYME@taxes.gov.il0747614486)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פאורלי מלר
zvidr@taxes.gov.il0747614429)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים4א 'ש ת'פצבי דרנגר
lirazda@taxes.gov.il0747614424)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פלירז דהן
YossiLe2@taxes.gov.il0747614438)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים4א 'ש ת'פיוסי לרר

LIATVA@taxes.gov.IL0747614479)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירוית4א 'ש ת'פליאת ונה יעקב
LIORAS@taxes.gov.il0747614482)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פליאור אסלן

ALONGO@taxes.gov.il0747614442)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית4א 'ש ת'פאלון גול
hahimha@taxes.gov.il0747614434)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים4א 'ש ת'פחיים חסיד
Rachelle@taxes.gov.il0747614478)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות4א 'ש ת'פרחלי לוי

sivanma3@taxes.gov.il0747614488)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים4א 'ש ת'פסיון מנשרוב
SalamwitGb@taxes.gov.il0747614532)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פהיווט-סלאמוויט גברה
DANIELFL@taxes.gov.il0747614607)מפקח ראשי(ממונה מפקחים5א 'ש ת'פדניאל פליישמן

Einatya2@taxes.gov.il0747614609)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פעינת ידעי
NADAVAS@TAXES.GOV.IL074-7614594)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פנדב אשש

nassifna@taxes.gov.il0747614533)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פנאסיף נקארה
BARLA@TAXES.GOV.IL0747614603)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פבר לסרי יוספי
elazoharle@taxes.gov.il074-7614604)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פאלה זוהר לוי
EINATMO@TAXES.GOV.IL074-7614589)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פעינת משה
assafri@taxes.gov.il0747615354)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פאסף רידנר
AIDAZA@taxes.gov.il074-7614505)רכז בכיר(מנהל תחום 17חוליה - החזרי תאומי מס 5א 'ש ת'פאיידה זריפן
ArielZc@taxes.gov.il074-7614545)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פאריאל זכריה
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CohenAh@taxes.gov.il0747616055)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פאהרן כהן
ARIELKA@taxes.gov.il6004)מפקח ראשי(ממונה עובדי שירויתש גוש דן'פאריאל קאופמן

AZARYATZ@taxes.gov.il0747615988)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פעזריה צפרי
NADAVHO@taxes.gov.il0747616003)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש גוש דן'פנדב הוד

MORDEHAYLE@taxes.gov.il0747615973)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פמרדכי זאב לביא
RivkaIe@taxes.gov.il0747616010)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פרבקה יאגר

LIORAMA@taxes.gov.il03-7530235)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פליאורה רבקה בטצייג מעין
AharonBe@taxes.gov.il0747615964)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש גוש דן'פאהרן בן מאיור

AdiSo@taxes.gov.il03-7634301)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי סולומון
RinatNa3@taxes.gov.il0747616011)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש גוש דן'פרינת נחום

INBALLA@TAXES.GOV.IL0747616059)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פענבל פינגרהוט
SHAHARKO@taxes.gov.il0747616023)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פשחר משה קולנדר

LeeMo@taxes.gov.il5983)חברות- ת חוליה מרכזית /רכז(ממונה חוליה מרכזיתש גוש דן'פלי נעים
israelDa@taxes.gov.il0747614234)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פישראל יעקב דיין
AdiAs2@taxes.gov.il0747616056)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פעדי אשכנזי קמחי

BatelBe@taxes.gov.il0747616014)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פבת אל בן דוד
OFERGA@taxes.gov.il03-7530360)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פעפר גנון

HILITPO@taxes.gov.il0747615982)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש גוש דן'פהלית פוליטי עופר
HADARZA@taxes.gov.il0747616035)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פהדר זלכה אלי

NisimSh@taxes.gov.il03-7530232)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פשי נסים
LIORHE@taxes.gov.il074-7616070)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פליאור הניג
MERAVLE@taxes.gov.il0747615984)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש גוש דן'פמירב לוי

ZeevAv@taxes.gov.il0747616009)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש גוש דן'פזאב משה אברמוביץ
ZVIGI@taxes.gov.il0747616037)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פגילה צבי

YECHEZCELSH@taxes.gov.il074-7616058)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיחזקאל שמש
YOAVYO@taxes.gov.il0747616049)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש גוש דן'פיואב יונג

DRORVA@taxes.gov.il0747616057)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש גוש דן'פדרור ותארי
haida@taxes.gov.il0747616041)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש גוש דן'פחי חיים דהן

MICHALNI@taxes.gov.il0747616034)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש גוש דן'פמיכל מילנה ניר בלונרו
ANARI@taxes.gov.il0747613943)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פאנה מרגולין
GADIGE@taxes.gov.il0747613941)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פגדי גרשוני

EliranAf@taxes.gov.il0747613936)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאלירן אפוטה
asmaara@taxes.gov.il0747613923)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חדרה'פאסמה ראס ראבוס
SHARIFAB@taxes.gov.il0747913949)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חדרה'פשריף אבו טעמה

SIMCHAAT@taxes.gov.il0747613925)ניהול ספרים(מנהל תחום )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פשמחה עטיה

MalkaBa@taxes.gov.il0747613933)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חדרה'פמלכה ברדה
BATSHEVAAT@taxes.gov.il07463930)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פבת שבע עטר
NaderAb2@taxes.gov.il0747613910)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש חדרה'פנאדר אבו מוך

ElanaRa@taxes.gov.il0747613901)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פאילנה רבי
DAVIDGA@taxes.gov.il0747613905)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פדוד גבאי

MASOLRAAB@taxes.gov.il0747613922)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פעבד אללטיף מסאלחה
RACHALBO@taxes.gov.il0747613894)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פרחל בוטבול
SAMIRYO@taxes.gov.il0747613944)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסמיר יונס
ARNONPA@taxes.gov.il0747613909)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש חדרה'פארנון פז

GERASA@taxes.gov.il0747613948)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסאמי גרה
MiriAr@taxes.gov.il0747613940)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פמירי נסים
ROTEMSH@TAXES.GOV.IL0747613924)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פרותם שרון
ofergu@taxes.gov.il046327845)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חדרה'פעפר גובאני
BAROCHSA@taxes.gov.il0747613896)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פברוך סיג

SaritYe@taxes.gov.il0747613897)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פשרית ימיני
KalanitLe@taxes.gov.il0747613920)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פכלנית לוינסקי

YogevNi@taxes.gov.il0747613926)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פנסים יוגב
NirAr@taxes.gov.il0747613956)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חדרה'פניר אריאלי

LUPOAH@taxes.gov.il0747613932)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פאהרן שמעון לופו
RADABE@taxes.gov.il0747613947)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פרדה בן שבת

ShmuelGo3@taxes.gov.il0747613907)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פשמואל גורוביץ
ZVIKL@taxes.gov.il0747613942)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חדרה'פצבי קליין

ReutAm@taxes.gov.il0747614110)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פרעות סעד
OrelYe@taxes.gov.il0747614125)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאוראל ישועה

AlanYa@taxes.gov.il0747614128)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאלן יעקובי וידל
MIRYAMSH@taxes.gov.il0747614104)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פמרים שורץ
SHAULNA@taxes.gov.il0747614112)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פשאול נחום
ISAEH@taxes.gov.il0747614088)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאיהב עיסא
NATANEL@taxes.gov.il0747614106)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פנתן אלבז

AVITALBE@taxes.gov.il0747614105)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאביטל בן בסט
DORONTS@taxes.gov.il0747614124)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פדורון צדוק
ALONBA@taxes.gov.il0747614107)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאלון ברוך

ZEHAVAYE@taxes.gov.il0747614094)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פזהבה יחזקאל
ARIELTA@taxes.gov.il0747614086)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאריאל טאוב

AlohabBa@taxes.gov.il0747614059)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פבאסם אלוהאב

YosefSh2@taxes.gov.il0747614608)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פיוסף שפיגל
YUVALDI@taxes.gov.il0747614580)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  5א 'ש ת'פאשר יובל דימור

BAROCHBL@taxes.gov.il074-7614538)מפקח ראשי(ממונה מפקחים5א 'ש ת'פברוך בלום
ORNAKA@taxes.gov.il0747614584)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים5א 'ש ת'פאורנה קפח
IRITYO@taxes.gov.il074-7614550)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  5א 'ש ת'פאירית יוסף

YACOVMA@taxes.gov.il0747614579)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזית5א 'ש ת'פיעקב מטמור
MIRYAMBE2@taxes.gov.il074-7614581)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירות5א 'ש ת'פמרים ברגר
MosheSh3@taxes.gov.il03-7633680)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פמשה שועה

AmirAb@taxes.gov.il074-7614595)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פעמיר אבו רוקן
shayoh@taxes.gov.il074-7614606)ת חולית ניכויים/רכז(ממונה מפקחים5א 'ש ת'פשי נסים אוחיון
PazAl@taxes.gov.il074-7614591)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פפז אלמוזלינו
EitanTo@taxes.gov.il074-7614511)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס 5א 'ש ת'פאיתן חי תומר

RACHELMA2@taxes.gov.il074-7614546)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים5א 'ש ת'פרחל מלאך
AzrielMo@taxes.gov.il074-7614515)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 5א 'ש ת'פעזריאל מדעי

MAYAKO@taxes.gov.il074-7614577)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית5א 'ש ת'פמיה קורן
GALITPA@taxes.gov.il0747614536)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פגלית כהן פז
YOSIMO@taxes.gov.il074-7614535)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס 5א 'ש ת'פיוסף משה

RINABO@taxes.gov.il074-7614578)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזית5א 'ש ת'פרינת באואני
HASASAMA@taxes.gov.il074-7614553)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  5א 'ש ת'פהדסה מימון

SIMALA@taxes.gov.il074-7614570)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  5א 'ש ת'פסגלית סימה שמחה לאטי
SUKRYBO@taxes.gov.il074-7614556)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  5א 'ש ת'פשוקרי בוקילה

BENISH3@taxes.gov.il7633672)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחים5א 'ש ת'פבנימין ברוך שטיין
MERIKA@taxes.gov.il074-7614539)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחים5א 'ש ת'פמרי קרוב

JANETMA@taxes.gov.il074-7614517)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס 5א 'ש ת'פגניט משעניה
DollyBe@taxes.gov.il074-7614596)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחים5א 'ש ת'פברדיצבסקי-ונדה דולי מנדלוביץ

AVIBE3@taxes.gov.il074-7614526)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחים5א 'ש ת'פאברהם בן יוסף
STELAEZ@taxes.gov.il0747614583)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז  בכיר שירועובדי שירוית5א 'ש ת'פסטלה עזרא
SagiDe@taxes.gov.il0747614635)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמשגיא דרזון

ShiraAy@taxes.gov.il0747614632)ג"ת חולית פשמ/רכז(ממונה מפקחיםג'פשמשמחה איאש-שירה
HaiAm@taxes.gov.il0747614658)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמחי חיים עמוס
YonatanSt@taxes.gov.il0747614649)ג"ת חולית פשמ/רכז(ממונה מפקחיםג'פשמיונתן שטרק

mohamadab@taxes.gov.il0747614661)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשממוחמד אבו אל עדס
DaniSh@taxes.gov.il0747614634)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמדני שמעיה

zivya@taxes.gov.il0747614660)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמזיו אריה ינגמן פלד
LihiEd@taxes.gov.il0747614624)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמליהי אדלשטיין
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MalkaBa@taxes.gov.il0747613933)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חדרה'פמלכה ברדה
BATSHEVAAT@taxes.gov.il07463930)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פבת שבע עטר
NaderAb2@taxes.gov.il0747613910)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתש חדרה'פנאדר אבו מוך

ElanaRa@taxes.gov.il0747613901)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פאילנה רבי
DAVIDGA@taxes.gov.il0747613905)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פדוד גבאי

MASOLRAAB@taxes.gov.il0747613922)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פעבד אללטיף מסאלחה
RACHALBO@taxes.gov.il0747613894)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פרחל בוטבול
SAMIRYO@taxes.gov.il0747613944)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסמיר יונס
ARNONPA@taxes.gov.il0747613909)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתש חדרה'פארנון פז

GERASA@taxes.gov.il0747613948)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםש חדרה'פסאמי גרה
MiriAr@taxes.gov.il0747613940)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פמירי נסים
ROTEMSH@TAXES.GOV.IL0747613924)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פרותם שרון
ofergu@taxes.gov.il046327845)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חדרה'פעפר גובאני
BAROCHSA@taxes.gov.il0747613896)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פברוך סיג

SaritYe@taxes.gov.il0747613897)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהל17חוליה - החזרי תאומי מס ש חדרה'פשרית ימיני
KalanitLe@taxes.gov.il0747613920)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פכלנית לוינסקי

YogevNi@taxes.gov.il0747613926)ניהול ספרים(סגן ממונה )יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חדרה'פנסים יוגב
NirAr@taxes.gov.il0747613956)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חדרה'פניר אריאלי

LUPOAH@taxes.gov.il0747613932)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חדרה'פאהרן שמעון לופו
RADABE@taxes.gov.il0747613947)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חדרה'פרדה בן שבת

ShmuelGo3@taxes.gov.il0747613907)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חדרה'פשמואל גורוביץ
ZVIKL@taxes.gov.il0747613942)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חדרה'פצבי קליין

ReutAm@taxes.gov.il0747614110)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פרעות סעד
OrelYe@taxes.gov.il0747614125)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאוראל ישועה

AlanYa@taxes.gov.il0747614128)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאלן יעקובי וידל
MIRYAMSH@taxes.gov.il0747614104)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פמרים שורץ
SHAULNA@taxes.gov.il0747614112)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פשאול נחום
ISAEH@taxes.gov.il0747614088)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאיהב עיסא
NATANEL@taxes.gov.il0747614106)ת חולית עצמאים/רכז(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פנתן אלבז

AVITALBE@taxes.gov.il0747614105)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאביטל בן בסט
DORONTS@taxes.gov.il0747614124)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פדורון צדוק
ALONBA@taxes.gov.il0747614107)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חולון'פאלון ברוך

ZEHAVAYE@taxes.gov.il0747614094)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פזהבה יחזקאל
ARIELTA@taxes.gov.il0747614086)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאריאל טאוב

AlohabBa@taxes.gov.il0747614059)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פבאסם אלוהאב

SHMUELLE@taxes.gov.il0747614076)מפקח ראשי(ממונה 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פשמואל לוי
ZAKIBA@taxes.gov.il0747615370)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתש חולון'פזאקי בשרי
OriSh@taxes.gov.il0747614126)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פאורי שפיגל
NisrinCh@taxes.gov.il0747614100)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פנסרין כליפה

maayanco2@taxes.gov.il0747614109)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חולון'פמעיין כהן
yaronsa@taxes.gov.il0747614130)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פירון שדה

ShronSh@taxes.gov.il0747614111)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פשרון שליים
HemadZa@taxes.gov.il0747614066)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פחמדה צרפתי
BennyLe@taxes.gov.il0747614102)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פבנימין ליאון
OrenTa@taxes.gov.il0747614122)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פאורן תמיר

MOSHEDE@taxes.gov.il0747614108)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חולון'פמשה דנטיס
GOLANMA@taxes.gov.il0747615367)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותש חולון'פגולן מלכיאל

natalish2@taxes.gov.il0747614123)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חולון'פנטלי שמריהו מורנו
EfratAh@taxes.gov.il0747614087)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש חולון'פאפרת פרידה אהרוני

IRISMI@taxes.gov.il0747614063)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פאל מזרחי-איריס בת
SARITBA2@taxes.gov.il0747614098)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חולון'פשרית בכר
AhovaLe@taxes.gov.il0747614078)חוליה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתש חולון'פאהובה לוי
OraVi@taxes.gov.il0747614064)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חולון'פאורה ויטנר

SHIMONST@taxes.gov.il0747614127)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פשמעון סטולפר
SandraAh@taxes.gov.il0747614096)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חולון'פסנדרה אהרוני

MONELBO@taxes.gov.il0747615366)ניהול ספרים(ת תחום /מנהל)יחידות שדה(ניהול ספרים  ש חולון'פמונל בוינגיו
BELAHE@taxes.gov.il0747615133)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתש חיפה'פבלה הרמן

TATIANAKA@taxes.gov.il0747615058)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פטטיאינה קלמיקוב
ARIELALE@taxes.gov.il0747615193)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםש חיפה'פאריאלה לוי
IdanBb@taxes.gov.il0747615080)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פעידן בן אלול

RimYa@taxes.gov.il0747615188)שומה- ת  /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פרים יאסין
orianna@taxes.gov.il0747615192)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פאוריאן נחום

abeerhi@taxes.gov0747615170)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםש חיפה'פאזי'עביר חג
GeulaAv@taxes.gov.il0747615084)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פאבידר( אסתר)גאולה 

LoaaiNa@taxes.gov.il0747615165)ת חולית חברות/רכז(ממונה מפקחיםש חיפה'פלואי נאסר
AnatMo@taxes.gov.il0747615037)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ש חיפה'פענת משה
ARZADI@taxes.gov.il0747615079)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםש חיפה'פארזה דינר

DalitTz@taxes.gov.il0747615153)בכיר(מפקח מס הכנסה חוליה מרכזיתש חיפה'פדלית אוסי צבר
DoronSu@taxes.gov.il0747615061)תיאומי מס והחזרי מס(מרכז בכיר 17חוליה - החזרי תאומי מס ש חיפה'פדורון סובעי

SASONLI@taxes.gov.il0747615151)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםש חיפה'פששון ליאתים

MayanPa@taxes.gov.il0747614648)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשממעין מנדל
OrtalGa@taxes.gov.il0747614620)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמאורטל גד

NiliMa2@taxes.gov.il0747614645)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ג'פשמנילי משרקי
EITANAZ@taxes.gov.il0747614657)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםג'פשמהנרי איתן עזיאל

SIMAGA@taxes.gov.il0747614653)תפעול ורשת, שירות(ת "מרכז בכיר שירועובדי שירויתג'פשמסימה לביא
ALIZAHA2@taxes.gov.il0747614647)גביה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ג'פשמעליזה חכמון

AMIRBI@taxes.gov.il0747614656)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםג'פשמאמיר ביגמן פרג
FrankSh@taxes.gov.il0747614670)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתג'פשמפרנק שמואלי

ElroiKr@taxes.gov.il0747614629)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםג'פשמאלרועי דוד קרוק
YarivDa@Taxes.Gov.il0747614628)ג"ת חולית פשמ/רכז(ממונה מפקחיםג'פשמיריב דנן

ShanitZa@taxes.gov.il0747614652)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותג'פשמששון-שנית שושנה צארום
EliorAd@taxes.gov.il0747614622)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמאליאור חיה אדם

AdiHa@taxes.gov.il0747614638)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםג'פשמעדי חדאד
Galitsa@TAXES.GOV.IL0747614639)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםג'פשמגלית סבן טוייזר

orliba@taxes.gov.il0747614623)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמאורלי בייזר
DAVIDMI@taxes.gov.il0747614651)בכיר שומה-רכז (מנהל תחום מפקחיםג'פשממיכה דוד

YAELLA2@taxes.gov.il0747614640)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםג'פשמיעל לאופר רובין
ASHERSH@taxes.gov.il0747614643)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ג'פשמאשר שפירא
SigalitLe@taxes.gov.il0747614669)חוליה מרכזית(מרכז חוליה מרכזיתג'פשמסיגלית לוי

NiritAb@taxes.gov.il0747614665)מיסוי גז ונפט- חוליה מרכזית (מרכז חוליה מרכזיתג'פשמנירית עבודי
SivanUz@taxes.gov.il0747614637)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםג'פשמסיון צוקרמן

LilachZa2@taxes.gov.il0747614636)ה/בכיר(ת מס הכנסה /מפקחמפקחיםג'פשמלילך צח
SHirliSe@taxes.gov.il0747614615)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםג'פשמסבג-שירלי סליגמן

ElonHo@taxes.gov.il0747614650)ה"שומת מ- ה /ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםג'פשמאילון חורי
RAMIWA@taxes.gov.il0747614642)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  ג'פשמרמי ווסרמן

לשכת רואי חשבון בישראל
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