
 تقديم

 .30/12/6201ولغاية  1/1/6201هذا التقرير يشمل الفترة الواقعة ما بين 

والفعاليات العادية الشبة نشطة األ ستثناء الكثير منإتم  وقد أهمية نشطة األكثريتعامل التقرير مع األ

 وذلك إلكتظاظها.يومية 

 نادي إبداع الصحي لمرضى السكري

-40تتراوح أعمارهم من مريض/ة،  87،المنتسبين والذي بلغ عددهم مع نهاية العام إستمر النادي طوال العام في إستقبال •

 .الدوحة، بيت ساحور، الخضر، بيت لحم" ،مخيم الدهيشة  من المناطق التالية "عام  65

 اليوميةالتقارير نجاز إوصدار بطاقات عضوية، منتسبي النادي وإلبيانات الخاصة لقاعدة اتجديد النادي في  ستمرإ •

 نشطة.الخاصة باأل

لقيادة ومتابعة سير العمل في أعضاء، وذلك  7إنتخب النادي إدارة جديدة له من المرضى المنتسبين للنادي وعددهم  •

 . نشطة وبرامج الناديأل لى جانب التقييمات المستمرةإ ،النادي لهذا العام

بعد  003:ظهراً ولغاية الساعة  30:1الساعة من حد أبشكل دوري ومنتظم" كل يوم  للنادي سبوعيةاإل نشطةإنتظمت األ •

 55-40بحيث تراوح عدد الحضور في كل نشاط أسبوعي  سبين عن التزام كامل بهذه الفعالياتتعرب المنهر، وأالظ

 .  مريض/ة

 ستشارات:نشطة الثقافية والنقاشات واإلاأل

 ء ، مضاعفات مرض السكريمراض الشتاإالمواضيع التالية" حول للمنتسبين  توعوي وتثقيفي لقاء  15 -

، فوائد الليمون كبد الوبائي ، أهمية فحص العيونالكوليسترول، أهمية فحص نسبة السكر التراكمي ، ألتهاب الو

عالقة الدهون بالسكري ، الغذاء السليم والموز ، سرطان الثدي ، السكري والصيام ، التغذية ، األتصال والتواصل ، 

 العناية بالقدم ، مشاكل الشرايين والقلب والمفاصل ، آالم الظهر لمرضى السكري ، 

 بيت لحم .  –توزيع مالبس شتوية على ذوي األحتياجات الخاصة في مؤسسة معا للحياة  -

 .) سلطات ( نشاط وجبة صحية  -

 ضيوف ) أصدقاء  و صحيين(. 20منتسب من النادي و  70أفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان بمشاركة  -

، وتم سؤال تثقيفي صحي 50منت المسابقة مريض/ة ، وتض 50شارك فيها  هابقة ثقافية لمنتسبيأطلق النادي مس -

توزيع الهدايا على المشاركين الفائزين بعد تنظيم لقاء تم من خالله األجابة على جميع األسئلة بشكل جماعي في قاعة 

 بداعإمؤسسة 

أيام  3مضاعفات مرض السكري قدمت على مدى أوراق عمل حول  7نظم النادي المؤتمر السنوي والذي تضمن  -

من منتسبين النادي ، بحضور ومشاركة جميع المرضى  7بداع ، حيث قدم أوراق العمل إفي قاعات مؤسسة 

 المنتسبين للنادي وممثلين صحيين من المنطقة 

-  

في  مجتمعنا  نتشرة واألمراض الم لقضايا الصحية العامةلاللقاءات لتوعية المرضى وإرشادهم  تهدف هذه 

 والخاصة بمرض السكري ومضاعفاته بشكل ملحوظ، 

 

 يام الطبية والفحوصات:األ

 مريض/ة.  35أستفاد منه  B12فحوصات مخبرية ) فحص الدم التراكمي ، وفيتامين  -

  مريض /ة . 40يوم طبي بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للوقاية من الهشاشة ) فحص مؤشرات الهشاشة أستفاد منه  -



حاالت وتحويلها  8اكتشاف تم يوم عمل طبي في تخصص فحص شبكية العين والضغط والسكري والكوليسترول  -

 لى مركز شمس/ وكالة الغوث للمتابعة".إ

سماعات طبية مساعدتهم في الحصول على وتم  خصائي ميشيل راحيل،لدى األمشاكل  لديهممرضى  3 متابعة  -

 بشكل مجاني.

 غير متوفرة في وكالة الغوث الدولية.مرضى من منتسبي النادي " 18ن لدوية باهظة الثمأتوفير  -

 

 نشطة إلى متابعة الحالة الصحية للمرضى.وهدفت األ

 

 نشطة الترفيهية والدعم النفسي:األ

 لقاءات دعم نفسي تفريغي وترفيهي جماعي ألعضاء النادي . 10 -

، منتزه وعين لبلدة القديمة في نابلس، قرية حوسان لى منتجع  عين الهوية ، واد البيذان واإترفيهية ت رحال 5 -

 أريحا ، ومتحف بتير ، 

شخص من منتسبين النادي وشخصيات  100بداع بحضور إاألحتفال بيوم السكري العالمي في قاعة مؤسسة  -

 .وفعاليات من المجتمع المحلي وتم توزيع الورود على المشاركين

ً  لى الترفيه والتفريغإنشطة األ تهدف هذه  " بشكل فردي وجماعي"عن المرضى ودعمهم نفسيا

 

 مشاركات مجتمعية : 

والطفل في وكالة ه المشاركة في فعاليات المخيم الشتوي التثقيفي التوعوي الترفيهي المنظم من قبل برنامج حماية األسر •

 بداعإالغوث الدولية والذي استمر لمدة يومين في قاعات مؤسسة 

بداع شملت على أغاني تراثية ، تفاصيل العرس إوع التراث الفلسطيني في قاعة مؤسسة فعالية تراثية بمناسبة أسب •

 .الفلسطيني ، معرض لقطع تراثية ، والوجبة الشعبية ) الجريشة( 

 لقاء كل عام وأنتم بخير لمنتسبين نادي السكري . •

 نشرات توعوية:

 حول السكري والصيام. •

 كري.مرضى الس لىوتأثيرها ع أمراض الشتاء حول  •

  .غذية لمرضى السكريعن التغذية السليمة  وقائمة األ •

 نشطة:الشركاء في نتفيذ األ

 وكالة الغوث الدولية. –مركز شمس للتميز  -

 األخصائي الدكتور عيسى قديمات. -

 .الدكتورة سالم القرنة -

 جامعة القدس أبو ديس. –طالب المنح الدراسية  -

  .األخصائي حسام صافي -

  .األخصائي عدنان عيدة -

 .المفتي عبد المجيد عطا -

  .مستشفى اليمامة -



 والطفل في وكالة الغوث الدولية.ه برنامج حماية األسر -

  .الدكتور عدنان عطية -

 بيت لحم  -المكتب الحركي لألطباء  -

   .نقابة الطب المخبري -

  -القدس –مستشفى العيون سان جون  -

 الجمعية الفلسطينية للوقاية من الهشاشة. -

 احيل.األخصائي ميشيل ر -

 .مستوصف الدهيشة الطبي -

  .منسق المشروع عدنان هماش -

 

 ءالنادي دون إستثنا جميع منتسبي نشطةإستفاد من األ

 

 وذجيةمروضة إبداع الن

 

"  تم توزيعهم  2016والفصل الدراسي األول لعام  2015أستقبال األطفال للفصل الدراسي الثاني من عام الروضة في إستمرت 

 طفل/ة،  87 015/2016، حيث بلغ عدد األطفال المسجلين لعام يدي "، صف تمهصفين بستان

، زاوية ، زاوية اللغة والرياضيات، زاوية الخياللصباحيضوعات التالية )الحديث اطفال في المومع األالفترة العمل تم خالل هذه 

وتطوير  كسابهم مهاراتإمية قدراتهم وى تنلحيث يهدف هذا العمل اليومي مع األطفال إزاوية الطبيعة، زاوية القصة(  ،الفن

لى وتحضيرهم للذهاب إجتماعي . المجاالت التالية "وهي النمو الجسمي، والحركي، والعقلي ،واللغوي والمعرفي ،واإلطفال في األ

 المدرسة .

 :دارياتإ

، فال المستفدين للمشروعطستمارات لألإوتتعلق بالتقارير اليومية  "هلكترونيإو"ملفات  بيانات للمشروعالقاعدة  تحديث •

إستمارات أطفال المشروع، اإلستمارات اإلجتماعية، الحضور والغياب، قاعدة معلومات إلكترونية، ملف لكل طفل/ة، 

 يومية للمعلمات والمديرة، ملفات للمعلمات.لنماذج العمل والتقارير 

ن هناك رضا عن مستوى التطور أيلها تبين وبعد تحل ،هالينشطة وبرامج الروضة على األأستمارة التقييم عن إتوزيع  •

لى جانب إطفال  عن طرق التعامل مع األ دارة وطاقم الروضة والرضاإيجابي الذي تلعبه والتقدم لدى طفلهم والدور اإل

 .نشطة الخارجيةعن األا الرض

ماعي الخاصة ، عن طريق صفحات التواصل اإلجتالجديدة  بدء التسجيل لألعوام الفصول الدراسيةاإلعالن عن  •

 بالمؤسسة والمجتمع المحلي إلي جانب البوسترات.

 مجموعة من األلعاب التربوية والترفيهية داخل الغرف الصفية في الروضة.صيانة وتحديث وإضافة  •

صيانة كاملة للغرف الصفية في الروضة والوحدات الصحية فيها ومرافقها وتهيئتها طالء وطراشة ودهان و تم عمل  •

 .عوام والفصول الدراسيةاألإلستقبال 

 زي خاص بأطفال الروضة " صيفي وشتوي".ستمرار في إعتمادالاإل •

 والمجتمع المحلي تصال والتواصل ما بين األهلتواصل اإلجتماعي المغلقة  تهدف لخلق حالة من اإلللصفحة تم عمل  •

 والروضة.

 

 



 

 

 هالي:العالقة مع األ

طفل وولي أمر وهدفت المسابقة لتعزيز  59رسمة ،ل 59ي ( بمشاركة أطلقت الروضة مسابقة أجمل رسمة ) لي وألم •

 المشاركين والفائزين في المسابقة.العالقة ما بين األهل والطفل والروضة ووزعت الهدايا على 

ورشات عمل مع أمهات أطفال الروضة مع كيفية التعاون والتواصل مع الطفل بالتعاون مع طالبات في كلية  3تنظيم  •

  .في جامعة بيت لحم التربية

ألمهات أطفال الروضة تم خاللها التحدث عن الدوام  ، الزي الرسمي ، األكل الصحي ،  جتماعات إ 4نظمت الروضة  •

، والخطط الشهرية  آلية العمل مع األطفال ، وسير العملية التعليمية ، قوانين الروضة ، وطرق التواصل مع األهالي

   .طفالالخاصة باألنشطة للعمل مع األ

 

 جتماعات:هل خالل اإلأبرز المالحظات التي سجلها األ

 .تشكيل مجموعات من األمهات للمشاركة في فعاليات الروضة واألنشطة التي تقوم بها •

 .جتماع بما يتناسب مع الجميع على أن يكون أيام الخميساإل على عقد هذاألتفاق ا •

 .د ( وتبليغ المديرة مسبقاً عمل أعياد ميالد لألطفال ) كل مواليد الشهر الواح •

دراكهم أقتصادية الصعبة التي يعيشونها والمتمثلة في عدم مقدرتهم تسديد رسوم واقساط الروضة، برغم من األوضاع اإل •

 قتصادية الصعبة.، وطالبوا بإعفاء بعض الحاالت اإلجتماعية واإلخرىنة مع الروضات األببساطتها مقار

 نشطة الخارجية.أطفالهم في األطالب األهالي بمشاركة ومرافقة  •

 طفال.ية حول مواضيع تخص التعامل مع األهالي بعمل دورات ولقاءات تثقيفية وتوعوطالب األ •

 امج النسوية في المؤسسة.برانشطة والبعض األهالي باشراكهم في األطالب  •

 طفال.متعددة خاصة باألر في ترتيب وضع الحديقة ورفدها بألعاب جديدة وكثإمكانية اإلهتمام أناقش األهالي  •

 مشاركات:

معلمات رياض األطفال من مدينة بيت لحم  نمجموعة م عمشاركة معلمات الروضة في حفل بمناسبة األعياد المجيدة م •

 .RTMفي مقر مؤسسة ال

 .RTMمشاركة معلمات الروضة في ورشة عمل ) تبادل خبرة ( لمدة يوم واحد بأشراف مدربين من مؤسسة ال  •

 .RTMعلمات في حلقات نقاش وعرض أفالم وتبادل خبرات مع معلمات رياض األطفال بأشراف مؤسسة المشاركة الم •

شاركت أحدى المعلمات في دورة تدريبية في أيطاليا لمدة أسبوعين حول كيفية تطوير العمل في رياض األطفال في  •

 .فلسطين

 بحضور وزير التربية والتعليم والمؤسسات في مدينة رام هللا RTMشاركت معلمات الروضة في حفل إفتتاح مشروع ال •

 .المشاركة في الموضوع

 .حول تطوير العمل في الروضة   RTMورش عمل بأشراف مؤسسة ال 5شاركت معلمات الروضة في  •

 

 نشطة التي تم تنفيذها:األ

عليها في صفوف الروضة ، نظمت باإلضافة لألنشطة اليومية التي تنفذها الروضة وتحديداً بالعمل بالزوايا العلمية المتعارف 

 الروضة األنشطة والفعاليات التالية على مدار العام.



شارك أطفال الروضة في رحلة أستكشافية ترفيهية تعليمية ألحضان الطبيعة في منطقة الولجة وشاركو المزارعين في  •

 عملية قطف الزيتون  .

الرباط والصديق وكة أطفال من روضة األنوار وحوار أحتفاالت  ترفيهية وتفريغية ألطفال روضة المؤسسة بمشار 5 •

 وروضة الدهيشة ، بهدف تعزيز العالقة بين رياض األطفال في الدهيشة .

تنظيم نشاط رسم حر ولقاء ثقافي لحقوق الطفل بمشاركة األطفال وأهاليهم بمناسبة ذكرى توقيع أتفاقية الطفل الدولية  •

 د".بع ملأطفال فلسطين لم يفقدوا األ"بعنوان 

مع العالم الثالث مشغل الروضة في الطابق السادس في المبنى الجديد بحضور ممثلين عن مؤسسة ريجيو  افتتاح حفل •

  .طفال بيت لحم ومخيم الدهيشةأاأليطالية وإداري ومعلمي رياض 

على رشادهم م وإوتوعيته طفال ن الدراسيين، وذلك بهدف تعريف األخالل الفصليطفال جماعية لأل فطاراتإ 8تم عمل  •

تقوية العالقات ما بين األطفال لى جانب إحلة من العمر، اً في هذه المرمفيدة لجسمهم والصحية منها تحديدغذية النوعية األ

 .فسهم وطاقم الروضةنأ

انهم قرأحتفال بهم من قبل هاليهم وتم اإلأه الفترة بمشاركة عياد ميالدهم في هذأالتي تزامنت طفال أعياد ميالد لأل 15 •

 طفال في بينهم . ل التعزيز للطفل وتوثيق عالقة األشكالى خلق جميع أإ, وتهدف هذه األنشطة قدمت الهداية لهمو

تعزيز األطفال المميزين وتحفيز األطفال لويهدف  ،طفال تحت عنوان )الطفل المميز لهذا اليوم(بسيطة لأل هدية 30تقديم •

 .خريناأل

 طة التشجيعية لألطفال بقصد تقبلهم للروضة.توزيع العشرات من الهدايا البسي •

 عمل رحلة ترفيهية لألطفال بمناسبة نهاية الفصل الى ميالنو هبي الند  •

ورش عمل لمعلمات الروضتين حول كيفية التعامل مع األطفال  3نظمت الروضة بالتعاون مع روضة حقل الرعاة  •

  .المة األطفال تحت عنوان الروضة حديقة البيئةوأتباع أساليب جديدة وحديثة في التعليم ، والحفاظ على س

 .نظمت الروضة بالتعاون مع مؤسسة الهالل األحمر نشاط ترفيهي لألطفال بعنوان التدخل النفسي •

بعمل نشاط ترفيهي لألطفال تتضمن الرسم على الوجوه وعمل  ،قامت الروضة بالتعاون مع فرقة مهرجين مؤسسة إبداع •

  .لوكيات األطفال بشكل جيد وسلوكيات سيئة يجب التخلص منهامسرحية قصيرة تتحدث عن س

 نظمت الروضة بالتعاون مع الدائرة النسوية ورشة عمل في مقر مؤسسة الحق بعنوان  •

  .أساليب التعامل مع األطفال

وزيع نظمت الروضة نشاط ترفيهي ألطفالها بمشاركة األهل بمناسبة حلول عيد األضحى تتضمن فقرات فنية للمهرج وت •

  .الهدايا على األطفال

  .نظمت الروضة نشاط تراثي ما بين األطفال وأهاليهم بهدف تعريف األطفال على الترث الوطني الفلسطيني •

  .نظمت الروضة نشاط ثقافي ألطفالها تخلله عرض فيلم عن حواس الجسم •

ألطفال الروضة وأمهاتهم مع أطفال  نظمت الروضة بالتعاون مع طالب العالج الطبيعي لجامعة أبو ديس رحلة ترفيهية •

لذوي األحتياجات الخاصة الى منطقة برك سليمان وتتضمنت الرحلة العديد من األنشطة الترفيهية واأللعاب والمسابقات 

 والدراما والموسيقى وتوزيع الهدايا على جميع المشاركين

ة من عمل الطفل واألهل خاصة برياض نظمت الروضة مسابقة ألهالي أطفال الروضة وتتضمنت عمل وسائل تعليمي •

 .األطفال وتم عرضها في معرض والتصويت عليها وتوزيع الجوائز على المشاركين والفائزين

  .نظمت الروضة ورشة عمل مع األهالي بعنوان رسم حر لأللعاب الذي كان يحبها األهل قديماً أو في الصغر •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شروع الحضانةم

 

طفل في الفترة  16)     طفل/ة مقسمين على النحو التالي: 23المستفيدين من المشروع خالل هذه الفترة بلغ عدد األطفال  •

 .بعد إنتهاء دوام الروضة( 7, الصباحية

 لعاب تربوية وترفيهية لألطفال في الحضانة إلى جانب عمل صيانة كاملة للقسم مع بداية العام الدراسي الجديد.اتم إضافة  •

 طفال المستفدينستمارات لألإولكتروني"تتعلق بالتقارير اليومية إو قاعدة بيانات للمشروع"ملفات تحديثستمرار في اإل •

 .هاليهملى جانب تحديث اإلستمارة اإلجتماعية الخاصة بأطفال المشروع من قبل أإ، لمشروعمن ا

 

تم و، الشخصية وتقديم الوجبات الصحية ةالعناية والنظاف" بشكل يومي طفال باألهتمام األوالرعاية ستمرار في تقديم اإل •

 : التالية عن طفال بشكل يومي وهي عبارةلية مع األنشطة التاتنظيم األ

 .لوان والتعامل مع الورققالم واألومهارة مسك األ، فرصة للتعبيرطفال عطاء األإلى إنشاطات رسم هدفت  •

 فظية منها.لا الثناء تواجدهم في الحضانة وال سيمفال أطلسلوك األ يثةحثمتابعة  •

 ".طفال, وتحريك العضالت الصغيرة لدى األالنط  مثل"طفال األ عمارأنشطة حركية رياضية بسيطة تتناسب مع أ •

 طفال.افية التلفزيونية الخاصة باألمشاهدة البرامج الثق •

 .طفال على العدتعليم األ •

 .توعوية هادفة  غاني أطفال سماع األإ •

 .ستعمال الحمام والنظافة الشخصيإسهم ونفأطفال كيفية تنظيف األتعليم  •

 نشطة موسيقى ورقص .أ •

 توزيع الهدايا التشجيعية على أطفال الحضانة بقصد ترغيبهم في الحضانة.  •

  .هاليهم و تقديم الهدايا البسيطة لهمأبمشاركة طفال لأل عياد ميالدأ 12حياء إ •

 .لحضانة مع الجهات المعنيةجراءات الرسمية الالزمة لترخيص اوراق واإلإستكمال كافة األ •

 فتتاح غرفة جديدة تابعة للقسم الحضانة.إ •

 .مهاتهمأطفال على يد األم وتم توزيع الهداية من األهليهم بمناسبة عأنشاط ترفيهي بين أطفال الحضانة و تنظم •

 

 

 

 

 مشروع المكتبة

 9تترواح أعمارهم من سن وفل/ة ط 70بلغ عدد األطفال المستفيدين حيث إستمر المشروع في إستقطاب أعضاء جدد،  •

عام، تم تقسيمهم لمجموعتين حسب الفئة العمرية، وتمحورت األنشطة "ثقافية توعوية، تثقيفية، ترفيهية و  15الى 

 مجتمعية ".



تأهيل المكتبة بدعم وتبرع من اللجنة الدولية للصليب األحمر ، حيث تم نقل المكتبة لممر الطابق نفسه وعمل  عادةتمت إ •

 ف وديكور جديد للمكتبة، وتحويل قاعة المكتبة لقاعة أنشطة.رفو

 أضافت المكتبة مئات الكتب الثقافية لكافة الفئات العمرية، تبرع جزء منها اللجنة الدولية للصليب األحمر .  •

 سبوعياً مدة كل لقاء ساعة ونصف.أوتلقت كل مجموعة لقاءين  •

 .ستفيدين من المشروعطفال المت لألقاعدة بياناتحديث  ستمرار فياإل •

 -بيت لحم –أقيم في دار الندوة  ،شارك أطفال المكتبة بحضور عرض لمدرسة السرك •

بة يوم المرأة مشروع المكتبة والدائرة النسوية في مؤسسة إبداع ينظمان فعالية هدم الجدار أمام مؤسسة إبداع بمناس •

 .برتهايدالعالمي وأسبوع األ

رض وضمن ة ثقافية لالطفال بمناسبة يوم األسسة تامر للتعليم المجتمعي يطلقوا مسابقمشروع المكتبة وبالتعاون مع مؤ •

  ...سبوع القراءة الوطنيأفعاليات 

 ."عام 15-10عمارهم من أطفل/ة تتراوح  50سؤال بمشاركة  40 "

  لينا الجربونييتحدث عن األسيرة  ياتسيرات فلسطينأيحمل عنوان   فيلم عرض  •

سبوع القراءة ارض وفعاليات ون مع مؤسسه تامر بمناسبه يوم األبالتعا منتسبيه  مسابقه ثقافيه علىع زيومشروع المكتبة  •

 .الوطني

طفال من عمر العشرات من األها  ، حضر المؤسسةطفال ألمطر، يعرض مسرحية هادفة بعنوان مغني ال مشروع المكتبة •

 تعليم المجتمعيعام من كال الجنسين، المسرحية من عمل مؤسسة تامر لل 8-12

 .ة /طفل 70لى منتجع مراد السياحي بمشاركة إ لمنتسبيه ألطفالرحلة ترفيهية مشروع المكتبة ينظم  •

 ... بداعإة مؤسسة في ساح أقيمبفعالية في فعاليات المهرجان الوطني التراثي الذي  ونيشارك أطفال مشروع المكتبة •

 ..بداعإتك التي أقيمت في ساحة مؤسسة إسناد نادي سيليشاركون بفعالية في فعالية دعم و أطفال المكتبة  •

ساعات، بمناسبة عيد األضحى في قاعة المؤسسة، شارك فيه  3ينظم فعالية ترفيهية لألطفال إستمر لمدة  مشروع المكتبة  •

طفال على الوجوه ووزعت الهدايا على األطفل/ة نفذت خاللها العديد من األنشطة الترفيهية والتفريغية ورسم  100

الداخل الفلسطيني المحتل... وأختتمت الفعالية  –المشاركين، نفذ اللقاء من خالل مجموعة المتطوعين من منطقة عرعرة 

 .متطوع/ة في شواع وحواري وأزقة المخيم 50بجولة للمتطوعين الذين بلغ عددهم 

في صالة أبو  الية سرك لألطفال ينظمان فع مهرجان سيرك فلسطينمشروع المكتبة في مؤسسة أبداع وبالتعاون مع   •

  .هاليهمأالمئات من األطفال و حضرها عمار الشبابية 

.. 

بائهم في فعالية " أبي أقرء لي " المركزية التي نظمها مركز تامر أمع المكتبة يشاركون مجموعة من أطفال مشروع  •

 .مخيم عايدة -للتعليم المجتمعي في ملعب مركز الجئ 

بمناسبة توقيع األطفال توعوية ترفيهية تفريغية لألطفال وبحضور ومشاركة العشرات من  ،عالية مشروع المكتبة ينظم ف •

 .الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل بالتعاون مع إتفاقية الطفل الدولية.

اليات مع أحد كبار السن الذي عايش النكبة بعنوان )حكايا األجداد للصغار ( ضمن فع مجموعة من أطفال المكتبة يلتقون  •

 .)أبي أقرء لي ( الذي تنظمه مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

 .طفال بمناسبة أعياد الميالدالمؤسسة ... ويوزع الهديا على األظم لقاًء ترفيهياً تفريغياً لألطفال في قاعة نيمشروع المكتبة  •

ة في مؤسسة إبداع، بعد أن تم إعادة بيت لحم، تفتتحان مشروع المكتب -واللجنة الدولية للصليب األحمر  مشروع المكتبة  •

مشارك/ة تتضمن أسئلة حول دور  100تأهيلها بدعم وإسناد من الصليب األحمر، كما تم إطالق مسابقة ثقافية شارك فيها 

 .الصليب األحمر في األراضي المحتلة والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية

  Right to playل باللعب وإحتفالية بيوم الطفل العالمي بالتعاون معحق الطف مشروع المكتبة ينظم نشاط ترفيهي حول •

 

 

 
 

 مشروع العيون والبصريات



 مع بداية العام بسبب عدم وجود تمويل   توقفالمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادي الطفولة

 نشطته طوال العام حيث كانت على النحو التالي...أستمر نادي الطفولة في عقد إ

ً لألطفال المنتسبين ل 12نادي الطفولة  ينظم  • نادي  في مواضيع ) القراءة السليمة ، حقوق الطفل ، مفهوم للقاًء توعويا

 العمل التطوعي( . 

 ( في مطعم مؤسسة إبداع بحضور أهل األسير15ينظم إحتفال بعيد ميالد األسير الطفل أحمد األطرش الـ ) نادي الطفولة  •

) أجمل رسمة تعبيرية لمعاناة األطفال األسرى في سجون اإلحتالل(، أمام فعالية معرض الرسومات  نادي الطفولة ينظم  •

 .منزل األسير الطفل احمد األطرش، حضرها العشرات من ممثلي القوى الفعاليات والمؤسسات في المحافظة والمخيم

شروع وفاًء لألسير الطفل ينظم حفل تكريم لألطفال المشاركين والفائزين في مسابقة الرسم التي اطلقها الم نادي الطفولة  •

أحمد األطرش واألسرى األطفال في سجون اإلحتالل، بعنوان أجمل رسمة تعبيرية عن معاناة األطفال األسرى في 

سجون اإلحتالل، في قاعة مؤسسسة إبداع بحضور األطفال المشاركين وأهاليهم وشخصيات من المجتمع وعائلة األسير 

 .أحمد األطرش

( في مسابقة أجمل رسمة تعبيرية عن معاناة األطفال األسرى في سجون اإلحتالل، 10الــ ) الفائزين  نادي الطفولة  يكرم •

 4التي نظمتها مؤسسة إبداع وفاًء ألسيرنا الطفل أحمد األطرش واألسرى األطفال في سجون اإلحتالل، يلتقون مع 

المانيا، فنلندا، ويعتبروا من أفضل الفنانين على يطاليا، هولندا، أرسامين وناقدين فنيين وفنانين أجانب من جنسيات 

 .مستوى العالم

أطفال نادي الطفولة يشاركون  في معرض للرسومات الذي نظم في جامعة بيت لحم بمشاركة مجموعة من الفنانين  •

  ." الفائزين في مسابقة أجمل رسمة تعبيرية عن معاناة األطفال األسرى10ال "العالمين عن طريق األطفال 

المخيم  إستهدف الذي ينظمة نادي الطفولة في المؤسسة سنوياً، حيث  الصحي فعاليات المخيم الصيفي  نادي الطفولة ينظم •

عام من كال الجنسين، والذي  15-9طفل/ة، تتراوح أعمارهم من  100الذي يقام في قاعات مؤسسة ابداع المبنى الجديد 

 واضيح صحة االنسان وصحة المجتمع وأنشطة ترفيهية وتفريغيةيوماً، وتركز فعاليات المخيم على م 11 إستمر

 15-9طفل/ة تتراوح أعمارهم من سن  85 إستهدف فعاليات وأنشطة المخيم الصيفي الثاني ، والذي  نادي الطفولة ينظم  •

قضايا  المخيم على األنشطة والفعاليات التالية "صحة مجتمعية، وركزالمبنى الرئيسي،  -عام، في قاعات المؤسسة

أيام  7 لمدة  وإسنمر عمل تطوعي لتنظيف شوارع وحواري وأزقة المخيم "، ية ومجتمعية، وطنيات، ثقافة عامة، ترفيه

 متواصلة يشرف عليه مجموعة من المختصين

ً لألطفال المنتسبين لمشروع المكتبة وأطفال مشاريع الكمنجة والفرقة الفنية فينادي الطفولة نظم  .. • قاعة  لقاًء ترفيهيا

 .جانب،ووزعت الهدايا على األطفال المشاركين في الفعاليةيسية، مع مجموعة من المتطوعين اإلمؤسسة إبداع الرئ

 

 مشروع المخيطة والتطريز

 نشطة وفعاليات هذا المشروع:أهم أمن 



)ما بين  ية صعبةأوضاع اقتصادية وإجتماع دة، معظمهن من السيدات التي يعانينسي 35العامالت في المشروع  بلغ عدد •

 .مشروع المخيطة والتطريز(

دات من يواستمارات عضوية للمشروع وللسيدات المستف (ملفات الكترونية)اتنبياالقاعدة  تحديث إستمر المشروع في  •

 .المشروع

نجزت السيدات العامالت في المشروع عشرات قطع التطريز التي تم عرضها وتسويق بعضها في فترينة العرض في أ •

 ـى الرئيسي. المبن

ماكنات  10إستمر المشروع في عمل صيانة لماكنات الخياطة، كما تم إعادة تأهيل غرفة المخيطة الثانية التي تحوي على  •

 خياطة.

 .ع المخيطةلجميع غرف طابق مشروصيانة خزائن ورفوف و إضافة •

 سوية في المؤسسة.ة التي تنظمها الدائرة النيسبوعاألنشطة األبفعالية في  سيدات المشروع  شاركت •

لقاءات اسبوعياً( وتهدف هذه الدورة الى 3ساعة تدريبية ) 50, بواقع سيدات 7ستفاد منها أ خياطةدورة  المشروع أنجز •

 تمكين السيدات اقتصادياً .

 لمستشفى العائلة المقدسة.طاقية  320بشكل شهري طلبات الطواقي وعددها المشروع  سلم •

 .صدقاء ومتطوعي وضيوف المؤسسةإبداع مطرز قدم أل شعار 30أنجز المشروع أكثر من  •

 لمستشفى العائلة المقدسة. 6أنجز المشروع طلبية عبارة عن مريول وشنطة عدد  •

 ساهم المشروع في عمل مخدات وكميات كبيرة من القماش لمشروع الروضة في المؤسسة . •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة الكروشية

( للسيدات بالتعاون مع برنامج الطوارئ في وكالة الغوث ، حيث أستمرت الدورة  نظمت المؤسسة دورة في الكروشية ) الصوف

ٌ بهدف تدريب السيدات على أنتاج قطع من مادة  11:00ولغاية  9:00بدوام يومي من الساعة  2016حتى نهاية عام  صباحا

  :شطة التاليةالصوف وتمكينهن أقتصادياً الى جانب التدريبات التي نظمتها الدورة قامت بعمل األن

سيدة في قاعة المؤسسة بحضور الخريجات وعائالتهن وشخصيات من المجتمع  31نظمت دورة الكروشية حفل تخريج ل •

 المحلي ، وتم تنظيم معرض للمنتوجات الخريجات في مطعم المؤسسة  

رة النسوية ، حيث أطلقت الدورة مسابقة أجمل منتج من عمل الصوف على صفحة التواصل األجتماعي الخاصة بالدائ •

سيدة بمنتوجاتهن ، وتم تنظم حفل تم خالله توزيع الهدايا والجوائز  على السيدات المشاركات  31شارك في المسابقة 

 والفائزات 

 أفطارات جماعية للسيدات المشاركات بقصد تقوية العالقة بين المتدربات  3 دورةنظمت  •

 طية قضية المعاقين قدمها طاقم شبكة معاً نظمت لقاء ونقاش مفتوح حول دور األعالم في تغ •

لقاءات توعوية حول كيفية التعامل مع المشاكل وآليات تجاوزها بالتعاون مع طلبة الماجستير في جامعة  5نظمت الدورة  •

 بيت لحم



سيدة  20نظمت الدورة حول التحريرة ، وهي أحدى التراثيات الفلسطينيات وأستمرت الدورة لمدة أسبوع بمشاركة  •

 أشرفت عليها مختصة أجنبية 

 سيدة . 18خرجت الدورة فوج جديد من السيدات المتدربات بقاعة المؤسسة وبلغ عددهن  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة النسوية

ظهراً ،  7:00ولغاية  12:30صباحاً : 11سبوعية  " كل يوم ثالثاء " من الساعة مرت الدائرة  في عقد لقاءاتها اإلإست •

 يرغبن في المشاركة الحضور لهذا النشاط في هذا اليوم بالساعات المحددة. اللواتيرصة للسيدات بهدف اتاحة الف

 ، حيث تم وضع جلد ألرضية القاعة . رياضةستمرار في عمل صيانة كاملة لطابق الدائرة النسوية ولصالة التم اإل •

 شاركت الدائرة النسوية بفعالية  في جميع األنشطة الخاصة ببرامج ومشاريع المؤسسة  •

 .سترداد جثامين الشهداءة بابذي نظم في ساحة المهد للمطالشاركت الدائرة النسوية في المهرجان الوطني ال •

بالتنسيق مع تجمع المؤسسات شاركت الدائرة النسوية في الوقفة التضامنية مع نهلة تركمان المحكوم عليها باألعدام  •

 نسوية في بيت لحم.ال

لقاء توعوي وتثقيفي وتفريغي للسيدات المنتسبات للدائرة والسيدات من مشاريع وبرامج  16نظمت الدائرة النسوية  •

المؤسسة حيث تضمنت على المواضيع التالية ) الزواج المبكر وأهمية التعليم الجامعي للسيدات ، األشغال اليدوية 

ميتها في حياة المرأة ، قضايا أجتماعية وأسرية هامة تخص البيت وألسرة ، قضايا في علم النفس ، الصحة األنجابية وأه

، العنف األسري بكافة أشكاله ، تفريغ نفسي ، سن اآلمان ، والمشاكل الصحية النسائية ، سلبيات مجتمعية ، هشاشة 

األعالم ، التغذية السليمة للسيدات ، صحة المرأة في سن األمل ، دور العظام ، الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في 

 الشخصية(.المرأة في الحياة السياسية واألجتماعية ، قانون العقوبات واألحوال 

 نظمت الدائرة حفل تكريم ألم الشهيد مالك شاهين  •

 سيدة  40فاد منها ستإنظمت الدائرة بالتعاون مع أكاديمية أمازون ورشة عمل حول الرسم بالحناء  •

نظمت الدائرة نشاط أفطار جماعي للسيدات المشتركات في أنشطة وبرامج الدائرة بهدف تقوية الروابط األجتماعية بين  •

 السيدات.

نظمت الدائرة النسوية دورة في اللغة األنجليزية عن طريق احدى المتطوعات األجنبيات أستمرت لمدة شهرين وأستفاد  •

  .سيدة 12منها 

في رام هللا وتم خالله تقديم وجبة صحية للسيدات  ةت الدائرة النسوية رحلة ترفيهية للسيدات الى منتزه البيرنظم •

 .سيدة 50المشاركات الذي بلغ عددهن 

نظمت الدائرة النسوية رحلة ترفيهية للمنتسبات ، وللمنتسبات المشاريع النسوية الى منتجع عين الهوية في حوسان  •

  .دةسي 50وشارك فيها 



شاركت الدائرة النسوية في وقفة  تضامن مع موظفي وموظفات مركز المرأة لألرشاد القانوني واألجتماعي في رام هللا  •

 .من الموظفات 9ضد قرار الفصل التعسفي بحق 

ث نظمت الدائرة النسوية لقاء ترفيهي وتفريغي وتوعي في جمعية بيت القديس نيكولس الخيرية للمسنين في بيت جاال حي •

 .تم تقديم وجبة صحية ) مجدرة ( وتم تنفيذ العديد من األنشطة الترفيهية والتفريغية وتوزيع الهدايا على المسنات

 .التي نظمت في متحف محمود درويش في رام هللا 68شاركت الدائرة النسوية في مؤتمر أنطالق فعاليات النكبة ال •

داريين المضربين على الطعام من أبناء المخيم عند صرح الشهيد _ نظمت الدائرة النسوية وقفة تضامنية مع األسرى األ •

  .مخيم الدهيشة

نظمت الدائرة النسوية ورشة عمل حول أشكال التمييز بين الرجل والمرأة وأتفاقية سيداو الدولية بأشراف المحامي خالد  •

  .قراقع من مرشد األرشاد النفسي واألجتماعي في المرأة

ات نقاش مفتوح حول ظاهرة التسكع الليلي بالتعاون مع طلبة الماجستير في جامعة بيت لحم لقاء 10نظمت الدائرة  •

وبحضور ومشاركة المجتمع المحلي والقوى والفعاليات والمؤسسات والشخصيات الوطنية واألجتماعية في المخيم 

  .والمحافظة

 لمحتاجات سيدة من ا 50وزعت الدائرة النسوية أدوية هشاشة العظام على أكثر من  •

 وزعت الدائرة النسوية عشرات من قطع المالبس على المسنات والسيدات المحتاجات في المخيم •

نظمت الدائرة النسوية لقاء ترفيهي وتفريغي للسيدات بمشاركة مجموعة من المتطوعين األجانب تم من خالله توزيع  •

  .سيدة 100الطرود الغذائية على السيدات التي بلغ عددهن 

لدائرة فعالية تراث بمناسبة يوم األرض شملت على أغاني وطنية تراثية وأمثال شعبية ومسابقة ثقافية في مواضيع نظمت ا •

  .القضايا الوطنية العامة

أيام حول أهمية الدعم والتشجيع واألرشاد األسري لألبناء بتنظيم من مؤسسة  3شاركت الدائرة في ورشت عمل لمدة  •

  .من المختصين األجانبالصمود أشرف عليها مجموعة 

أمرأة من منتسبات الدائرة  100نظمت الدائرة النسوية أحتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم بمشاركة أكثر من  •

حيث تم تنظيم العديد من األنشطة الترفيهية وتوزيع الورود على ،والسيدات من المشاريع النسوية في المؤسسة

 المشاركات.

لقاءات رياضية إسبوعياً في صالة الرياضة، أشرف  3عقد  ة في عقد اللقاءات الرياضية للسيدات بواقع إستمرت الدائر  •

 سيدة في كل لقاء. 30-25عليها أخصائية الرياضة، عدد السيدات المستفيدات ما بين 

  :الشركاء في تنفيذ األنشطة

 .ائية أمندة مناصرة األخص •

  .كلية القبالة والتمريض جامعة بيت لحم •

 .تجمع المؤسسات النسوية بيت لحم •

 .أكاديمية أمازون •

  .من هشاشة العظام الجمعية الفلسطينية للوقاية •

 .مستشفى اليمامة •

 .بو لبنأاألعالمية تمارا  •

 األخصائية سهير عودة .  •

 .األخصائية مي دبوب •

 .األخصائية نوال الشوملي  •

 جتماعي.مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإل •

 إمراة. 80نشطة النسوية معظم السيدات المنتسبات للدائرة البالغ عددهن األ إستفادت من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتدى رواق المهد الثقافي

و المهتمين بالجانب دباء و الشعراء لمؤسسة بمجموعة من المثقفين و األالجانب الثقافي في ا –تم تشكيل منتدى رواق المهد الثقافي 

 ن المخيم و محافظة بيت لحم . وتمثلت أنشطة المنتدي كاآلتي...دبي مالثقافي و األ

ً على الرصيف" للكاتب والمناضل صالح أبو لبن  • عضو الهيئة اإلدارية  –تنظم لقاًء ناقشت فيه كتاب" أربعون يوما

الوزير عيسى  لمؤسسة إبداع ورئيس منتداها منتدى رواق المهد الثقافي بحضور مهتمين ومثقفين من المجتمع قدم الكتاب

  ...قراقع ودار اللقاء المناضل كمال هماش

لقاًء لمناقشة مجموعة من اإلصدارات للمناضل الكبير المرحوم صالح عبد ربه" أبو شيخه" في قاعة  نظم المنتدى •

  .مؤسسة إبداع بحضور العشرات من المثقفين والمهتمين... قدمها السيد عيسى قراقع

ستاذ يدة" لألولى من كتاب " هل أصبح الوطن قصان حفل توقيع وإشهار المجموعة األظموديار للنشر ين نظم المنتدى •

أحمد الصيفي، على مسرح كلية دار الكلمة للفنون والثقافة بحضور ومشاركت العشرات من األدباء والشعراء والمثقفين 

 ...والمتهمين وممثلين مؤسسات وطنية وإجتماعية من مخيم الدهيشة والمحافظة



في قاعة مؤسسة إبداع بحضور العشرات  للمخرجة الفلسطينية وفاء جميل "يعرض فلماً وثائقياً " قهوة لكل األممنتدى الم •

من المهتمين والمخرجة ، حيث يتحدث الفلم عن الالجئ الفلسطيني الدهيشي عبد الفتاح عبد ربه " عبد كتكت " وإرتباطه 

 تالل المستمر له ، رحل عبد الفتاح وبقيت األرض واإلحتالل إلى زوالالوثيق بأرضه وحفاظه عليها رغم مضايقات اإلح

... . 

والشاعرة الفلسطينية العائدة للوطن  أمسية شعرية وأدبية بحضور ومشاركة المفكر والشاعر خالد الحروبنظم المنتدى  •

المهتمين من المخيم فاطمة نزال والشاعر الفلسطيني موسى الحوامدة ، بحضور العشرات من األدباء والشعراء و

 .والمحافظة

  عشرات سنين عمره في خدمة الوطن وأبنائهالذين أمضوا  رعاية هيئة شؤون األسرى والمحررين كرم المنتدى وتحت  •

كبير حضره العشرات من   في تجمع ثقافي اجتماعي وطني ابو الرائد”االستاذ الفاضل عيسى العزة كرم المنتدى  •

 .“تعلم كيف تتنصر” عية...ثقافية ووطنية في قاعة الفينيق ، و تم أشهار ديوانه مؤسسات وشخصيات وقوى إجتما

 2016-3-3بداع إمؤسسة -سالمي في فلسطينوي عن مرجعيات الخطاب السياسي اإلمناقشة كتاب خالد زوا •

 "  اً ستاذ مشهور البطران " السماء قريبة جدة نقدية لمناقشة وتحليل رواية األدبيأندوة  نظم المنتدى •

 ستاذ عاصم الخالديكتاب ذكريات من باب السلسلة لألستاذ عزيز العصا حول أللندوة  نظم المنتدى •

 

 

 

 الدائرة الفنية

ً إلإ 20 بشكل متواصل، حيث بلغ عدد إجتماعاتها خالل العام  الدائرة الفنية إجتمعت نشطة ن لجميع األعضائها الممثليجتماعا

ام عالي، وتهدف هذه الدائرة إلى خلق حالة من التنسيق المتواصل ما بين المشاريع الفنية والمشاريع الفنية في المؤسسة بالتز

وترسيم ومتابعة المسيرة والخطط الفنية في المؤسسة وتستمع وتناقش وتقر الحالة الفنية في المؤسسة ووجهتها وتطوراتها، حيث  

، العزف الكمنجةالمؤسسة ) الفرقة الفنية , الكورال , المسرح ,  من منسقي او مندوبي المشاريع الفنية في تتمثل عضوية الدائرة

 (.على آلة القانون ، الشيلو

 

 :الفرقة الفنية 

راقص/ ة تتراوح  35، عدد بلغ عدد أعضاء الفرقة بواقع تمرينين في السبوع  في عقد تمارينها بشكل منتظمالفرقة الفنية  إستمرت 

 . ين"عام " لكال الجنس 17-14عمارهم من أ

 برز النقاط المضيئة في مسيرة هذه الفرقة:أومن 

ستمارات العضوية , ومتابعة ملف الحضور والغياب , إ طفال الفرقة، "أقاعدة البيانات الخاصة ب  ستمرار في تحديثاإل •

 . "هل والمشرفين والمدرسين في المدارسواستمارات التقييم الخاصة باأل

 يجاد مكان خاص له .إطفال الفرقة الفنية وأاص بتم متابعة وتوثيق وترتيب الزي الخ •

 العلوم الصحية في جامعة بيت لحم. من قبل كلية ي عرض فني في اإلحتفال الذي أقيمشاركت الفرقة ف •

 راثي التي قدمته المؤسسة في ساحتها .عرض فني في المهرجان الوطني الت شاركت الفرقة في •

 جانب ) مجمع الكنائس( المتضامنين مع القضية الفسطينية .من اإل أمام مجموعهشاركت الفرقة في عرضين فنيين  •

 في سينما جنين . فني في مهرجان السيباط الذي أقيمشاركت الفرقة في عرض  •

،  68ذكرى النكبة ال لحياء إ ،إتحاد المرأة االردنية في االردنشاركت الفرقة في المهرجان الوطني الذي نظم من قبل  •

 .الشميساني –وطنية األرثوذكسية على مسرح المدرسة ال

  .شاركت الفرقة في الحفل التكريمي الذي نظمه نادي إبداع الرياضي على مسرح المركز الروسي •



 

 

 

 : مشروع الكمنجة

لى جانب لقاء ثقافي إإستمر  المشروع بعقد تمرينه بشكل أسبوعي عن طريق مختص بالتعاون مع معهد إدوراد سعيد للموسيقى , 

سنوات حيث يمثل هذا  12-9طفل/ ة تتراوح أعمارهم من سن    22وبلغ عدد األطفال المشاركين في المشروع أسبوعي , 

 المشروع الالجئين االطفال في الجنوب  وأن هذه الفكرة حديثة في مؤسسة إبداع ونوعية على مستوى الوطن.

 ومن النقاط المضيئة لهذا المشروع:

  ستمارات عضوية. إو لمستفيدين من المشروع ، وملف حضور وغيابطفال اتم عمل قاعدة بيانات عن األ •

 دقيقة. 25معزوفات، تتراوح مدتها ل  10طفال المشروع أأنجز  •

ستمر لمدة يومين في قاعات مؤسسة إبداع إطوباس و -شارك أطفال الفرقة في معسكر تدريبي مغلق مع أطفال قرية العقبة •

 بين أطفال إبداع وأطفال قرية العقبة.. وإنتهت المشاركة بعرض فني مشترك ما 

 شاركت الفرقة في المهرجان الوطني التراثي الذي نظمته مؤسسة إبداع في ساحتها. •

 .إجتماعات تقييمية مع األهالي 3 نظمت إدارة الفرقة •

المشاركة  طوباس، وإنتهت –ستمر لمدة يومين في قرية العقبة إطفال الفرقة في المعسكر التدريبي المغلق الذي أشارك  •

 بعرض فني مشترك ما بين أطفال إبداع وأطفال قرية العقبة. 

 نظمت إدارة الفرقة رحلة ترفيهية ألطفالها إلى شالالت البيذان. •

 نظمت إدارة الفرقة حفالً موسيقياً لألطفال وأهاليهم في قاعة مؤسسة إبداع, •

 مسرح نسيب شاهين ، جامعة بيرزيت.شاركت الفرقة في العرض الفني الموسيقي العالمي الذي اقيمة على  •

 فرقة العزف على آلة القانون : 

سنة من كال الجنسين لتدريب على آلة القانون  12-10عمارهم من سن أستقبلت المؤسسة مجموعة من األطفال تتراوح إ

عقد تمرينهم  ستمروا فيإأطفال ، و 6دورد سعيد للموسيقى، حيث بلغ عدد أطفال المستفيدين إبدعم وتمويل من معهد 

 دورد سعيد، في قاعات مؤسسة إبداع.إشرف عليه مختص من معهد إسبوع ( أسبوعي منتظم ) تمرينين في األبشكل 

 

 

 

 

 

 : مشروع الكورال

حيث تم  ،16 -10عمارهم من سن تتراوح أ طفل/ة، 12طفال، طفال الجدد حيث بلغ عدد األفي إستقبال األ المشروع ستمرإ

لى جانب اللقاء الثقافي إنتظم بواقع تمرينين اسبوعيا، مستمر المشروع في عقد تمارينه بشكل فال " وإطنسحاب عدد من األإ

 والتمرينات التي تسبق العروضات . يسبوعاأل

 نشطة المشروع:أبرز أومن 



ت التقييم ستماراإالعضوية , ومتابعة ملف الحضور والغياب , و"ستمارات إ تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع •

 .هل والمشرفين والمدرسين في المدارس الخاصة باأل

 طفال الكورال)اغاني وطنية وتراثية (.جديدة أل ة نيغأ  22تم انجاز  •

 شاركت الفرقة في عرضين فنيين أمام مجموعه من االجانب ) مجمع الكنائس( المتضامنين مع القضية الفسطينية. •

 نظمه نادي إبداع الرياضي على مسرح المركز الروسي شاركت الفرقة في الحفل التكريمي الذي  •

شاركت الفرقة في الحفل الذي أقيم من قبل تجمع المؤسسات النسوية في بيت لحم على مسرح مركز السالم ، بمناسبة  •

 أسبوع مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة .

 شاركت الفرقة في إحتفال االسقالل الذي نظمه المركز الثقافي الروسي . •

 شاركت الفرقة في المهرجان الوطني التراثي الذي نظمته مؤسسة إبداع في ساحتها. •

 نظمت إدارة الفرقة رحلة ترفيهية لمنتسبيها إلى منتجع مراد السياحي . •

رام  -شاركت الفرقة بوصلة غنائية في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته  جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية في مقرها •

 تحت عنوان ) ال لقتل األطفال الفسطينين(هللا 

 نظمت إدارة الفرقة حفالً غنائياً مشتركاً مع مجموعة مع األجانب المغنين في قاعة مؤسسة إبداع. •

 

 فرقة العزف على آلة الشيلو:

و سنة من فئة اإلناث لتدريب على آلة الشيل 14-10استقبلت المؤسسة مجموعة من األطفال تتراوح اعمارهم من سن 

ستمروا في عقد تمرينهم إأطفال ، و 3بدعم وتمويل من معهد ادورد سعيد للموسيقى، حيث بلغ عدد أطفال المستفيدين 

 .دورد سعيداسبوعي منتظم ) تمرين واحد في األسبوع ( إشرف عليه مختص في مقر معهد إبشكل 

 

 

 

 

 نادي إبداع الرياضي

 فريق تنس الطاولة :

 عبين أساسيين .إل 3عام ، ويضم الفريق بين صفوفه ناته بشكل نتظم طوال الإستمر الفريق في عقد تماري •

 إستقطب الفريق مجموعة من الناشئين الذين يتم العمل معهم ضمن التمارين المقره. . •

 .ولأللعاب الخاصة بالفريق" طاوالت.. مضارب...الخ" للتدريبزمة تم إحضار االدوات الرياضية الأل •

في سهرة رياضية ,حيث جرت ، فريق نادي صور باهر,وفريق نادي ابناء القدساء في إستضاف الفريق  األشق •

مباريات قوية ومثيرة تمكن فريق ابداع من الفوز في جميع مبارياته,مثل ابداع محمود قنيص ومحمود عدوي 

 ..ومحمد أبو سرور

 معري,يف مركز شباب اإلقاء ,النادي المضشبداع مع اإلإلقاءات ودية جمعت فريق  نظم الفريق  مجموعة  •

حيث جرت مباريات اتسمت بالندية واللمسات ، نادي سلفيت بطل فلسطين لعدة سنوات ونادي القدس الرياضيو

بداع:محمود عدوي ومحمود قنيص إبداع بالفوز على جميع الفرق المشاركة ,مثل إالفنية الرائعة ,تمكن فريق 

 بو سرورأومحمد 

 على بقائه في الدرجة الممتازة. رسيمة التي نظمت خالل البطوالت ال الفريق حافظ •

 فريق آنسات الطائرة :      



ً  3إلتزم الفريق في عقد تماريناته بشكل نتظم طوال العام بواقع  •   ، ويضم الفريق بين صفوفه تمارين إسبوعيا

 عبات أساسيات .إل 10

 رين المقره.عبات الناشئات االتي إلتزمن في التماإستقطب الفريق مجموعة من اإل •

 .ولأللعاب الخاصة بالفريق" طاوالت.. مضارب...الخ" للتدريبزمة دوات الرياضية الألتم إحضار األ •

 مثل الفريق فلسطين في بطولة الشارقة التي إستمرت أسبوعين دون تحقيق إنجازات سوى المشاركة  •

 توج الفريق  بطالً لبطولة األندية النسوية للكرة الطائرة في فلسطين. •

 

 فريق كرة السلة :      

 العباً أساسياً . 12طوال ، ويضم الفريق بين صفوفه  منتظمإلتزم الفريق في عقد تماريناته بشكل  •

 عبين  الذين إلتزموا في التمارين المقره.إستقطب الفريق مجموعة من اإل •

 .حصل الفريق على وصافة بطل فلسطين بكرة السلة في بطولة الكأس •

 ارات الدوري الفلسطيني بكرة السلة وحافظ على بقائه في الدرجة الممتازة.شارك الفريق في مب •

 مريكية للمشاركة في بطولة الكأس والدوري.إستقدم الفريق إلعبين تعزيز من الجنسية اإل •

 المدارس الرياضة : 

ح أعمارهم من طفل/ة تتراو 100إستمر النادي في تنظيم المدارس الكروية بالتعاون مع مؤسسة خطوات والتي ضمت  •

ن تم تقسيمهم الى أربع مجموعات بناًء على الفئة أعام ، منكال الجنسين، بواقع تماريين لكل مجموعة ، بعد  12-8سن 

 العمرية "، في لعبة القدم والسلة، والتي أشرف عليها مدربين من النادي ارياضي.

 

  

 

 

 

 مشروع الحديقة

ووضع إنجيل  4عدد  ء وطراشة ورسومات وإضافة العاب جديدةعمل صيانة كاملة للحديقة وطال اإلستمرار في •

 ، اصطناعي في الحديقة

طفال المشاريع أطفال الروضة وأل المقدمة  الوجبات الصحية في الحديقة وضبط نوعية كافتيرياتم تطوير غرفة ال •

 خرى، اآل

 نشطة الروضة في المؤسسة.أإستقبلت الحديقة جميع  •

 تماعية " خطوبة ، زواج"  من المخيم.نشطة إجأ 3إستقبلت الحديقة  •

 نشطة الطفولة والنسوية في المؤسسة.أإستقبلت الحديقة جميع  •

 المغسلة

 المبنى الجديد.  –تم  شراء غسالة ونشافة جديدتان للقسم في الطابق الثاني في المؤسسة  •

عليها عاملة النظافة في المبنى شرفت إستمرت المغلسة في تقديم خدمات الغسيل لجميع مرافق وبرامج المؤسسة، حيث إ •

 الجديد.

 

 



 قاعات المؤسسة

ستقبال أنشطة برامج نى الجديد وتهيئتها إللمبفي ا 3&1عمل صيانة كاملة لقاعات المؤسسة في الطابق في  ستمراراإل  •

 نشطة المجتمع المحلي.ومشاريع المؤسسة وأ

مع التعاون بالتنسيق و جتماعية والمؤسساتيةقاءات اإلوالندوات واللجتماعات ورش العمل واإلإستقبلت القاعات عشرات 

 المؤسسة في قاعات المؤسسة.

 جنبيةالوفود األ

على شكل فرادة وفداً من مختلف الجنسيات   96 ما يقارب  التي يغطيها التقرير ستقبلت المؤسسة خالل هذه الفترةإ •

 ء دائرة الوفود في المؤسسة .،  عن طريق أعضا، وتم عمل جولة لهم في المؤسسة والمخيمومجموعات

 بيت الضيافة

ستقبال زوار تها إلئوتهي، غرف 10لكافة غرف بيت الضيافة والتي عددها  "طالء ودهان صيانة "ال أعمال إستمرت •

" من كافة الجنسيات في العالم اً زائر 720ة عدد المقيمين في بيت الضيافبلغ حيث  ،على مدة العام المؤسسة والمقيمين

 ."، برطانية برازيلية، ، كندية، مغربية، المانية، فرنسيةهولندية، أمريكية، ، طليانية، فلسطينية

 لفترات طويلة. لهاشغمن  كثر من مرة، وهناكبيت الضيافة أل األسرة تم إشغالها فيمالحظة: هناك العديد من  •

 

 مطعم المؤسسة

 . 1/1/2016تم تضمين المطعم ابتداء من  •

 ستقبال زوار المؤسسة والمقيمين.ه إلوتهيئت للمطعم،املة عمل صيانة كإستمرار تم  •

 قدم المطعم الوجبات شاملة لألشخاص المقيمين في بين الضيافة، الوفود، برامج ومشاريع المؤسسة. •

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة عامة

 

فريق ممثلة ل  16من خالل أطالق المسابقة الثقافية للقرى المدمرة والتي شارك فيها  68أحيت المؤسسة ذكرى النكبة ال •

أسابيع بنظام األسئلة األلكتروني ، شهدت ليالي المسابقات توافداً  3قرية مدمرة في قاعة مؤسسة إبداع أستمرت لمدة  16

كبيراَ من المجتمع وممثلين عن القرى ، حيث أستضافة عائلة الشهداء عدي وغسان وعلي ابو جمل ، عائلة الشهيد مهند 

،  .المناضلة عائشة عبيد.، المناضلة سناء البلبول.ة،المناضلة عائشة عمارن ،الحميد أبو سرور الحلبي ، عائلة الشهيد عبد

تكريم الفائزين في بطولة ، ة، والطفل الجريح أحمد دوابش، واألسير المحرر محمد القيقالمربية الفاضلة إحسان رحال

  .النرد التي نظمتها مؤسسة إبداع

سماعة طبية بالتعاون مع مجموعة طبية من  30صص السمعيات حيث تم توزيع نظمت المؤسسة يوم عمل طبي في تخ •

 المتطوعين األجانب. 

مؤسسة إبداع وجمعية أبناء كنعان لحفظ التراث وملتقى جفرا للفن التشكيلي والشبكة العالمية لالجئين و المهجرين  •

الفنية وفرقة الكورال واألوركسترا في مؤسسة إبداع، الفلسطينيين ينظمون مهرجاناً وطنياً تراثياً، شاركت فيه فرقة إبداع 



ومعرض صور لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين، حضر وشارك في المعرض المئات من أبناء المخيم والمحافظة من 

  ...جميع الفئات العمرية

ال المستفيدين من برامج مؤسسة إبداع تختتم دورة متقدمة في اللغة اإلنجليزية " محادثة " استهدفت مجموعة من األطف •

 .ستمرت لمدة شهرين بإشراف مختصينإومشاريع المؤسسة ، 

كرمت المؤسسة ومركز الجئء المشاركين والفائزين والقائمين على دوري كرة القدم للقرى المهجرة والذي نظم  •

ة وعايدة التي نظمت قرية، الى جانب مجموعة من الرياضيين التاريخين من مخيمات الدهيش 15بمشاركة فرق ممثلة ل 

 68إحياًء لذكرى النكبة ال 

حتالل الصهيوني جثامينهم لدى سلطات اإلمؤسسة إبداع تزيل الستار عن صرح يحمل صور وأسماء الشهداء المحتجزة  •

  .بحضور ذويهم وعائلة الشهيد بهاء عليان وحشد من المخيم والمحافظة

ضحى لموظفي ومتطوعي واعضاء ام وأنتم بخير" بمناسبة عيد االع مؤسسة إبداع تنظم لقائها السنوي التقليدي " كل •

برامجها ومشاريعها،بحضور مشاركة عائلة األسيرين محمد ومحمود البلبول وعدد من الشخصيات الوطنية واإلجتماعية 

 .من المخيم والمحافظة في مطعم المؤسسة

فراح ، أصغر أسير في سجون  شادي لطفلنظمت مؤسسة إبداع وهيئة شؤون األسرى والمحررين حفل عيد ميالد ا •

حتالل الصهيوني في قاعة مؤسسة إبداع بحضور ومشاركة عوائل الشهداء واألسرى وشخصيات ومؤسسات وطنية اإل

  .خرىالمخيم والمحافظة والمحافظات األ من

  .تسبي برامجها ومشاريعهانتم بخير " بمناسبة عيد الفطر إلعضاءها ومنأمؤسسة إبداع تنظم لقاءها التقليدي " كل عام و •

ً لمشرفي وأعضاء المشاريع الفنية في المؤسسة، بحضور ومشاركة •   مؤسسة إبداع تنظم إفطاراً جماعيا

 .سرى الثالثالمناضلة سناء البلبول زوجة الشهيد أحمد البلبول وأم األ 

لناشطين المجتمعيين من المخيم مؤسسة إبداع تستقبل سكرتير الطائفة السامرية، في لقاء مفتوح حضره مجموعة من ا •

 .والمحافظة

مؤسسة إبداع وهيئة شؤون األسرى ينظمون وقفة دعم وإسناد ألسرانا البواسل في سجون اإلحتالل ولألسير المضرب  •

الفوار ويطا في   هل األسير المضرب من مخيمأبحضور المئات من المخيم المحافظة و سامي_جنازرة# عن الطعام

 .ساحة مؤسسة إبداع

ً لصور شهداء فلسطين الذي سقطوا خالل الهبة  • مؤسسة إبداع والتجمع الوطني ألسر الشهداء ينظمون معرضا

  .ة، بمشاركة المئات في قاعة مؤسسة إبداع ، ويشار أن المعرض من عمل الفنان أحمد أبو رحمةالجماهيري

مؤسسة إبداع تستقبل وفداً من قرى النقب الفلسطينية ، وتدير نقاش حول معاناة أهلنا من قرى النقب التي تعرضت وال  •

قاومتهم لها، دار النقاش بين الوفد الضيف وممثلين زالت لسياسة الهدم التي تمارسها قوات اإلحتالل الصهيوني وأساليب م

 معن القوى والفعاليات والمؤسسات في المخي

( معتقلين سابقين 5مؤسسة إبداع تستقبل وفداً من الناشطين السياسيين من منظمات أمريكية، ضم الوفد وزير سابق و ) •

ومناضلين تعرضوا للتعذيب في السجون مريكية، وأساتذة ومدرسي جامعات، أمضوا سنوات عديدة في السجون األ

االمريكية، ومناهضين لإلمبريالية والصهيونية العالمية ولإلضطهاد والظلم في العالم، ويعتبروا ممثلين ألقوى المنظمات 

 .المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني

وم األرض والتي نظمتها الشبكة بتير" بمناسبة ي -مؤسسة إبداع تشارك في فعالية المشي في المسار السياحي " المخرور  •

  .العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين، والتي عقد خاللها العديد من النشاطات الثقافية الوطنية المرتبطة بالمناسبة

 .إلى مستشفى فلسطيني محمد_القيق# نظمت مؤسسة إبداع ونقابة الصحافيين مسيرة للمطالبة بنقل األسير •

الداخل الفلسطينـي المحتل،  –األمين العام للتجمع الوطنـي الديمقراطي  –السيد عوض عبد الفتاح أستضافة مؤسسة إبداع  •

شاريع المؤسسة وزيارات لعائالت الشهداء " الجعفري وزواهرة وشاهين، و األسير الطفل أحمد في جولة على برامج وم

مخيم الدهيشة، وأختتمت  –صرح الشهيد ، االطرش، والجريح مصطفى عليان، وخيمة التضامن مع األسير محمد القيق

عة مؤسسة إبداع حضرها العشرات من ، في قا48الزيارة بندوة حول " المشروع الوطنـي الفلسطينـي ودور فلسطينـي ال

 ..لى مستوى المحافظةممثلي القوى والفعاليات والمؤسسات والشخصيات الوطنية واإلجتماعية ع

حتالل بحق أطفالنا ومدينة القدس، ممارسات اإلأستضافة مؤسسة إبداع وفد شبابي من مركز سرايا القدس في نقاش حول  •

تناول بعدها المشاركون وجبه "زعتر وكعك القدس" المقدمة من قبل شباب انتهى بجولة في حواري وأزقة المخيم و

 .وصبايا القدس

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1060413434000191
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&story_id=1060413434000191
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%82?source=feed_text&story_id=1007473485960853
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%82?source=feed_text&story_id=1007473485960853


من خالل مؤتمر صحفي أقيم للمطالبة باإلفراج عن األسرى األطفال في السجون اإلسرائيلية أطلقت المؤسسة حملة دولية  •

واألعالمية وعائلة األسير أحمد  في قاعة مؤسسة إبداع بحضور ممثلين عن القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية

أختتمت بفعاليات إحياء يوم ميالد األسير في الوطن عاصمة ومدينة حول العالم  60أكثر من  مناصرة وأنضم للحملة 

  .والعالم

تكريميا لفرقه الرياضية وللداعمين للنادي وذلك في قاعة مسرح ينظمان حفالَ نادي إبداع الرياضي مؤسسة إبداع و •

تصاالت وشركة جوال وبحضور وزير التنمية ت لحم ،وذلك تحت رعاية مجموعة األلثقافي الروسي بمدينة بيالمركز ا

  .االجتماعية د. إبراهيم الشاعر ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة السلة والعديد من الشخصيات العامة

في أقل من أسبوع، والذي تمثل هذه  ين لمرتين متتاليتتعرض مؤسسة إبداع لإلعتداء من قبل قوات اإلحتالل الصهيوني  •

 و وتفجير األبواب الرئيسية  المبنى الرئيسي -المرة بإطالق الرصاص وقنابل الصوت والغاز على مرافق المؤسسة 

 .تحطيم نوافذها، و يأتي ذلك في إطار اإلقتحامات المتكررة لقوات اإلحتالل الصهيوني للمخيم

 

 

  2016جازه خالل  عام إنوجزنا ما تم أهذا التقرير قد ن نكون من خالل أمل أوختاماً: ن

 عاله تميزت بالكثافة والشمولية.أنشطة المؤسسة في الفترة المذكورة أن أباً علم 

 

 

 

 


