
טלפון עבודהמייל ארגוניתאור משרהקבוצת תפקידסוג משרדמשרדשם מלא
SHIMONAL@taxes.gov.il0747618144)פ"התחשבנות רש(מנהל תחום  בלו דלקמעמפ"קמרשמעון אלון
shmoelgo@taxes.gov.il0747618146)ש"בקח(ממונה פרוייקטים בלו דלקמעמפ"קמרשמואל גונן
RONENMI@taxes.gov.il074-7618150)פ"קמר(ה התחשבנות /ת תחום בכיר/מנהלבלו דלקמעמפ"קמררונן מינאי

PninaBe@taxes.gov.il0747618119)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים בלו דלקמעמפ"קמרפנינה ברקו גוריה
ISRAELBO@taxes.gov.il0747618147)ש"בקח(ממונה פרוייקטים בלו דלקמעמפ"קמרישראל בוקובזה

YOAVMA@taxes.gov.il0747618149)תפיסות(מרכז בלו דלקמעמפ"קמריואב מליחי
ESTERTA@taxes.gov.il0747618145)גביה ואכיפה(מרכז בלו דלקמעמפ"קמראסתר טל
atasaadsa@taxes.gov.il074616702)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןש טבריה'פעטא סעד

RANKR@taxes.gov.il0747619308)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעמ3א "מ ת"מערן קריניצקי
rinatru@taxes.gov.il0747619298)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מערינת ראובן

Ronse@taxes.gov.il0747619311)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ3א "מ ת"מערון סלע
EranBe@taxes.gov.il0747619291ה/בכיר )חוליית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעערן בן נתן
SemadarSh@taxes.gov.il0747619309)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ3א "מ ת"מעסמדר שורץ

SemadarRo@taxes.gov.il0747619310סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ3א "מ ת"מעסמדר רוזנברג
NaomiNi@taxes.gov.il0747619293)תפיסות(ת /מרכזתפיסותמעמ3א "מ ת"מענעמי נסים
mosheha@taxes.go.il0747619295)ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מע'ג'משה חג

yanivme@taxes.gov.il0747619297)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעיניב מנטל
HugoFr@taxes.gov.il0747619305)בקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעהוגו רון פרייברג

DanielLE@taxes.gov.il0747619296)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעדניאל דני לוי
benjaminsh@taxes.gov.il03-6898241ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעבנימין שבבו
EYALLI@taxes.gov.il0747619292)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ3א "מ ת"מעאייל ליאון

ORNAMA@taxes.gov.il0747619300)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעמ3א "מ ת"מעאורנה פסיה מנטל
UriAh@taxes.gov.il0747619312גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ3א "מ ת"מעאורי אהרן

AVIVASH@taxes.gov.il0747619307)מ"מע- גביה ואכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ3א "מ ת"מעאביבה אורנה שבתאי
SaraRo@taxes.gov.il0747619001)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ2א "מ ת"מעשרה אביב
ShimonLe@taxes.gov.il0747619012)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ2א "מ ת"מעשמעון לוי
RafiBa@taxes.gov.il0747619015)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעמ2א "מ ת"מעדוד-רפאל בר
LIZICO@taxes.gov.il0747619026)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ2א "מ ת"מעעליזה כהן

noabi2@taxes.gov.il0747619022ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעמ2א "מ ת"מענעה ביסמוט
MOTICO@taxes.gov.il0747619021)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ2א "מ ת"מעמרדכי כהן

LIORGR@taxes.gov.il0747619006ת/גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ2א "מ ת"מעליאור גרובר
yizhakos@taxes.gov.il0747619027)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ2א "מ ת"מעיצחק אוזמו

YaffaPe@taxes.gov.il0747619007ת/ית גובה ראשי/סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ2א "מ ת"מעיפה פלד
arieel2@taxes.gov.il0747619024בכיר )חולית בקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ2א "מ ת"מעאריה לאון אלעזר

OrliSo@taxes.gov.il0747619025)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ2א "מ ת"מעאורלי סופר
RONITAN@taxes.gov.il0747619048)תפיסות(ת /מרכזמ'מע- ביקורת חשבונות מעמ1א "מ ת"מערונית מרסל אנקבי
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tzahalit@taxes.gov.il0747619062מ"ת מע/ה לממונה אזורי/ית בכיר/סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעצהל יצחק
AMIRGE@taxes.gov.il0747619035)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעעמיר גנין
UZIYE@TAXES.GOV.IL0747619034)תפישות(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעעוזי יחיאל
NAVAZI@taxes.gov.il0747619036סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מענאוה זיו

MONICASH@taxes.gov.il0747619056)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעמוניקה ביאטריז שרמן
MEIRZA2@taxes.gov.il0747619059)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעמ1א "מ ת"מעמאיר מארק זנגי
LONOYCHAYAMO@TAXES.GOV.IL0747619051ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעמ1א "מ ת"מעלינוי חיה משה

AMARYA@TAXES.GOV.IL0747619052)חולייית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ1א "מ ת"מעיקיר עמר
IZIKDO@taxes.gov.il0747619047)ש"בקח(ממונה פרוייקטים)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעיצחק דן טס
ETZHAKBI@taxes.gov.il0747619055)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעיצחק ביטרן

YehuditKa@taxes.gov.il0747619038)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעיהודית קביזון
UriNu@taxes.gov.il0747619043גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעאורי נורני

OriMi@taxes.gov.il0747619039)מ"מע- גביה  ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעמ1א "מ ת"מעאורי מיארה
AVIYA@taxes.gov.il0747619046)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעמ1א "מ ת"מעאברהם יהלום
tomeraz@taxes.gov.il0747617960ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעתומר אזרזר

tehilash@taxes.gov.il0747617956)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעתהילה ברכה שחור
SarahHe@taxes.gov.il0747617956)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ רמלה"מעשרה חמד

ShaniVa@taxes.gov.il0747617950ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעשני רחל מלכה
ShimritHa@taxes.gov.il0747617948ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ רמלה"מעשמרית חי שמחוני

Shirigr@taxes.gov.il0747617955)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעשירי נויה אנגלר גרניט
RamaBe@taxes.gov.il0747617929)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מערמה בן ארוש

ZameretLe@taxes.gov.il0747617949)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעגרוס-לוי( עדי)צמרת 
MosheMu@taxes.gov.il0747617954בכיר )ש"בקח(ממונה צוות מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעמשה מוראי
MitalSc@taxes.gov.il0747617944ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מעמיטל שורץ

YAELSH@taxes.gov.il0747617951)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעלינדה יעל שובל
kineretna@taxes.gov.il08-9446854)חולית בקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעכנרת נהרי

YacovSi@taxes.gov.il0747617962מ"סגן בכיר לממונה אזורי מע)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מעיעקב סיגאווי
YOSSICO@taxes.gov.il0747617946גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מעיוסף כהן

danielka2@taxes.gov.il0747617953ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעדניאל קאופמן
GabiCo@taxes.gov.il0747617945)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ רמלה"מעגבריאל כהן

bhaata@taxes.gov.il0747617937)גביה ואכיפה(ת/מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מעבהאא טרביה
OsnatVa@taxes.gov.il0747617939סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רמלה"מעאסנת ואקנין

OritMo@taxes.gov.il0747617958)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רמלה"מעאורית פנינה מעלם
SHLOMOBE@TAXES.GOV.IL0747619443)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעשלמה בשויץ

ShaiAt@TAXES.GOV.IL0747619439)ש"בקח(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ רחובות"מעשי אטיאס
RAMIPH@TAXES.GOV.IL0747619456)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ רחובות"מערחמים פתיחי
EMANUELDO@TAXES.GOV.IL0747619449)חולית בקורת חשבונות(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעעמנואל דולב
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SapirLu@taxes.gov.il0747619438ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעספיר לוסקי לוי
NURITAR@TAXES.gov.il0747619463סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מענורית ארזואן

MENASHEDE@TAXES.GOV.IL0747619452)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מעדבש( מנשה)משה 
MazalGo@TAXES.GOV.IL0747619472)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מעמזל גולדיאן

gilboamo@taxes.gov.il0747619447)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעמור מרים גלבוע
YARONOZ@TAXES.GOV.IL0747619442)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכיר)הנהלה(חקירות מעממ רחובות"מעירון עוזרי
ITZIKLI@TAXES.GOV.IL0747619477גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מעיצחק לבי
YaelSh3@taxes.gov.il0747619475)מ"מע- גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מעיעל שרפי

HenSh@taxes.gov.il0747619451)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעחן שיטרית
HAIMGR@TAXES.GOV.IL0747617936)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכיר)הנהלה(חקירות מעממ רחובות"מעחיים גרוברג

CHAYAYI@TAXES.GOV.IL0741619444ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ רחובות"מעחיה מושקא יצחקי
Hilalu@taxes.gov.il0747619450ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ רחובות"מעביטון-הילה לוגסי

DANIELABA@TAXES.GOV.IL0747619445)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ רחובות"מעדניאלה בושרי
EvaGe@taxes.gov.il0747619461)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ רחובות"מעאוה גב גוטוביץ

shlomitu@taxes.gov.il074-7619538ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעשלומי שלמה טובול
RIVKASH@taxes.gov.il074-7619522בכיר )חולית בקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מערבקה שמש

KERENKR@taxes.gov.il03-9394221)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעקרן דבורה קריניצקי
TsharzSh@taxes.gov.il074-7619529עוזר ראשימשפטים-מכסמעממ פתח תקוה"מערלס הנרי שרמן'צ

ANATCO@taxes.gov.il074-7619512)ש"בקח(ממונה פרויקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעענת כהן מנדבה
OferNa@taxes.gov.il074-7619494)מ"מע- גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעעופר נבון
orenyo@taxes.gov.il074-7619528ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מענפתלי כהן

NomiVa@taxes.gov.il074-7619479ת/ית גובה ראשי/סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מענעמי וסרצוג
MOSHESH@taxes.gov.il074-7619497גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעמשה שרעבי
MiraNe@taxes.gov.il074-7619490)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעמרים נכטילר

menise@taxes.gov.il074-7619537)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעמני שגב
MENACHEMCO@taxes.gov.il074-7619516)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעמנחם נפתלי כהן

MEIREI@taxes.gov.il074-7619527)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעמאיר אינהורן
YOELZA@taxes.gov.il074-7619526)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעיואל צבר

ITZCHAKLE@taxes.gov.il074-7619515)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעממ פתח תקוה"מעיהודה יצחק ליב
HayaCh@taxes.gov.il074-7619514)צוות בקורת חשבונות(ממונה בכיר )הנהלה(חקירות מעממ פתח תקוה"מעחיה עדה חיוט

YOTAMZO@taxes.gov.il074-7619511)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ פתח תקוה"מעזהרי קדוש יותם
DrorGa@taxes.gov.il074-7619520ה/בכיר )ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעדרור גלילי

davidzi@taxes.gov.il074-7619523)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעדוד זילברמינץ
ORDANGO@taxes.gov.il074-7619505)מ"מע- גביה ואכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעגולן אורדן
EtiBa@taxes.gov.il074-7619519)ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ פתח תקוה"מעאתי אסולין

ElanaEl@taxes.gov.il074-7619491)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ פתח תקוה"מעאילנה אלישע
achmadda@taxes.gov.il074-7619525)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ פתח תקוה"מעאחמד דעאס
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TzemahSh@taxes.gov.il0747618175גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעשלמה צמח
SHALOMAL@taxes.gov.il0747618171מ"ה לממונה אזורי מע/ית בכיר/סגן)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעשלום אלפסי

RichardAb@taxes.gov.il0747618168)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ עכו"מערכאד אבו ריש
RAOLLE@taxes.gov.il0747618163)תפיסות(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעראול לוי

keren-orbu@taxes.gov.il0747618162ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעאור בודה-קרן
KARLOSGL@taxes.gov.il0747618961)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעממ עכו"מעקרלוס גלרמן
karinbe@taxes.gov.il0747618159ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעקרין בוסקילה

AdiAc@taxes.gov.il0747618157ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעעדי אחראי הוך
ShlomiCo@taxes.gov.il0747618181)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעסלומון כהן

NirMa@Taxes.gov.il0747618154)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ עכו"מעניר נחום מימון
marianada@taxes.gov.il0747618192)פלילי(ת /ת ראשי/עוזרמשפטים-מכסמעממ עכו"מעמריאנה דכור
MENAHEMGO@taxes.gov.il0747618153)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעמנחם גוטסמן

LIMORAB@taxes.gov.il0747618165)ש"בקח(ת תחום /מנהלמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעלימור אביחסירה
YosefAm@taxes.gov.il0747618185)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעיוסף עמאשה
YoavMi@taxes.gov.il0747618178סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ עכו"מעיואב מידאני
SHUKIVA@taxes.gov.il0747618169)צוות בקורת חשבונות(ממונה בכיר )הנהלה(חקירות מעממ עכו"מעיהושע ויס

ChenNu@taxes.gov.il0747618158)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעמלכה-חן נוסבאום
ZehavitMa@taxes.gov.il0747618166)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעזהבית זארי מלכה

hanaab@taxes.gov.il0747618155)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעהנאא אבו יוסף
EfraimPe@taxes.gov.il0747618191)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעאפרים פרץ
AkramD@taxes.gov.il0747618160ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ עכו"מעאכרם דאוד
ShaulRo@taxes.gov.il074-7619742)ש"פרוייקטים בקח(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ נתניה"מעשאול רומנו
RevitalMa@taxes.gov.il074-7619737)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מערויטל מלאך
TsahieSi@taxes.gov.il074-7619728)מ"מע- גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעצחי סימנטוב
ParisQi@taxes.gov.il074-7619739)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעפאריס קעדאן

EranSe@taxes.gov.il074-7619732)תפיסות(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעערן סממה
ANATSI@taxes.gov.il074-7619744)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכיר)הנהלה(חקירות מעממ נתניה"מעענת סינואני
OdedSo@taxes.gov.il074-7619790)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעעודד סוויד
sapirya@taxes.gov.il074-7619748ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעספיר ירון
SimiAs@taxes.gov.il074-7619736)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעסימי אשש

MordehiPe@taxes.gov.il074-7619721)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעמרדכי פרליס
OrenshteinMa@taxes.gov.il074-7619726)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעמלכה אורנשטיין

MetalGa@taxes.gov.il074-7619734)מ"מע- גביה ואכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעמיטל ויצמן
YOSEFPA@taxes.gov.il074-7619725סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעיוסף פלח
HadarDa@taxes.gov.il074-7619746)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ נתניה"מעהדר דן

DavidBe@taxes.gov.il074-7619741)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה בכיר מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעדוד בן חמו
GalitLa@taxes.gov.il074-7619754ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעגלית לאופר
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batchenco@taxes.gov.il074-7619747)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעבת חן כהן
ARIELAHA@taxes.gov.il074-7619727גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נתניה"מעאריאלה חרוב
erezha@taxes.gov.il074-7619743)ש"פרוייקט בקח(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ נתניה"מעארז חיימוביץ
EliyahoMe@taxes.gov.il074-7619738)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נתניה"מעאליהו מרחב
itaigi@taxes.gov.il074-7619752)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ נתניה"מעאיתי גבעון
adirai@taxes.gov.il074-7619750ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ נתניה"מעאדיר איזנר

TIFERETYA@taxes.gov.il074-7619378סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעתפארת יעקובוביץ
TzionAh@taxes.gov.il074-7619379)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ נצרת"מעציון אהרן
alaakh2@taxes.gov.il074-7619903)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ נצרת"מעיר'עלאא ח

RIZAKSA@taxes.gov.il074-7619368)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעסאמיה ריזק
MISHELKA@taxes.gov.il074-7619377גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעמישל קרטרמן
MichelLa@taxes.gov.il074-7619373)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעמישיל לחאם
maorna@taxes.gov.il074-7619367)חולית ביקורת חשבונות(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ נצרת"מעמאור נאדרי
yaarasi@taxes.gov.il074-7619904)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ נצרת"מעיערה שמחון

HANITARI@taxes.gov.il074-7619366)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעחניתה רייטמן
HAIMBI@taxes.gov.il074-7619362מ"ת מע/ה לממונה אזורי/ת בכיר/סגני)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעחיים ביטון

HANNIAB@taxes.gov.il074-7619370)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעהאני אבו חאטום
DAVIDPE@taxes.gov.il074-7619380)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעדוד פרץ

GALIAKU@taxes.gov.il074-7619381)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ נצרת"מעי'גליה כודרג
ETIKA@taxes.gov.il074-7619376)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ נצרת"מעאסתר קדר

alaana@taxes.gov.il074-7619908)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ נצרת"מעאלאא נעאמנה רבאח
InasEl@taxes.gov.il074-7619372)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעאינאס אליאס שמאס

OshritNi@taxes.gov.il074-7619375)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעאושרית בן חמו
AvnerDi@taxes.gov.il074-7619901)ייעוץ משפטי(ת לשכה אזורית /מנהלמשפטים-מכסמעממ נצרת"מעאבנר דידי
avichaigo@taxes.gov.il0747619374ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ נצרת"מעאביחי גורן
AVIAG@taxes.gov.il074-7619365)בקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ נצרת"מעאבי אגם

SHOSHANABA@taxes.gov.il0747619412)ש"בקח(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מעשושנה ברוך
RACHELDR@taxes.gov.il0747616716)חוליית ביקורת חשבונות(ה /ממונה בכיר)הנהלה(חקירות מעממ טבריה"מערחל דרורי
ZIONTA@taxes.gov.il0747619418סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ טבריה"מעציון תמיר
FANIKA@taxes.gov.il0747619425)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ טבריה"מעפני קאלו

ofraad@taxes.gov.il0747619420)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ טבריה"מעעופרה אדוני
SIMAAL@taxes.gov.il0747619399גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ טבריה"מעסימי אלישע
NAVAAD@taxes.gov.il0747619410)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מענאוה אדוני

MEIRFR@taxes.gov.il0747619407)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מעמאיר מרדכי פרישמן
YAOZRI@taxes.gov.il0747619406)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעממ טבריה"מעיעוז ריבנזון
yasmeenga@taxes.gov.il0747619395ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ טבריה"מעיאסמין גאנם

HOSAMIB@taxes.gov.il0747619413)בקורת חשבונות(ת תחום /מנהלמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מעחוסאם אבראהים
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DALYACO@taxes.gov.il0747619409)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ טבריה"מעדליה כהן
itamarda@taxes.gov.il0747619402)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מעאיתמר דוד
EYALOS@taxes.gov.il0747619397)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ טבריה"מעאייל אשרת

EvyatarSu@taxes.gov.il0747619398)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ טבריה"מעאביתר סויסה
REFAELCO@taxes.gov.il0747619125בכיר )חולית בקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מערפאל כהן

ramal@taxes.gov.il0747615197)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מערמי אלמגור
rinatma@taxes.gov.il0747619124)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מערינת מרקוס

ELYAOF@taxes.gov.il0747619116)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעממ חיפה"מעעופר רחמים אליה
simash4@taxes.gov.il0747619121ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעסימה שאולי ולדמן

noaho@taxes.gov.il0747619118)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מענועה הופמן
MIRIAMCO@taxes.gov.il0747619099ת/גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חיפה"מעמרים כהן

MOTIYI@taxes.gov.il0747619119)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ חיפה"מעמרדכי איבגי
DAOMA@taxes.gov.il0747619113)ש"בקח(ממונה פרוייקטים  מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעמארון דאו

lilachiy@taxes.gov.il0747619128)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעלילך להב עיון
liatsh@taxes.gov.il0747619115)ש"בקח(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעליאת שלגי
lianama@taxes.gov.il0747619120ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ חיפה"מעליאנה מטר

LIORAZI@taxes.gov.il0747619101)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חיפה"מעלאורה זילברמן
YACOVAM@taxes.gov.il0747619129)בקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעיעקב אמדו
YOSEFBA@taxes.gov.il0747619110ש"ממונה פרוייקטים בקחמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעיוסף בלמש
YochavedEi@taxes.gov.il0747619114)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ חיפה"מעיוכבד אילוז
TaliEz@taxes.gov.il0747619102סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חיפה"מעטליה עזרא

RONCH@taxes.gov.il0747619111)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעחני רון
ZeevCo@taxes.gov.il0747619126)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעזאב כהן

BiniaminNa@taxes.gov.il0747619122)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעבנימין נחושי
ARIYEGO@taxes.gov.il0747619133סגן בכיר לממונה אזורי מעמ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חיפה"מעאריה גונן

ESTERTO@taxes.gov.il0747619123)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעאסתר טורקניץ
AsafZe@taxes.gov.il0747619117)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעאסף זכריה
AMIRHA2@TAXES.GOV.IL0747619109ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעאמיר חנא
amirda4@taxes.gov.il0747619127ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חיפה"מעאמיר דבור
EftahKh@taxes.gov.il0747619117)חוליית בקורת חשבונות(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ חיפה"מעליפה'איפתח ח

IbrahimTa@taxes.gov.il0747619098)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חיפה"מעאבראהים טאהא
TSAFRIROR@taxes.gov.il0747617976)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעצפריר אורנשטיין

-SigalitPa@taxes.gov.il)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ חדרה"מעסיגלית פסנד
SohadKh@taxes.gov.il0747618004)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ חדרה"מעסוהאד חטיב
MENAHEMDA@taxes.gov.il0747617992)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ חדרה"מעמנחם דודסון

MiriVa@taxes.gov.il07476177987)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעמירי ויצמן גאלי
LibiOh@taxes.gov.il0747617977)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעליבי אוחנה

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



LiatLe@taxes.gov.il09-8606393)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חדרה"מעליאת לוי
HAIMDA@taxes.gov.il0747618002)ש"בקח-פרויקטים (ממונה )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעחיים דוד
ZivTz@taxes.gov.il0747617996)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חדרה"מעזיו צחייק

zeharitam@taxes.gov.il0747618005ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)הנהלה(חקירות מעממ חדרה"מעזהורית אמזלג
VEREDNI@taxes.gov.il0747617997)תפיסות(ת /מרכזמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חדרה"מעורד נסים

IRISAM@taxes.gov.il0747617968סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעאיריס עמרן
ERISYO@taxes.gov.il0747618003ה/בכיר )חוליית ביקורת חשבונות(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ חדרה"מעאיריס יוסף
ELATBE@taxes.gov.il0747617999ה/בכיר )ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חדרה"מעאילת בן דוד
evafl@taxes.gov.il0747618000)ש"בקח(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ חדרה"מעאוה פלישר

AHARONYE@taxes.gov.il0747617980גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ חדרה"מעאהרון יחיאלוב
ShiranSa@taxes.gov.il0747619340)ש"חוליית בקח(ה /ממונה בכיר)הנהלה(חקירות מעממ גוש דן"מעשירן בן יוסף
TzionMu@taxes.gov.il0747619335)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ גוש דן"מעציון מועלם

inbarkr@taxes.gov.il074-7619336)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעענבר קריספין
MATATIYAHUCO@taxes.gov.il0747619354)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעמתתיהו כהן יוסף

morange@taxes.gov.il0747619346ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעמורן גירפי
lioris@taxes.gov.il0747619355ה/ת חשבונות בכיר/מבקר)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעליאור ישראלי

yanivit@taxes.gov.il0747619350)בקורת חשבונות(ת תחום /מנהלמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעיניב יצחק
HANITU@taxes.gov.il0747619337)תפישות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעמן'חנה תורג
DAVIDSH2@taxes.gov.il0747619322גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעדוד שרון

DVORAOR@taxes.gov.il0747619333סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעדבורה אורשלם
ARIELSH@taxes.gov.il0747619339ה/בכיר )ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעאריאל סגל

EtiYe@taxes.gov.il0747619334)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעאסתר יחזקאל
IrinaKo@taxes.gov.il073-3878832)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעאירינה קוזלוב

EyalLe@taxes.gov.il0747619344מ"לממונה אזורי מע/ ית בכיר/סגן)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעאיל לוי
ORNABE@taxes.gov.il0747619326)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ גוש דן"מעאורנה בן יעיש

ORITEH@taxes.gov.il0747619352)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )הנהלה(חקירות מעממ גוש דן"מעאורית יחיא
OriGo@taxes.gov.il0747619351)בחקורת חשבונות(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ גוש דן"מעאורי גוטליב
avrahamtu@taxes.gov.il0747619341)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ גוש דן"מעאברהם טובי

shayam@taxes.gov.il0747618071)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ באר שבע"מעשי אמור
SHURIGR@taxes.gov.il0747618059)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ באר שבע"מעשורי גרונוב
RAANANDA@taxes.gov.il0747618064)ש"בקח(ממונה פרויקטים )הנהלה(חקירות מעממ באר שבע"מערענן דנוך
Reutsn@taxes.gov.il0747618066)פלילי-משפטי. י(ית מנהל לשכה אזורית /סגנמשפטים-מכסמעממ באר שבע"מערעות סנה
ramisa@taxes.gov.il0747618079גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ באר שבע"מערמי סבג

RACHELPO@taxes.gov.il0747618055)תפיסות(ת /מרכזתפיסותמעממ באר שבע"מערחל פורת
coralmo2@taxes.gov.il0747618069)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ באר שבע"מעקורל סילבן מויאל

ALIZATZ@taxes.gov.il0747618047)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ באר שבע"מעעליזה צרפתי
einavle@taxes.gov.il0747618060)פלילי(ת /ת ראשי/עוזרמשפטים-מכסמעממ באר שבע"מעעינב לוי
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IdanAr@taxes.gov.il0747618065)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ באר שבע"מעעידן ארד
sapiral2@taxes.gov.il0747618046)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממ באר שבע"מעספיר מסודי אלון

NISIMNI@taxes.gov.il0747618081)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ באר שבע"מענסים ניזרד
MIRYAMDA@taxes.gov.il0747618074)תפיסות(ת /מרכזמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ באר שבע"מעמרים דמרי
LironVa@taxes.gov.il0747618063)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה בכיר )הנהלה(חקירות מעממ באר שבע"מעלירון ויצמן
YAFITBA@taxes.gov.il0747618068)תפישות(מרכז תפיסותמעממ באר שבע"מעיפית בלילה

YAELSA@taxes.gov.il0747618066)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ באר שבע"מעיעל יולנד סרוסי
ZehavaMi@taxes.gov.il0747618080סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ באר שבע"מעזהבה מצרי
danaat@taxes.gov.il0747618062)חולית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ באר שבע"מעדנה אטיאס

Galga2@taxes.gov.il0747618072)פלילי(ת /ת ראשי/עוזרמשפטים-מכסמעממ באר שבע"מעגל גבאי
BrahaYo@taxes.gov.il0747618058)ש"בקח(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ באר שבע"מעברכה יוסף

BRURYAOV@taxes.gov.il0747618077)תפיסות(מרכז תפיסותמעממ באר שבע"מעברוריה עובדיה
ErezAb2@taxes.gov.il0747618075)בקורת חשבונות(מנהל תחום  מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ באר שבע"מעארז אביטבול
efratno@taxes.gov.il0747618070מתמחה משפטיםמשפטים-מכסמעממ באר שבע"מעאפרת נורסי

YORAMCO@taxes.gov.il0747618088)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ באר שבע"מעאליהו יורם כהן
AYALABI@taxes.gov.il0747618073)ייעוץ משפטי(ממונה לשכה אזורית משפטים-מכסמעממ באר שבע"מעאילה ביטון
SHIMONBI@taxes.gov.il0747618128)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעשמעון ביטון

RonitSa@taxes.gov.il0747618099ת/גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ אשדוד"מערונית סמואלס
RevitalSh@taxes.gov.il0747618105ת/ית גובה  ראשי/סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ אשדוד"מערויטל שמשון

DAVIDZA2@taxes.gov.il0747618125)ש"פרוייקטים בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעצדוק דוד
MEIREL@taxes.gov.il0747618095)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממ אשדוד"מעמאיר אלחרר
LINDANI@taxes.gov.il0747618120)ש"בקח(ממונה פרוייקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעלינדה נזרי

LIMORUL@taxes.gov.il0747618109)מ"מע- גביה ואכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ אשדוד"מעלימור עוליאל
LimorBe@taxes.gov.il0747618121)חוליית ביקורת חשבונות(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעלימור בן שיטרית טל

CARMIMA@taxes.gov.il0747618122)ש"פרוייקטים בקח(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ אשדוד"מעכרמי מן
ITZIKAH@taxes.gov.il0747618129)ש"פרוייקטים בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעיצחק אהרוני
YAACOVMU@taxes.gov.il0747618118)חולית בקורת חשבונות(ממונה בכיר )הנהלה(חקירות מעממ אשדוד"מעיעקב מעלם
YOSSYBU@taxes.gov.il0747618123)ש"פרוייקטים בקח(ממונה )הנהלה(חקירות מעממ אשדוד"מעיוסף בוקריס
YULIAMA2@TAXES.GOV.IL0747618127ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעיוליה מרקוס
YEODAKO@taxes.gov.il0747618130)ביקורת חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעיהודה קולאל

hanyah@taxes.gov.il0747618134ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעחני הרוש
ZECHARYAZA@taxes.gov.il0747618126)ש"בקח(ממונה פרוייקטים )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממ אשדוד"מעזכריה זנדני

DANIELTI@taxes.gov.il0747618124)חוליית ביקורת חשבונות(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעדניאל שמעון טמיר
GititRa@Taxes.gov.il0747618133)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממ אשדוד"מעגיתית רפפורט

shlomoha2@taxes.gov.il0747614888)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמשלמה חקק
ranbr@taxes.gov.il0747614884)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמרן ברקוביץ

rotle@taxes.gov.il0747614890)שומת מקרקעין- רכז בכיר (ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמרותי ליבוביץ
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RivkaZo@taxes.gov.il0747614859)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמרבקה זוהר
anatbe@taxes.gov.il0747614847)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמענת בן עמי

nadavsa@taxes.gov.il0747614855)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמנדב סבן
mosheta2@taxes.gov.il0747614887)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסממשה רונן טמיר

MaorLe@Taxes.GOV.IL0747614891)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסממאור לוי
liranba@taxes.gov.il0747614877)ק"מסמ- אכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמלירן בטש

SEGALDA@taxes.gov.il0747614844)שמאי מחוזי(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמלאורה לוסקי
yafitsandraco@taxes.gov.il0747614881)ק"מסמ- אכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמיפית סנדרה כהן

YaelYanaSi@taxes.gov.il0747614850)שומה- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמיעל סידורנקו
ShronYo@taxes.gov.il0747614862)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמיוגב שרון
ODIYO@taxes.gov.il0747614883)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמיובל עודי

yairda@taxes.gov.il0747614880)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמיאיר דעבוד
talgo@taxes.gov.il0747614885)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמטל גולדשטיין

ZvikaGr@taxes.gov.il0747614861)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמחיים צבי גרינברג
BEHIRABA@taxes.gov.il0747614853)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמבהירה בכר
ESTERME@TAXES.GOV.IL0747614864)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאסתר מזמר
HANABE2@taxes.gov.il047616929)שומת מקרקעין-רכז בכיר(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאנה ברסקי

ELIEZERFE@taxes.gov.il0747614891)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאליעזר פלדמן
ELINORAR@TAXES.GOV.IL0747614848)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאלינור ארבל

EliGa@taxes.gov.il0747614863מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאליהו גבריאלוב
OraWe@taxes.gov.il0747617860)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאורה עיוואן

OrelLa@taxes.gov.il0747614854)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאוראל לגזייל
OFIRZA@taxes.gov.il0747614856)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק מרכז"מסמאופיר צאקי
shlomoza@taxes.gov.il0747616491)ת חוליית שומת מקרקעין/רכז(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמשלמה צברי
reutam2@taxes.gov.il0747616468)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמרעות רינגלר

RAHELIL@taxes.gov.il03-7633258מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמרחל אילוז יונס
RutiAh@taxes.gov.il0747616456)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמרות שני

PNINAPO@taxes.gov.il03-7633243)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמפנינה פוטוצקי
alizaah2@taxes.gov.il037633293)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמעליזה אהרון

STIVBI@taxes.gov.il03-7633213)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמסימון סטיבן ביטן
SivanAr@taxes.gov.il0747616500)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמסיון אריאלי
daharisi@taxes.gov.il0747616495)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמסגלית דהרי

neriyaco@taxes.gov.il0747616459)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמנריה כהן
noaab2@taxes.gov.il03-7633220)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמנועה רוחמה עבוד

MiriVa@taxes.gov.il0747616478)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסממרים וארום
miritil@taxes.gov.il0747616462)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסממירי גוטמן

machmodas@taxes.gov.il0747616483)ק"מסמ- אכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסממחמוד עסלי
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YAELPO@taxes.gov.il0747616458)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמיעל פורת שטכל
yaelas@taxes.gov.il0747616498)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמיעל אשול
YOSIDA@taxes.gov.il0747616466)רכז בכיר(מנהל תחום חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמיוסף דלל

ZehavaFr@taxes.gov.il0747616461)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמזהבה פרידגוט
valeryDa@taxes.gov.il0747616464)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמולרי דגן

DORONMO@taxes.gov.il0747616469)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמדורון מונטיפיורי
davidni3@taxes.gov.il0747616463)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמדוד ניסן

GalitHa@taxes.gov.il03-7633198)ה/ת בכיר/רכז(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמגלית וולינסקי
rozenblumgi@taxes.gov.il0747616465)שומת מקרקעין-  רכז בכיר (ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמגיל רוזנבלום

guyco3@taxes.gov.il0747616497)ת חולית שומת מקרקעין/רכז(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמגיא כהן
erezle2@taxes.gov.il0747616490)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמארז לוי

esterar@taxes.gov.il0747616470)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמאסתר ערבה
emilykh@taxes.gov.il037633246)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמאמילי חיו אבו טביך

ILANABE@taxes.gov.il0747616489)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמדוד-אלנה בן
mizrahier@taxes.gov.il03-7633202)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמאיריס מזרחי
ilanaaA@taxes.gov.il0747616477)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמאילנה עמוסי

oranha@taxes.gov0747616460)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק תל אביב'מסמאורן חיון
sharonala@taxes.gov.il0747616194)ת חוליית שומת מקרקעין/רכז(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשרה שרונה להב

saniaf@taxes.gov.il0747616200)מסוי מקרקעין-ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשני עפגין
Shanile2@taxes.gov.il0747616195)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשני מלכה לוי
shimonsh2@taxes.gov.il0747616158)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשמעון שפיר
shlomitle2@taxes.gov.il0747616187)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשלומית לוי
shiransh5@taxes.gov.il0747616174)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשירן פרוז
shaymo@taxes.gov.il0747616185)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמשי מונדני

rahamimna@taxes.gov.il0747616186)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמרחמים נחום
RACHELIAR@taxes.GOV.IL08-9446776)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמרחלי הראל
RACHELSL@TAXES.GOV.IL0747616188)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמרחל סלמה

REVITALAM@taxes.GOV.IL0747616164)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמרויטל מסאמי
kinnertbi@taxes.gov.il0747616173)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמקמם כנרת בירו

NITZHIYAKO@taxes.gov.il0747616180)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמנצחיה כובשי
miriamko@taxes.gov.il0747616181)ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסממרים קויטל

michaelsh@taxes.gov.il0747616184)ה שומת מקרקעין/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסממיכאל מיקי שיבי
TALYAV@taxes.gov.il0747616163)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמטלי טליה מילנר

DINAVA@taxes.GOV.IL0747616170)רכז בכיר(מנהל תחום  חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמדינה וזה
BorisMi@taxes.gov.il0747616179)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמבוריס מיכאלי
ETISI3@taxes.GOV.IL0747616166)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאתי סינואני
irisvi@taxes.gov.il0747616189)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאיריס ויה
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AYELETVA@TAXES.GOV.IL0747616178מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאיילת ותארי
itzhakan@taxes.gov.il0747616169)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאיילין יצחק אנדשאו

eyalca@taxes.gov.il0747616197)ת/ת מחוזי/שמאי(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאייל כרמי
oritfr@taxes.gov.il0747616161)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאורית פרישמן
AVISARHA@taxes.GOV.IL0747616198)ת חוליית שומת מקרקעין/רכז(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק רחובות'מסמאבישר חדד
SHLOMOKA@taxes.gov.il0747616823)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמשלמה כחלון

YosefRo3@taxes.gov.il0747616807)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמרות יוסף
PNINACO2@taxes.gov.il0747616803)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמפנינה כהן

PNINACH@taxes.gov.il074-7616828)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמפנינה חלפון
AdiMu@taxes.gov.il0747616824)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמעדי מונק גנדלמן

smadarso@taxes.gov.il0747616856)ה/בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמסמדר סומר
simonaud@taxes.gov.il0747616829)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמסימונה אודלר
netanelno@taxes.gov.il0747616800)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמנתנאל נוקוהי
NaamaZe@taxes.gov.il0747616825)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמנעמה כחלון
NIKOLNE@taxes.gov.il0747616836)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמניקול פריי

NitzanaGi@taxes.gov.il0747616809)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמניצנה גלעדי
miriav@taxes.gov.il074-7616806)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסממירי מירים אברהמי

limorsa2@taxes.gov.il0747616802)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמי'לימור גורג
LIORAMA2@TAXES.GOV.IL0747616827)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמליאורה מרשה

yafabr@taxes.gov.il074-7616819)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמיפה בראנץ
DAVIDYE@taxes.gov.il0747616835)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמיחזקאל דוד
TALIAH@taxes.gov.il0747616813)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמטלי אהרוני

ariklu@taxes.gov.il0747616812)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמחיים אריה לובל
ZivaHo@taxes.gov.il0747616811)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמזיוה הורוביץ
zivael@taxes.gov.il0747616821מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמזיוה אלי זדה

BAT-SHEVAYE@taxes.gov.il0747616822)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמשבע בטי יחזקאל-בת
BeronyaBa@taxes.gov.il0747616830)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמברוניה ברזילי

ArielAn@taxes.gov.il0747616810)שומת מקרקעין- רכז בכיר (ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאריאל אנקונינה
OSNATMA@taxes.gov.il0747616804)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאסנת מלאכי

AlonNo@taxes.gov.il0747616818)שומת מקרקעין-  רכז בכיר (ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאלון נוי
ALONCH@taxes.gov.il0747616808)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאלון חשאי
AyalaYa@taxes.gov.il0747617068)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאיילה יטמר
oritho2@taxes.gov.il0747616826)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נתניה'מסמאורית רפאלי
RAIKSH@taxes.gov.il04-6875807)שמאי מחוזי(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמראיק שחייבר
ARINMA@taxes.gov.il0747615563)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמערין מאהלי

ArinAh@taxes.gov.il04-6875801)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמערין אחמד זועבי
ESAPA@taxes.gov.il04-6875815)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמ'עיסא פראג
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araideem@taxes.gov.il04-6875812)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמעימאד עראידה
imadbe@taxes.gov.il0747615557)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמאלי'עימאד בג

SANEAB@taxes.gov.il04-6875808)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמסנא אבו חנא
abuahmadso@taxes.gov.il0747615552)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמסוהיל אבו אחמד

samersa@taxes.gov.il04-6875810)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמסאמר סכראן
NazerHa@taxes.gov.il0747615640)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמיר'נסר ח

natashaha@taxes.gov.il0747615539)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמנדר'נטאשה ג
rabahna@taxes.gov.il04-6875818)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמנזיה רבאח

nawalkh@taxes.gov.il0747615565)מיסוי מקרקעין-ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמטיב'נואל ח
NaderAb@taxes.gov.il04-6875790)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמנאדר אבו חנא
menahembe@taxes.gov.il0747615554)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסממנחם ברנבלום
araidemo@taxes.gov.il04-6875796)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסממופיד עראידה
MONAMTO@TAXES.GOV.IL0747615541)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסממונעם תומא
HalakMa@taxes.gov.il0747615563)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסממאהר חלאק

HagayEz@taxes.gov.il0747615568)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמחגי עזרא
DavidKr@taxes.gov.il04-6875821)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמדוד קרבץ

gorgetza@taxes.gov.il046875789)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמית זארובי'ורג'ג
NASERBA@taxes.gov.il04-6875819)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמבאסם נסאר
AmirMa@taxes.gov.il04-6875822מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמאמיר מזאוי
ayubda@taxes.gov.il0747615560)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק נצרת'מסמאיוב דבדוב
shmuelda@taxes.gov.il0747613749)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמשמואל דוד
RACHELIBA@taxes.gov.il0747613784)ק"מסמ- אכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמרחל קדם
ronitle4@taxes.gov.il0747613767)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמרונית לוי

rikida@taxes.gov.il0747613756)שומת מקרקעין- רכז בכיר (ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמרבקה ריקי דגן
TzviBe@taxes.gov.il0747613757)מסוי מקרקעין-מפקח ראשי (ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמצבי-צבי בן

POLINAHA@taxes.gov.il0747613761)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמפולינה חליפר
Adiav3@taxes.gov.il0747613742)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמעדי אביטל

neamash@taxes.gov.il0747613788)שמאי מחוזי(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמנעמה נעמי שהבזי
nachumha@taxes.gov.il0747613760)מסוי מקרקעין-מפקח ראשי (ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמנחום חדד
MichalNe@taxes.gov.il0747613775)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסממיכל נפש

MichalLa@taxes.gov.il0747613753)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמי לחמני'מיכל גורבג
IzhakIz@taxes.gov.il0747613762)שומת מקרקעין-רכז בכיר (מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמיצחק נסים יצחק

itzikmo2@taxes.gov.il0747613773)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמיצחק מרדכי
izhakmu@taxes.gov.il0747613769)מסוי מקרקעין- ת/ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמיצחק מושקוביץ

yinonra@taxes.gov.il0747613786)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמינון רענן
HARELBE@taxes.gov.il0747613750)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמהראל משה בן גיא
DoreenDe@taxes.gov.il0747613757)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמדורין דרעי גרסיה
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ETISI2@taxes.gov.il0747613777)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאסתר סימון
Asafad@taxes.gov.il0747613744)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאסף אדנק
AdinaVa@taxes.gov.il0747613759)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאנגלה חרר
AmnonLu@taxes.gov.il0747613768)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאמנון לורי

amirra@taxes.gov.il0747613785)ק"מסמ- רכז חולית שומה מרכזית (ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאמיר רבינוביץ
Eli7Lo@taxes.gov.il0747613889)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאלישבע לורברבוים
IRINAVO@taxes.gov.il0747613758)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאירינה וולודרסקי

orlyat@taxes.gov.il0747613745)קרן פיצויים(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאורלי אטיאס
IDOAV@taxes.gov.il0747613779מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק ירושלים'מסמאברהם עידו
SHLOMOSA@taxes.gov.il0747616103)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמשלמה ששון
zionaha2@taxes.gov.il0747616095)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמציונה חינגה
moranzo@taxes.gov.il0747616099)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסממורן זוהרי
LIATAZ@taxes.gov.il0747616097)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמליאת אריש
YIZHAKMI@taxes.gov.il0747616104)רכז בכיר(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמיצחק מזרחי
DORITHA@taxes.gov.il0747616100)מפקח ראשי(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמדורית חביב

GALIAMO@taxes.GOV.IL0747616111)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמגליה אלגרה משה
ASIED@taxes.gov.il0747616102)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמאסי אדרעי
amalsh@taxes.gov.il0747616101מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמאמל שנאן

ILANAHA2@taxes.gov.il0747616098)מסוי מקרקעין-מפקח ראשי (ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמאילנה חי בן עמי
EHUDOK@taxes.gov.il0747616144)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק טבריה'מסמאהוד דוד עוקבי

RafiBi@taxes.gov.il074-7615242)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמרפאל ביטס
RUTIOH@taxes.gov.il074-7615203)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמרות אוחנה
RoniBa@taxes.gov.il074-7615233)שמאי מחוזי(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמרוני ברק

RobertaHa@taxes.gov.il074-7615232)מסוי מקרקעין- מפקח ראשי(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמרוברטה קפילוטו
NEAMATHA@taxes.gov.il074-7615243)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמנעמאת חמרה

natalyco@taxes.gov.il074-7615223)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמנטלי זוהר גפן כהן
MeravTa@taxes.gov.il074-7615230)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסממירב סודית טלבי

LIMORLE@taxes.gov.il074-7615244)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמלימור לוי
LIHENDI@taxes.gov.il074-7615219)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמלי חן דידי

LEAKA@taxes.gov.il074-7615211)ק"מסמ- אכיפה (ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמלאה קלימוסיס
kasibkh@taxes.gov.il0747615225)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמר'כאסב חנג
YOSEFCO@taxes.gov.il074-7615206)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמיוסף כהן

YossiBe@taxes.gov.il074-7615237)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמיוסף בנטל
YOAVDI@taxes.gov.il074-7615239)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמיואב דיסטלפלד
HANIME@taxes.gov.il074-7615245)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמחנה מאירסון

ZEHAVAYA@taxes.gov.il074-7615216)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמזהבה ילוז
YehudaJa@taxes.gov.il074-7615222)קרן פיצויים(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאנה יהודה'ז
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davidda3@taxes.gov.il074-7615204)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמדליה דוד
peledDv@taxes.go.il074-7615231)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמדוד פלד

GalinaLi@taxes.gov.il074-7615249)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמגלינה ליפץ
GuyPe@taxes.gov.il074-7615235)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמגיא פרטמן

gamalta@taxes.gov.il074-7615229)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסממאל טריף'ג
ETILO@TAXES.GOV.IL074-7615227)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאתי לוסקי

ETIOC@taxes.gov.il074-7615215)רכז בכיר(מנהל תחום חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאסתר אוחנה
ELANALI@taxes.gov.il074-7615240)ת חולית שומת מקרקעין/רכז(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאילנה לינד
IlanTa@taxes.gov.il074-7615221מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאילן טלה

uriyaha@taxes.gov.il074-7615238)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חיפה'מסמאוריה עזר הררי
TikvaAh@taxes.gov.il0747613966)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמתיקוה גאון

shanime2@taxes.gov.il0747613985)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמשני מאירי קראוס
RotemWe@taxes.gov.il0747613962)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמרתם ורנר דוידוביץ

RamiMa@taxes.gov.il0747613988)שמאי מחוזי(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמרמי מקלדה
tzilaga@taxes.gov.il0747613965)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמצילה גבאי

omrimi@taxes.gov.il074613968)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמעומרי מזרחי
oritsh2@taxes.gov.il0747613981)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמסבטלנה אורית שומונוב

NaamaYe@taxes.gov.il0747613963)מסוי מקרקעין-ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמנעמה ישועה
meiryo@taxes.gov.il0747613983מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסממאיר יוסף
TZURMA@taxes.gov.il0747613972)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסממאור צור

HENBA@TAXES.GOV.IL0747613974)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמחן בלאדאב
zehavali@taxes.gov.il0747613984)סגן גובה ראשי(סגן מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמזהבה אלמז ליבסי

DrorYe@taxes.gov.il0747613969)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמדרור ימיני
DIKLABI@taxes.gov.il0747613971)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמדיקלה טובי
BARAKAN@taxes.gov.il0747613987)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמברק אנגל

EFRATGO@taxes.gov.il0747613980)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמאפרת סוזנה גורפינקל
shiranok@taxes.gov.il0747613979)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמאנאל שירן רצון

ALONITGU@taxes.gov.il0747613970)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלמפקחיםמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמאלונית ציונה גויטע
ILANAEL@taxes.gov.il0747613978)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק חדרה'מסמאילנה איליאגוייב

TAMIGA@taxes.gov.il0747614270)מסוי מקרקעין-מפקח ראשי (ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמתמר גנים
SIMHAPI@taxes.gov.il0747614261)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה חוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמשמחה פינטו
RUTIHO@taxes.gov.il0747614241מיסוי מקרקעין - )מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמרותי הורביץ
RIVKAHO@taxes.gov.il0747614249)ת/ית גובה ראשי/סגנ(ית מנהל תחום /סגנ)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמרבקה חורש
idanSa@taxes.gov.il0747614259)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמעידן סאקס

SHIMONTU2@taxes.gov.il0747614257)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמסימון טרוזמן
NofarOh2@taxes.gov.il0747614266)ק"מסמ( )חולית שומה מרכזית(ת /מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמנופר מרציאנו
MIRIBI2@taxes.gov.il0747614251)שומת מקרקעין- רכז בכיר (מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסממרים ביטון
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MALKAEV@taxes.gov.il0747614252)ק"מסמ-חולית שומה מרכזית(ה /ת בכיר/מרכזחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסממלכה אבן עזרא
lilachbe2@taxes.gov0747614246)ק"מסמ- אכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמלילך לידי בן חיים
YAELLA2@taxes.gov.il074761260)רכז בכיר(מנהל תחום מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמיעל לביא אוליאל

yasminis@taxes.gov.il074-7615744)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמיסמין יצחק
yossiaz@taxes.gov.il0747614250)גובה ראשי(מנהל תחום )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמיוסי אזרזר

yonatansh@taxes.gov.il0747614269)בכיר(מפקח שומת מקרקעין מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמיהונתן שרעבי
YEHUDITMA2@taxes.gov.il0747614258)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמיהודית מזוז
GiladCo@taxes.gov.il0747614264)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמגלעד כהן

eladen@taxes.gov.il0747614256)מסוי מקרקעין- ת /ת ראשי/מפקח(ממונה מפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמאלעד יוסף אנגלסמן
ilanta2@taxes.gov.il0747614265)ה/בכיר(ת שומת מקרקעין /מפקחמפקחיםמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמאילן טמנו
OritBa@taxes.gov.il0747614254)ה/ת בכיר/רכז(ת תחום /מנהלחוליה מרכזיתמיסוי מקרקעיןק באר שבע'מסמאור-אורית בר
RACHELDV@taxes.gov.il074-7619580)חולית בקורת חשבונות(ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביברחל דביר

rebeccagi@taxes.gov.il074-7619607)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממס קניה תל אביברבקה יוהנה גיסינגר
FRIDALA@taxes.gov.il074-7619569)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבפרידה לזר
ammargh@taxes.gov.il074-7619566)חוליית ביקורת חשבונות(ה /ממונה בכירמ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבעמאר גרה
Danielni@taxes.gov.il074-7619567)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבנירן עמיר

MOSHERA@taxes.gov.il074-7619554גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבמשה רמתי
MIRASH@taxes.gov.il074-7619588)ש"פרוייקטים בקח(ממונה )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבמרים שרון

mordchaibe@taxes.gov.il074-7619545)ק והישבון"מ-ש "בקח(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבמרדכי בן ציון
SHAULMA@taxes.gov.il074-7619555)תפיסות(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבמלי שאול

MICHAELFE@taxes.gov.il074-7619603)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממס קניה תל אביבמיכאל פינקלשטיין
Liranbe2@taxes.gov.il036369413ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבלירן בן כליפה
litalro@taxes.gov.il074-7619594)ש"חוליית בקח(ממונה מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבליטל אהלוטה

Lorifa@taxes.gov.il074-7619592)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבמזל טאוב-לורי
carmitgo@taxes.gov.il074-7619571)ש"חוליית בקח(ממונה )הנהלה(חקירות מעממס קניה תל אביבכרמית גורן
YAACOVSA@taxes.gov.il074-7619553סגן גובה ראשי)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביביעקב שגיב

kobyts@taxes.gov.il074-7619610מתמחה משפטיםמשפטים-מכסמעממס קניה תל אביביעקב קובי צעאדה
YOSSIHE@taxes.gov.il074-7619576)בקורות חשבונות(מנהל תחום מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביביוסף הרשברג
TALIBE@taxes.gov.il074-7619551)מ"מע- גביה ואכיפה (מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבטלי בן מוחה
dafnaor@taxes.gov.il074-7619608)ייעוץ משפטי(ת לשכה אזורית /מנהלמשפטים-מכסמעממס קניה תל אביבדפנה אור גיל

DAVIDBA@taxes.gov.il074-7619544)גביה ואכיפה(ת /מרכז)יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבדוד באבא
dvoraha2@taxes.gov.il074-7619581ה/ת חשבונות בכיר/מבקרמ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבדבורה חיימוב
GALITSH@taxes.gov.il074-7619543)מ"מע- גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבגלית סיבוני

GILZA@taxes.gov.il074-7619548)גביה ואכיפה(מרכז )יחידות שדה(גביה ואכיפה  מעממס קניה תל אביבגיל זנד
GEOLAGR@taxes.gov.il074-7619577)תפיסות(מרכז מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבגאולה גרידי
arikmi@taxes.gov.il074-7619585)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבאריק מרמי

EFRAIMSH@taxes.gov.il074-7619584)מודיעין(מרכז בכיר חוליה מודיעין וחקירותמעממס קניה תל אביבאפרים סחייק
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EstherDa@taxes.gov.il074-7619604)פלילי(עוזר ראשי משפטים-מכסמעממס קניה תל אביבאסתר דויט יוסף
galel2@taxes.gov.il074-7619595)ביקורת חשבונות(ממונה פרויקטים מ'מע- ביקורת חשבונות מעממס קניה תל אביבאלעזר גל

avivazi@taxes.gov.il074-7619609מתמחה מחלקה משפטיתמשפטים-מכסמעממס קניה תל אביבאביבה זייאמר
evgenyako@taxes.gov.il0747619106עוזר ראשימשפטים-מכסמעממכס חיפהיבגניה קומרניצקי

sapirni@taxes.gov.il0747616208)מטה- חוליה מרכזית (ת /מרכזמפקחיםמיסוי מקרקעיןא"הנהלה תספיר נסים
RIVKAHA2@taxes.gov.il03-6880482)ייעוץ משפטי(ממונה משפטים-מכסמעמם-הנהלה ירבקה בלה פיינר

PNINASH@taxes.gov.il0747618067)בקרת תפיסות אזורי(מרכז בכיר תפיסותמעמם-הנהלה יפנינה שלומי
SMADARDO@taxes.gov.il0747617995)בקרת תפיסות אזורי(מרכז בכיר מ'מע- ביקורת חשבונות מעמם-הנהלה יסמדר דורי

yoramti2@taxes.gov.il0747612641מ- פיתוח תשתיות ופרוייקטים (' מנהל אגף אמ'מע- ביקורת חשבונות מעמם-הנהלה ייורם דוד טיבי
DINARA@taxes.gov.il0747619294)בקרת תפיסות אזורי(מרכז בכיר מ'מע- ביקורת חשבונות מעמם-הנהלה ידינה רז
dorha@taxes.gov.il036369500)פלילי(ת /ת ראשי/עוזרמשפטים-מכסמעמם-הנהלה ידור חדד
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