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  א"תשע, ט סיו�"י 
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  ,ברות וחברי� יקרי�ח

  
כפי שנמסר לנו , פקס וכתובות מייל של בעלי התפקידי� בפקיד השומה נתניה, ב מספרי הטלפו�"מצ

  .מר איל� עדני, ידי פקיד השומה!על

  

  .אנו מודי� על שיתו# הפעולה

  

  

  

  

  

  

  ,בברכה  

  

  

  

      

      

  M.B.A, ח"רו, דוד גולדברג    ח"רו, קחיי� סטו

  ר ועדת הקשר ע� מס הכנסה"יו

  א"במרחב ת

  א"ר מרחב ת"יו  

  סג� נשיא הלשכה

  וחבר הוועד המרכזי    
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ש� פרטי 
 ומשפחה

 'מספר פקס 'כתובת מייל טלפו� ישיר תפקיד

  IL.GOV.SHAAM.MH@ILANAD 8343261 ! 09 09 ! 8602600  שומה!פקיד  איל� עדני

  09 ! 8343261   09 ! 8602602  שומה!סג� פקיד   

 IL.GOV.SHAAM.MH@MICHALBA 8343261 ! 09 09 ! 8602600 רכזת לשכה מיכל ברו*

  IL.GOV.SHAAM.MH@YACOVGO 09 - 8332084 09 ! 8602510 גובה ראשי יעקב גולדברג

  IL.GOV.SHAAM.MH@.EITANFRA 09 - 8332084 09 ! 8602512 סג� גובה ראשי אית� פרנקפורטר

  IL.GOV.SHAAM.MH@RAHELAKR 09 - 8332084 09 ! 8602520 ראש ענ# גביה רחלה סלע

  IL.GOV.SHAAM.MH@KALANITSH 09 - 8332084 09 ! 8602521 מרכזת גביה כלנית שעיבי

רכז חוליה מרכזית  מנח� חשאי
  עצמאי�!

8602540 ! 09 IL.GOV.SHAAM.MH@MENACHEMCH 8602542 ! 09 

מרכזת חוליה  חגית פיליפ
 מרכזית עצמאי�

8602545 ! 09 IL.GOV.SHAAM.MH@HAGITPE 8602542 ! 09 

יה מרכזית רכז חול אמנו� לידני
  חברות!

8602591 ! 09 IL.GOV.SHAAM.MH@AMNONLI 8842607 ! 09 

מרכזת חוליה  שרה יחזקאל
 מרכזית חברות

8602593 ! 09 IL.GOV.SHAAM.MH@YEHEZKELSA 09 - 8842607  

 IL.GOV.SHAAM.SHAA.MH@YAIRRA 8602542 ! 09 09 ! 8602552 1רכז חוליה  יאיר רצו�

   IL.GOV.SHAAM.MH@MOSHEAR 8842607 ! 09  09 ! 8602550 2רכז חוליה  משה ארטשטיי�

  IL.GOV.SHAAM.MH@YOSEFPI 8625717 ! 09  09 ! 8602568 3רכז חוליה  וס# פינטוי

  IL.GOV.SHAAM.MH@SHLOMITGO 8842607 ! 09  09 ! 8602570 4רכז חוליה  שלומית גור�

  IL.GOV.SHAAM.MH@YEHEZKELSA 8842607 ! 09  09 ! 8602590 5רכז חוליה   שלו�יחזקאל

  IL.GOV.SHAAM.MH@TAMARBR 8842607 ! 09  09 ! 8602502 6רכזת חוליה  תמר ברכה

  IL.GOV.SHAAM.MH@BENIBN 8602612 ! 09  09 ! 8602595 7רכז חוליה  ליהו  א!בני ב� 

 17רכז חוליה  חיי� מלאכי
 )החזרי מס(

8602616 ! 09  IL.GOV.SHAAM.MH@2HAIMMA 8602612 ! 09  

 !יוס# שאול 
 דגמי 

 17מרכז חוליה 
 )החזרי מס(

8602615 ! 09  IL.GOV.SHAAM.MH@SHAULYO 8602612 ! 09  

רכזת חולית  לימור וקני�
 ניכויי�

8602622 ! 09  IL.GOV.SHAAM.MH@LIMORVA 8602612 ! 09  

ממונה ניהול  אבי לביא
 ספרי�

8602610 ! 09  IL.GOV.SHAAM.MH@AVRAHMLA 8602627 ! 09  

מרכזת מודיעי�  סימה דרורי
 וכרטסת

8602560 ! 09  IL.GOV.SHAAM.MH@SIMADR 8625717 ! 09  


