
 רשימת בתי ספר יסודיים מ.א. אל קסום  לשנת תש"פ

 שם ביה"ס
סמל 
 מוסד

 מייל שם המנהל מס' פקס מס' טלפון מזכיר/ה

 618017 אבו כף
ג'האן אהו 

-08      052-6031892 עמאר
6211793 

08-6211792 
 abu_kaf@walla.com עלי אבו כף 

 naema123@walla.com 052-5549080 נעימה

 אלסנאבל

618850 

  

08-6210540 08-6210542 

   מוחמד אבו כף

 )אום בטין(
מוחמד 

 052-2623529 אבו רביע 
ombateen@gmail.com  

  050-7586825   

 מונה 618181 אל טורשאן
   08-6214267                   

050-2772736 08-6214278 

   חאלד אלאטרש

050-5368186 ommm8@walla.com 

050-7586839 altorshan618181@walla.co.il 

 618587 נווה דקלים
אמל 

 אלסאנע
                 08-6214453                       
050-5773790                 08-6214452 

   סמי אל אטרש

050-9011682 samii22@walla.com 

    

 דרויש אלאטרש          
  

         050-7400208   

 צילה גורן 618116 תל ערד
     053-7557982 08-

6214393 
08-6214394 

 adeeb.telarad@gmail.com אדיב אבו רביע

050-7586843   

סגן מנהל : מוסא סנא          
050-8722216 adeebabu1@hinuchm.k12.il 

 618090 אל סייד א'

עלי 
  אלעסיבי

050-
8105020 6214463- 08 08-6214466 

 חאפז אל סייד

ha.fz@live.com 
עביר אבו 

-052חאמד 
5918083 

052-2626212 sary234@gmail.com 
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סגן מנהל: אלסייד נואף        

052-2626212   

 אלביאן
אבו עג'ג'  618694

 נג'ייב 
     08-6214325      054-

9216069 
08-6214324 

 elsayed_school@walla.com סייד אל סייד

 sayedsay@hinuchm.k12.il 052-3915615 )אל סייד ב'(

סגן מנהל: איאד אלסייד                 
052-6677011 najeeb.abuajaj@gmail.com 

 618926 אל סייד ג'

 נגם חורי
08-6214477      054-

5980725 
08-6214475 

   סאלח אל סייד
סרה 

 052-2703547 אלסייד 
madrasat_elsayed@walla.com 

  050-7586905   

 618207 אל פורעה א'

חנאן 
     08-6214378 אזברגה

0543553425   08-6214380 

   חאבס ג'ברין

 alforaaa@gmail.com 050-7618387 עודה 

סגן : סעיד קבועה             
0542229662   

 618769 אל פורעה ב'

נאסרה 
 אבו גויעד

08-6210195        052-
5540809       

08-6210196 

 מוחמד אבועיידה
alforab@walla.com 

קאמלה 
 050-5515454 אבו רביע

alforabschool2@gmail.com 

  050-7586844 alforabschol1618769 

         
סגן מנהל: מוחמד גבועה         

050-7251468 
  

         
-אבו ג'ודה חאטם מורה 

0522627886   

 618462 אל אמל
מרים        

אלסאנע                                                         
 רנה אעסם

08-6211339      052-
3381035   053-7588321  

08-6211340 

 elkorm67@walla.com חליל אל אלכרם

052-2703417  alamal618462@gmail.com 
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נבארי עליאן         -סגן מנהל         
054-3322991   

סאלוה  618454 כוחלה
 אלמחאריק

08-6214439/8 

08-6214440 

 salwam@walla.com עלי אבו רביע

050-5230626 052-2394929 alli618454@walla.co.il 

רווית  618611 דריג'את
 סקנדריון 

   052-3701082   08-
6214254 

08-6214252 

   מנסור אבו חאמד 

054-4394458 dregat@walla.com 

    

סגנית מנהל: הנייה אבו          
 050-7344681חאמד     

  

פאוזי  618637 תרבין
 צאנע

050-7711464 

074-7011464 

 azbagra.m11@gmail.com אזברגה מוחמד 

      

  050-4397010 trabeen10@hotmail.com 

 615294 אלסאלם )מולדה(
מחמד 

 אלאטרש 
08-6211415    054-

4419083 
    08-

6211417    

 younis5@walla.com יונס אל אטרש

054-6304870 alsalam615294@gmail.com 

         
סגן מנהל: אברהים אלאטרש    

050-7925534 
  

   054-5535687   640144 חינוך מיוחד מולדה

 abokafa@walla.com איברהים אבו כף

052-4494506 
  

בית ספר חדש אום 
 בטין

630020 
עלי 

 אלעסאבי 
 052-3623304סלמן אבו כף    052-5918083

abukafs@walla.co.il 
             

   מוסא אבועיידה  08-6114181   618801 מכחול חדש
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אבו  האגר
-054     08-6114179 רביעה

6946885 

 050-5625886 makhulabuayadh@gmail.com 

      

   מוחמד אבו סבייח         

 m2082019@gmail.com 050-4366195   050-4366195   616565 אלבט

             

 648311 תיכון אום בטין

ודאד אבו 
 כף 

054-2919710      08-
9575646 

08-9575650 

   יוסף אבו כף

  054-7270933 yosef_@hotmail.com 

  
סגן מנהל: נסים אלסאנע             

054-9930316 fahedsana@gmail.com 

 תיכון טכנולוגי
 נעמה 685586

08-6744235 
08-6247916 

 kefahalsaid@gmail.com קפאח אלסייד 

 ort.2elsaid@gmail.com 052-4625754   אל סייד

 648345 תיכון מולדה

 08-6224418 08-6224415/4 בדיה 

 alatrash77@walla.com עומר אלאטרש

054-7287677 

BadeaE@admin.ort.org.il 
 648345 חט"ב מולדה

 נבהאן אלאטרש 

054-8093152 

 תיכון תראבין

 08-6118762 86118758 אין  660225

    

   עבד אל ראזק אלסאנע  

 053-5234117 abedalrazka@admin.ort.org.il 

 08-9172579 08-9172577 עדי 640250 חט"ב אלסייד

 adisa@admin.ort.org.il אלסייד איברהים

050-4448131 ebraheeme.elsaied@gmail.com 

-052      08-6787791 ריאן סנא 640607 חט"ב אלפורעה
7218494 

08-6787793 

 mossa1980@gmail.com מוסא אלחמאיסה 

050-7295596 makhulabuayadh@gmail.com 
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