
למשלוח דואר אלקטרוני שם  מנהל בחירות שם  רשות

hamzeha@moin.gov.ilחמזי חאמדאבו גוש

mofidAR@taxes.gov.ilמופיד עראידהאבו סנאן

AviramAv@taxes.gov.ilאבירם אברמוביץאבן יהודה

nasser.adel@hotmail.comעאדל נאסרפחם-אום אל

eyalh@moag.gov.ilאייל חיוןאופקים

etanco@moin.gov.ilאיתן כהןאור יהודה

tmiraa@justice.gov.ilתמירה אלטראור עקיבא

oshris@economy.gov.ilאושרי שמרלינגאורנית

moshe.shachrur@gmail.comמשה שחרוראזור

yitshakh@iaa.gov.ilיצחק חיאילת

sarael@moin.gov.ilשרה אליהואכסאל

hananreem1@walla.co.ilחנן ראםאל קסום

meirn@moag.gov.ilמאיר נאורבטוף-אל

yuvalamit80@gmail.comיובל עמיתאלונה

hemish@sviva.gov.ilחמי שטורמןאליכין

eyal_65@walla.co.ilאייל כהןאלעד

nirshcori@gmail.comניר שחוריאלפי מנשה

aviayet@gmail.comאברהם עיטאלקנה

benit@moch.gov.ilבני טמיםאעבלין

galiaco@moin.gov.ilגליה כהןאפרתה

eugeneg@mapi.gov.ilייבגני גלייזראריאל

gabiccaa@walla.comגבי כץאשדוד

motigo@moin.gov.ilמרדכי גוראשכול

liorkla@walla.comקין'ליאור קלצאשקלון

orliohayon@gmail.comחיה אורלי אוחיוןבאר טוביה

alexse@taxes.gov.ilאלכסנדר סלעבאר יעקב

eli10760@gmail.comאליהו יפרחבאר שבע

-בוסתאן אל

gidi54fg@gmail.comגידי פרידמן'מרג

-בועיינה

shosip@moch.gov.ilשושי פניאןידאת'נוג

israellankri@gmail.comישראל לנקריבוקעאתא

2018מנהלי בחירות ברשויות המקומיות 



101shosh@walla.co.ilשושנה שלאלמכסור-ביר אל

galis@sviva.gov.ilגלי דוידסוןבית אל

rama@sviva.gov.ilרם אלמוגבית אריה

hotbaas@hotmail.co.ilאשרף חוטבאן'בית ג

pazitizhak@gmail.comפזית יצחקבית דגן

yitzikswi@ies.gov.ilיצחק סויסהבית שאן

avihora@iachifa.gov.ilאביהו רםבית שמש

arielkorach100@gmail.comאריאל קורחביתר עילית

yehielma@gmail.comיחיאל מלכהבני ברק

shirlyra@piba.gov.ilרייסין ששון שירליש"בני עי

meirp23@gmail.comמאיר פנחסבני שמעון

גבעת -בנימינה

HADARM23@GMAIL.COMקרמון-הדר מרחבעדה

elinorra@piba.gov.ilאלינור רשתיה"בסמ

ojin81@gmail.comאלכסנדר ביאלסקיבסמת טבעון

hala0506@gmail.comחאמד חמדאןבענה

roy@sviva.gov.ilרועי טלברנר

shimonbu@iplan.gov.ilשמעון בוחבוטבת ים

sigalco@moin.gov.ilסיגל כהןגבעת זאב

chavamo@moin.gov.ilחוה מונדרוביץגבעת שמואל

danielkalifa17@gmail.comדניאל כליפהגבעתיים

nabilk@eca.gov.ilנביל קראקרהמכר-דיידה'ג

ednaka@piba.gov.ilעדנה קריטיגדרה

liela@102.gov.ilליאל אסרףגדרות

mosheor@moin.gov.ilמשה אורנשטייןגולן

s.o2011@walla.co.ilסלים סייףולס'ג

chani.cpa@gmail.comחנה גרינפלדגוש עציון

zivco@iachifa.gov.ilזיו כהןגזר

MuhamadNa@iplan.gov.ilמוחמד נאטורוליה'לג'ג

Shaina1976@gmail.comשי נחוםגן יבנה

nisimaf@piba.gov.ilניסים אפרגןגן רווה

dash1979@gmail.comדניאל שרגני תקווה

amalha@taxes.gov.ilאמל חרבזרקא-סר א'ג

raft.cpa@gmail.comורי'ראפת ח(גוש חלב)ש 'ג



-דאלית אל

MICHALC2@JUSTICE.GOV.ILמיכל אליאשכרמל

yacobben@ies.gov.ilיעקב בן חמודבוריה

Mofa15261@gmail.comמהנא פארסאסד-דייר אל

ahmadi@ies.gov.ilאחמד אגבריהדייר חנא

dovgi@iplan.gov.ilדב גלברטדימונה

iditsu@moin.gov.ilעידית סודרידרום השרון

elimal66@gmail.comאלי מלכההגלבוע

reodsir@gmail.comאורנה רבינוביץהגליל העליון

marcom@moch.gov.ilמרקו מרדכיהגליל התחתון

elize@mops.gov.ilאלי והבההוד השרון

הערבה 

idoLi@moin.gov.ilעידו לבנההתיכונה

orlizar@moin.gov.ilאורלי זרביבהר אדר

yanivbd@iachifa.gov.ilיניב בן דודהר חברון

ofirle@piba.gov.ilאופיר לויהרצליה

Anathai13@gmail.comענת שרה חיזבולון

sara.shushan1@gmail.comשרה שושןזכרון יעקב

davidn@mops.gov.ilדוד נאווהזמר

fuadha@moin.gov.ilפואד חלחלזרזיר

igalb@moag.gov.ilיגאל בוסקילהחבל אילות

monissim@yahoo.comמשה נסיםחבל יבנה

amiifrah@yahoo.comעמי יפרחחבל מודיעין

abkhicmat@gmail.comחכמת עבאסחדרה

orentzo2729@gmail.comאורן צופיחולון

miki232@gmail.comמיכאל יפרחחוף אשקלון

salachca@taxes.gov.ilסאלח כיוףחוף הכרמל

zehavitgr2@taxes.gov.ilזהבית גרינוולדחוף השרון

ramisa5@walla.comרמי סבגחורה

liora@mops.gov.ilליאור אהרוןחורפיש

ofersc@piba.gov.ilעופר שפרחיפה

mtsahi81@gmail.comצחי מזרחיחצור הגלילית

yehyak@moia.gov.ilיחיא כמאלחריש

Huriat@taxes.gov.ilעאטף חוריטבריה

rafi_bi@bezeqint.netרפאל ביטסזנגריה-טובא

gidonha@piba.gov.ilגדעון חסןטורעאן



טירה

וופא אבו עקלין 

waffa1@yahoo.comבוחארי

bshara@moin.gov.ilבשארה עבסאויטירת כרמל

sfwanal@education.gov.ilספואן עליטמרה

jaddarawshe74@gmail.comאד דראוושה'גת'ג-יאנוח

alizash@moin.gov.ilעליזה שעיבייבנאל

genadye@cbs.gov.ilגנאדי אטיןיבנה

נווה - יהוד 

moshee@cbs.gov.ilמשה אדריאפרים

bdamari@walla.comבני דמארייואב

oxanavon@ies.gov.ilאוקסנה וונחלובסקייסוד המעלה

kamel_hissin@hotmail.comכאמל חיסןיפיע

Dudybe@taxes.gov.ilדוד בן שמעוןיקנעם עילית

avid.yaso@gmail.comדוד יאסוירוחם

itzik1978@gmail.comאיציק עמרניירושלים

khoury47@gmail.comאבראהים ח׳וריירכא

Jamaltarif@gmail.comמאל טריף'גכאבול

-כאוכב אבו אל

naif@mops.gov.ilנאיף דגשא'היג

udi.tammar@gmail.comיהודה תמרכוכב יאיר

moshesa@moag.gov.ilמשה סבתוכסיפה

hanama@piba.gov.ilחנה מרקוסמיע-כסרא

-טבאש-כעביה

jeriesd@moch.gov.ilיריס דיביני'גרה'אג'חג

elirane021@gmail.comאלירן עזראכפר ברא

shoko.guli@gmail.comמאיה שרביטכפר ורדים

hinoja@piba.gov.ilמאל הנו'גכפר יאסיף

adnan0811@gmail.comעדנאן סולטאניכפר יונה

alaa.massrwi@gmail.comאלאא מסרוואהכפר כמא

samisi@piba.gov.ilסמי סירחאןכפר כנא

smadark@moch.gov.ilסמדר קדושכפר מנדא

moshena@piba.gov.ilמשה נקשכפר סבא

mohammedg@moin.gov.ilמוחמד גאליהכפר קאסם

israelb@mops.gov.ilישראל בן חמוכפר קרע

ravitkl@moin.gov.ilרוית קלפנרכפר שמריהו



simaha@moch.gov.ilסימה חמוכפר תבור

malcayo12@gmail.comיוסי מלכהכרמיאל

ramyft@012.net.ilרמי קוישלב השרון

M_siroha@walla.comמעיין כהןלהבים

liorre@iplan.gov.ilליאור רגבלוד

ShimonBe@iachifa.gov.ilשמעון בן עמילכיש

altman85@walla.co.ilאלכסיי אלטמןלקיה

milaklsh1@gmail.comמילה שפירמבואות החרמון

alon0377@gmail.comאלון לוימבשרת ציון

danbac1@walla.comדן בכרךמגאר

Mofeedf@walla.comמופיד פלאחכרום-ד אל'מג

ZipiEl@moin.gov.ilאיוט צפורה אלימלךמגדל

ramaati@court.gov.ilרמה אטיאסמגדל העמק

ilansh@eca.gov.ilאילן שוקרוןדל שמס'מג

yosish@piba.gov.ilיוסי שטריתמגידו

מגילות ים 

javierma@taxes.gov.ilחביאר מרקובסהמלח

arbel@mapi.gov.ilמוטי ארבלמודיעין עילית

-מכבים-מודיעין

karinle@moin.gov.il  קרין לוי רעות

rikish@moin.gov.ilריקי שרעבימזכרת בתיה

amirhino1950@gmail.comאמיר הנומזרעה

eran.dolev10@gmail.comערן דולבמטה אשר

מטה בנימין

מקסים ניסים 

nisimbu@moin.gov.ilבוסקילה

esteriha@moin.gov.ilאסתר הראלימטה יהודה

3hananhelfer@gmail.comחנן הלפרמטולה

etish@court.gov.ilאתי שריקרמיתר

etie@ies.gov.ilאסתר אגוזימנשה

vladimire@moch.gov.ilולדימיר אייזנברגמסעדה

A.min@hotmail.comאמין זינאלדיןמעיליא

72uziba@gmail.comעוזי בלשאימעלה אדומים

yair.sharaby@gmail.comיאיר שרעבימעלה אפרים

LeaGa@iplan.gov.ilלאה גנדליןמעלה יוסף



erezoh@eca.gov.ilארז אוחנה פורטנוימעלה עירון

-מעלות

nrabah@walla.comנזי רבאחתרשיחא

ornaas@education.gov.ilאורנה עסיסמצפה רמון

sheree@justice.gov.ilשירי שחףמרום הגליל

nir.img@gmail.comניר ניסים יפרחמרחבים

omez70@gmail.comישי רוביןמשגב

ilant80@gmail.comאילן טלהמשהד

idoarieh@gmail.comאריה עידונהריה

michalke@court.gov.ilמיכל קלרמןנווה מדבר

galitbe2@piba.gov.ilגלית בן שמואלנחל שורק

shimonk3@walla.comשמעון קימהנחף

orlit@mops.gov.ilאורלי צרפתינס ציונה

terekma@hotmail.comטארק מערוףנצרת

avrahamla@piba.gov.ilאברהם לחיאנינצרת עילית

ydedy@zahav.net.ilיעקב דדינשר

davidsvi@ies.gov.ilדוד סויסהנתיבות

gmail.com@6209609יוסי שמואלינתניה

shaharle@piba.gov.ilשחר לויור'סאג

shalomb@mse.gov.ilשלום בוחבוטסביון

wesamfa@moin.gov.ilוסאם פלאחנין'סח

meziadf@land.gov.ilמזייד פארסר'ג'ע

margarita@moin.gov.ilמרגריטה בררעומר

arin1303@gmail.comערין מאהליעיילבון

shlomi72az@gmail.comשלמה אזולאיעילוט

hagai9.9@gmail.comחגי בטיטועין מאהל

weam.oqssa@gmail.comויאם אבו עוקסהעין קנייא

hajbe@moin.gov.ilבלאל חאגעכו

shemtov1967@gmail.comירון שם טובעמנואל

revitalto@moin.gov.ilרויטל טויביעמק הירדן

YOELLA@ECA.GOV.ILיואל לאריעמק המעיינות

herzels@fta.gov.ilהרצל שושןעמק חפר

leama@moin.gov.ilלאה מרקועמק יזרעאל

shimonah@iachifa.gov.ilשמעון אהרוןעמק לוד

eli.tamir@economy.gov.ilאליהו תמירעספיא



yairta@eca.gov.ilיאיר טפירועפולה

hamudse@moin.gov.ilסייח חמודעראבה

moshede@taxes.gov.ilמשה דנטיסערבות הירדן

dani@sviva.gov.ilדן איש שלוםערד

attaae@gmail.comעטא עיסמיערערה

hagaib@sviva.gov.ilחגי בלכנרבנגב-ערערה

faraj.mansour@lbhaifa.health.gov.ilמנסור' פרגפוריידיס

atefkh@moin.gov.ilעאטף חיראלדיןפסוטה

פקיעין 

zoohier_rrw@walla.comזוהיר סלאמה(בוקייעה)

-פרדס חנה

AMITP@JUSTICE.GOV.ILעמית פרלהכרכור

eligu@taxes.gov.ilאליהו גואטהפרדסיה

jackyd69@walla.co.ilקי דהן'גפתח תקווה

zehava.efraty@zafon.health.gov.ilזהבה אפרתיצפת

amira@sviva.gov.ilעמיר אלוןקדומים

yaronpa@gmail.comירון שדהקדימה צורן

zionco22@gmail.comציון כהן שהנזיקלנסווה

majedhajajra1@gmail.comרה'אג'ד חג'מאגקצרין

gilma@iachifa.gov.ilגיל הלל מנצורקרית אונו

amnonme@iachifa.gov.ilאמנון מנחםקרית ארבע

aboudshokry@gmail.comשוקרי עבודקרית אתא

Eliza@court.gov.ilאלי זנוקרית ביאליק

raanana@fta.gov.ilרענן אבטביקרית גת

simon.bensimon@gmail.comסימון בן סימוןקרית טבעון

markva@moin.gov.ilמרק וייןקרית ים

inbargo@iplan.gov.ilענבר גולשניקרית יערים

amosc3000@walla.co.ilעמוס עדי כהןקרית מוצקין

tzvika@taxes.gov.ilצבי קסמןקרית מלאכי

ruhamana@moin.gov.ilרוחמה נגרקרית עקרון

ilanozer26@gmail.comאילן עוזרקרית שמונה

rufinanud@gmail.comרופינה נודלמןקרני שומרון

ramieyadat@gmail.comראמי עיאדאתראמה

hilach@piba.gov.ilהילה חאיקראש העין



faiveln@gmail.comנצחיה פייבלוביץראש פינה

ronitha@iplan.gov.ilרונית חגאגראשון לציון

drorif@piba.gov.ilדרור יפרחרהט

meitalbe@moin.gov.ilמיטל ברבירחובות

n.husein83@gmail.comחוסיין נעמנהריינה

hanava@moin.gov.ilחנה ויסמןרכסים

avida@moin.gov.ilאבי דגןרמלה

idanch@piba.gov.ilעידן כהןרמת גן

bchirotrh@gmail.comאילנה רועי סולמירמת השרון

revital.bry@gmail.comרויטל כהן אטיהרמת ישי

saraav@moin.gov.ilשרה אברהםרמת נגב

orenpa@justice.gov.ilאורן פזרעננה

אום אל -שבלי

avraham1980@gmail.comדוד אברהםנם'ג

oritbuk14@gmail.comאורית כהןשלום-שגב

EranBe@moin.gov.ilערן בן ישישדות נגב

eldadkna@ies.gov.ilאלדד כנפושדרות

carmellaar@moin.gov.ilכרמלה כהןשוהם

zurkarmel@gmail.comאיתמר שועלישומרון

shimonbuganim197@gmail.comשמעון בוגניםשלומי

haimza@eca.gov.ilחיים צרפתישעב

eli17310@gmail.comאליהו יוסף אילוזשער הנגב

yakov_2004@walla.comיעקב בטיטושפיר

mhamd.karakrah@gmail.comמוחמד קראקרהשפרעם

yerocham123@gmail.comירוחם כהןיפו-תל אביב

eranbis1@walla.comערן  אור ביסמוטתל שבע

lihiso@education.gov.ilליהי סלומוןתמר
















