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 9112كانون أول  11كانون الثاني وحتى  1يسرنا أن نقدم لكم في تقريرنا هذا لمحة عامة عن أعمالنا وإنجازاتنا للفترة من 

 
أو  www.palcircus.psلمزيد من المعلومات حول عملنا بشكل عام، نهجنا وأعمالنا الماضية والمستقبلية، ندعووكوم لوزيواوة موواوعونوا ا لوكوتورونوي 

  مدوسة سيرك فلسطين The Palestinian Circus School :صفحتنا على الفيسبوك
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ي تقريرنا هذا: 
 
 ف

http://palcircus.ps/ar
https://www.facebook.com/The-Palestinian-Circus-School-154738964594496/?ref=hl


، ن ك فلسطير  أصدقاء وداعمي مدرسة سير

 
 

ن من تاري    خ  ك فلسطير ي إىل 10يغطي تقريرنا هذا برامج وأنشطة مدرسة سير
 9102كانون األول   10كانون الثانن

ً
ي مثمرا

.  كان العام الماضن

. لوال دعمكم لما تمكنا من التطور وزيادة أثرنا  ي
ي نواجهها جميعا كشعب فلسطيتن

ن عىل الرغم من التحديات الت  ي فلسطير
ن
ك ف لعائلة السير

 لكم من أعماق قلوبنا. 
ً
ي نعمل معها. شكرا

 عىل الفئات المستهدفة الت 
 

 

ن  ة بير ي الفي 
ن
ن والذي سيتم تنظيمه ف ك فلسطير . 9191أيلول  92إىل  01متحمسون لالعالن عن النسخة الثالثة من مهرجان سير

ي احتفالتنا 
ن
ك ذات مستوى عال. تابعونا وشاركونا ف يستهدف المهرجان األطفال والشباب والكبار عىل حد سواء، من خالل عروض سير

 العام القادم. 
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 مقدمة: 



ينخرط بها الفلسطينيون بحياة ثقافية وفنية نشطة تحتضن اإلبداع وحرية التعبير والتعددية وتعتبرها ركائز أساسية  دولة فلسطينية حرة 
 لمجتمع عادل وشامل.

 
 

من خالل تدريب وإنتاج وتأدية وبرمجة فنون السيرك، تسعى مدرسة سيرك فلسطين إلى تقوية اإلمكانات اإلبداعية واإلجتماعية والجسدية 
ين للفلسطينيين لدمجهم وتمكينهم من أن يصبحوا أعضاًء فاعلين في المجتمع ورفع الوعي محلياً ودولياً حول اإلمكانات اإليجابية للفلسطيني

 والتحديات المختلفة التي تواجههم.
 

 الرابط التاليبإمكانكم اراءة المزيد عن تاويخ مدوسة سيرك فلسطين من خالل 
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 الرؤية

 عن المدرسة

 الرسالة

http://palcircus.ps/ar/content/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9


 

 مجلس اإلدارة   
 

 الرئيس: د. يوسف الريماوي  •

 نائب الرئيس: السيدة إلهام زينة •

 أمين الصندوق: السيد وائد صادق •

 أمينة السر: د. شادية مخلوف •

 عضو: السيدة تينا وفيدي •

 عضو: السيد وائد أبو عواد •

 عضو: السيدة ووان حرب •

 الا نود من أعماق الوبنا، شكر جميع المتطوعين المحليين والدوليين الذين شاوكوا خبراتهم وواتهم مع مدوسة السيرك وساهموا في تطويرها. أه
 وسهالا بكم دائماا في عائلتنا الكبيرة!! 

 هناهل ترغب بالتطوع معنا؟؟ اارأ المزيد عن كيفية التطوع 
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ي 
 
 9102الطاقم ف

 محمد رباح المدير التنفيذي

مدير فني بدوام جزئي  حتى تشرين 
 2019أول 

 شادي زمرد

 أحمد رزق هللا مسؤول مالي 

 رنا ناصر مسؤولة مشاريع 

منسقة بحث وتطوير وتسويق / 
 عارضة

 مرح النتشة

 هانية عبد هللا  مساعدة إدارية 

ك ي السير
 عالء الجيوسي تقتن

 نايف عبدهللا  منسق الدائرة التعليمية \مدرب

 محمد أبو سخا المنسق التربوي\مدرب

 معتصم غيث مدرب

 محمد دويكات مدرب

 زين عاصي مدربة / محاسبة

 نور أبو الرب منسق الدائرة الفنية

 محمد أبو طالب عارض سيرك/ منسق بركة الفنانين  

عارض سيرك/ منسق انتاج   أحمد أبو طالب

http://www.palcircus.ps/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9
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 اضغط على الرابط التالي:  لحصول على لمحة عامة عن فلسفة ونهج مدوسة سيرك فلسطين فيما يتعلق بأنشطتها التربويةل
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بوية  األنشطة التر

ك لعام   : 9102أندية الستر

طالبة،  111طالب و 31طالب وطالبة، منهم  111ما مجموعه  9112شهر كانون الثاني حتى شهر أياو  ضمت أندية السيرك األسبوعية منذ
 من بيرزيت، ووام هللا، ومخيم الجلزون لالجئين، وجنين، والقدس.

 
 طالبة. 111طالب و 31طالباا وطالبة منهم  121، ضمت أنديتنا 9112أيلول وكانون أول وخالل الفترة ما بين 

 

عام. اما  91و 3طالبة( تتراوح أعماوهم بين  11طالباا و 19طالباا وطالبة ) 19خالل الفصل األول، ثالثة أندية فيها  بيرزيتضم مقرنا في 
 طالبة(. 11طالب و 11طالب وطالبة )منهم  92أندية مع  1القصل الثاني، فقد ضم 

 

، سعت المدوسة إلى نشر فنون السيرك في عدة مدن ومخيمات، والوصول إلى أطفال برنامج المدوسة التدويبي خاوج منطقة بيرزيتمن خالل 
؛ ألننا 9111وشباب من ذوي ا عااات الذهنية، وإلى فتيات مركز الرعاية والتأهيل. بدأنا بالخروج من منطقة وام هللا منذ بداية تدويباتنا في عام 

م آمنا في ادوتنا على وصول مشروعنا لكل الفلسطينيين على اختالف مناطقهم الجغرافية. لذا فقد بدأنا في التدويب في الخليل، وجنين، ومخي
 الفاوعة لالجئين، لعدة سنوات إذ حاولنا تأسيس مقرات تدويب دائمة لمدوسة السيرك في تلك المناطق. كذلك نوفر تدويبات ألطفال وشباب من

طالبة من مركز وعاية  11مع ما متوسطه  9119مخيم الجلزون بإحضاوهم إلى مقر المدوسة في بيرزيت. كما نعمل على نحو سنوي ومنذ عام 
 91وتأهيل الفتيات في جنين. إضافة إلى توفير تدويب لمجموعتان من مركز جبل النجمة، وجمعية النهضة النسائية، إذ امنا هذا العام بتدويب 

 طفل من ذوي ا عااات الذهنية.  
 

طالبة(. أما  11طالباا و 11طالب )منهم  111نجح برنامج المدوسة التدويبي خاوج بيرزيت بتدويب  9112كانون الثاني وأياو خالل الفترة بين 
 طالبة( موزعين على أندية أسبوعية في كل من:11طالب و 92طالب )منهم  113، فقد ضم البرنامج 9112بالفترة بين أيلول وكانون األول 

  

 طالبة( 11طالبة والفصل الثاني  11: بالتعاون مع مركز وعاية وتأهيل الفتيات )ضم الفصل األول جنين 

 طالب/ة( 91طالب/ة والفصل الثاني  11بالتعاون مع المركز األسقفي للتكنولوجيا والتدويب المهني في الطيرة )ضم الفصل األول وام هللا:  

 طالبات( من ذوي ا عااة الذهنية بالتعاون مع مركز جبل النجمة. 1طالب و 3طالب ) 11جبل النجمة:  

 طالب من ذوي ا عااة الذهنية بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية. 12جمعية النهضة النسائية:  

 طالب/ة( 12طالب/ة والفصل الثاني   19بالتعاون مع مركز يبوس الثقافي )ضم الفصل األول القدس:  

 

http://palcircus.ps/ar/content/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-0


ن تنظم المدوسة إلى جانب تدويباتها األسبوعية ووشات عمل بتخصصات الجمباز، والهوائيات، واللعب بالكرات، بوااع مرتين سنوياا. استفاد م
 .9112طالبة( خالل الفترة ما بين كانون الثاني وكانون أول  91طالب و 9مشاوك )منهم  99هذه الووشات ما مجموعه 

 
سنوات فهو مفتوح للجميع. ويضم البرنامج العديد من الطالب، غالبيتهم  1الذي توفره المدوسة مرة كل سنتين إلى برنامج تدويب المدوبين أما 

شاب وشابة من مؤسسات ثقافية شريكة وهي:  91من األندية خاوج بيرزيت. وفرت المدوسة خالل هذا العام برنامج تدويب مدوبين لحوالي 
ق البستان )القدس(، ومسرح الحرية )جنين( وداو انديل )طولكرم(.  وهذه الخطوة هي األولى باتجاه تأسيس أندية سيرك مستقلة في تلك المناط

 .9191وكانون الثاني  9112في الفترات ما بين أيلول 

 

 السيرك متاح للجميع

تواصل مدوسة سيرك فلسطين االستثماو بفكرة "سيرك للجميع". تعبر وؤية المدوسة عن سعيها المستمر إلى المساهمة في الوصول لمجتمع 
ي شامل وعادل. فمدوسة سيرك فلسطين ترحب بالجميع على اختالف مناطقهم الجغرافية وإمكانياتهم وادواتهم. بعض ا ستراتيجيات الرئيسية الت

 تستخدمها المدوسة لجعل السيرك متاحاا للجميع هي:
 

 الترحيب بكافة األطفال والشباب من مختلف الخلفيات الدينية والسياسية وا جتماعية وا اتصادية والجنسية. •

 .الرابط التالي نظام المنح، الذي يمّكن المشاوكين من دفع القسط بما يناسب إمكانياتهم. للمزيد عن نظام المنح، اضغط على •

برنامج المدوسة التدويبي خاوج منطقة بيرزيت، إذ يتنقل مدوبوا السيرك بشكل أسبوعي بين المناطق التدويبية. وبدون هذا البرنامج، لن   •
 يتمكن األطفال في تلك المناطق من المشاوكة في تدويبات السيرك.

تطوير شراكات مع مؤسسات مختلفة تعمل مع الفئات المهمشة في المجتمع. إذ امنا بتطوير شراكات اوية على مدى األعوام الماضية مع   •
مركز تأهيل ووعاية الفتيات في جنين. ومركز جبل النجمة للتأهيل، وجمعية النهضة النسائية، اللذان يعمالن مع أشخاص من ذوي 

 ا عااات الذهنية. اضافة الى جمعية البستان في سلوان وداو انديل في طولكرم ومسرح الحرية في جنين وجامعة بيرزيت.

أبوابنا مفتوحة لجميع من يرغب بزياوتنا ومشاهدة تدويباتنا. فمن خالل تنظيم عدة عروض مجانية أو برسوم ومزية تعطي المدوسة الفرصة  •
 للجميع لالستمتاع بسحر السيرك.
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 للمزيد اضغط هنا  فصل الصيف هو األنسب  للتدريب المكثف مع طلبة السيرك خالل العام.

 

طالباً وطالبةً من مجموعات يال نلعب وقمر  00مخيمات صيفية في مقرها في بيرزيت لما مجموعه  3، 2019نظمت المدرسة في صيف عام 
 وشمس من بيرزيت ورام هللا والقدس.

 

ي مع مجموعة 
ك المتنقل. تجول العرض “  شمس”نتج عن المخيم الصيفن ي القاعة  00إنتاج عرض السير

ن
زيت وسلفيت )ف ي بير

ن
مرة ف

ي رسية رام هللا والقصبة( وفرخة )ضمن 
ن
( وخان األحمر ورام هللا )ف ي

الرياضية التابعة لبلدية سلفيت( وشعفاط )مركز الطفل القلسطيتن
 اىل حواىلي 

ً
ي جمعية الثقافة العربية(، وصوال

ن
ي مرسح الحرية( وحيفا )ف

ن
ن )ف ي مدرسة الخالدية( وجنير

ن
( وطولكرم )ف مهرجان فرخة الدوىلي

 شخص.  1111

 

اضافة الى المخيمات الصيفية المذكورة أعاله، شاركت المدرسة بعدة مخيمات صيفية بالتعاون مع عدة شركاء.  قامت المدرسة هذا العام 
 بإعطاء تدريبات في األماكن التالية:

 

: بالتعاون مع مرسح الحرية ) • ن  طفل( 911جنير

 طفل( 091رام هللا: بالتعاون مع رسية رام هللا ) •

ي سي ايطاليا وبلدية سلفيت ) •
ن
ي ف  أطفال( 901سلفيت: بالتعاون مع ج 

ن ) • زيت: بالتعاون مع مدرسة الالتير  طفل( 01بير

 

تهتم مدرسة سيرك فلسطين بإعطاء طالبها فرصة لعرض المممهمارات المتمي اكمتمسمبموهما  خمالل السمنمة المدراسميمة، لمعمائمالتمهمم 
 وأصدقائهم. لذا تنظم المدرسة سلسلة أيام مفتوحة في نهاية كل عام دراسي لطالبها وطالباتها من مختلف المناطق 

 

 1220، سبعة أيام مفتوحة تم تقديمممهما لممما يمقمارب  2019أيار لعام  3نيسان و 20نظمت مدرسة سيرك فلسطين في الفترة بين 
 شخص في كل من:

 
 

 . يومان في مقر مدرسة سيرك فلسطينبيرزيت: 

 : في مركز جبل النجمة.أبو قش 

 في مسرح الحرية لطالبات مركز ورعاية تأهيل الفتيات.جنين:  

 في المركز األسقفي للتكنولوجيا والتدريب المهني.رام هللا:  

 لطالب جمعية النهضة النسائية في مدرسة الالتين.رام هللا:  

 في مركز يبوس الثقافي .القدس:   
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 المخيمات الصيفية 

 األيام المفتوحة

http://palcircus.ps/ar/content/المخيمات-الصيفية
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 األنشطة الفنية 
 اإلنتاج والعروض

تسعى مدرسة سيرك فلسطين من خالل عملها إلى نشر فنون السيرك في فلسطين، وتعريف الفلسطينييمن عملمى شمكمل جمديمد ممن أشمكمال المفمنمون 
اضغط على المرابمط األدائية. ولتحقيق هذا الهدف، تنتج المدرسة عروض السيرك، وتنظم الجوالت محلياً ودولياً. لقراءة المزيد عن أعمالنا الفنية، 

 التالي:

 قهوة بنص البلد

 

 .2012اإلنتاج السابع لمدرسة سيرك فلسطين، تم إنتاجه عام 

 

ي ”عن العرض: 
، يجمعنا الزمان والمكان، ونتشارك اللحظات، ولكن لكل منا قصة مختلفة يروي  ها. البعض يستمتع عندما نلتف 

ً
ي معا

نلتف 
ي تجمعنا عىل 

ي الحقيقة انها الفرحة واالحتفال واالنسانية الت 
ونها بأفكارهم وأحاسيسهم. فن ، وآخرون يبحثون عن لحظات وحدة، يعي 

ً
معا

ي تجعلنا نقف للحظة، نشاركهم ونل
ي تمأل قلوب  هم الت 

 تقطفنجان قهوة لننير ونتشارك الذكريات. انها االرداة والتصميم، العمل والمثابرة الت 
 “أنفاسنا لنكمل الحياة دونما حدود أو تقف. 

 
ك نابلس بتاري    خ “ قهوة بنص البلد“ تم عرض ن آب 9102آب لعام  92و 90ألول مرة  ضمن أيام سير ة ما بير ونيسان  9102.   وخالل الفي 
 اىل حواىلي  01، تجول العرض 9102

ً
ي التجمعات البدوية وصوال

ن
ي مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وف

ن
 شخص.  00211مرة ف

 

http://www.palcircus.ps/ar/content/مقدمة
http://www.palcircus.ps/ar/content/مقدمة
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 رساب

تم انتاج عرض مشترك بين مدرسة سيرك فلسطين ومهرجون 

تشرين أول  21بال حدود فرنسا والتجول به خالل الفترة ما بين 

 .2019تشرين الثاني،  9و

مرة في بيرزيت ومخيم الجلزون ومخيم  11تجول العرض 

بالطة ومخيم عسكر وكفر قدوم وعوريف ومخيم جنين ومخيم 

عايدة والخليل وعرب الرماضين ومخيم العروب ومخيم الفوار، 

 شخص.  11121وصوالً الى حوالي 

"تفتقر جميع المناطق التي عرضنا فيها الى جميع انواع األنشطة 

الثقافية والفنية. أرى أن وصولنا اليهم في غاية األهمية لمنح 

أطفال تلك المناطق لحظات من الفرح والسعادة. إذ ان غالبية تلك 

نور أبو المناطق تعاني بشكل مباشرمن االحتالل االسرائيلي" 

 الرب  

ك فلسطير  ومهرجون بال حدود ك بير  ستر  فرنسا —عرض مشتر

المصاعب التي يواجهها الالجئون في جميع أنحاء العالم، “  سراب”يستعرض عرض 
من خالل استخدام الفنانون/ات الفلسطينيون/ات السبع مهاراتهم في السيرك 

 المسرحي، لسرد تاريخهم الذي يتكرر مع ماليين الالجئين حتى اليوم.

 
سراب هو اإلنتاج الثامن لمدرسة سيرك فلسطين، من إخراج بول إيفانز. ُعرض 

مرات في برشلونة )اسبانيا(  وزيورخ )سويسرا( ويينا )المانيا( وصوالً  2“  سراب”
 شخص.  3000إلى ما يقارب 

 

  ZKBللرعاية وجائزة  ZKBلجائزة “  سراب”وفي زيورخ، تم ترشيح عرض 
 للجمهور. 

 

 ن ق ام ام ك ان ي ة ال م ش ارك ة 9191سيواصل العرض بالتجول طوال عام 
ً
. اذ يتم حالي ا

ي النمسا وكمبوديا وايطاليا والمانيا. 
ن
 بعروض ف





ي القدس:  •
 
يطانية ف   القنصلية التر

ي بمناسبة يوم المرأة العالمي بتاري    خ 
ن
ي مركز يبوس الثقاف

ن
ي ف  آذار.  1عرض طالن 

 

  مؤسسة التعاون  •
زيت 92عرض بتاري    خ  ي مول بير

ن
  آذار ف

 

 مرسح عشتار •
ة خالل يوم المرسح العالمي بالتعاون مع مرسح عشتار بتاري    خ   آذار 92المشاركة بمسير

 

  مؤسسة رسيل •
ي 
ن
ي نظمتها مؤسسة رسيل ف

ن بالتوحد ضمن الفعالية الت  ي لدعم األطفال المصابير
ن
ي قرص رام هللا الثقاف

ن
ي ف   نيسان  2عرض طالن 

 

 محافظة أريحا •
ة فنية ضمن كرنفال أريحا بتاري    خ   نيسان 2المشاركة بمسير

 

  بلدية رام هللا  •
ن بماراثون األطفال  ك فلسطير نيسان. كما قدمت المدرسة ورشات تدريبية وعروض  09بتاري    خ “ سوا بنقدر”شاركت مدرسة سير

ن بمهرجان  ك لألطفال المشاركير   نيسان.  02بتاري    خ “ نوار نيسان”سير
 

ن بمهرجان  ك فلسطير ي سوق الميالد وانارة شجرة الميالد “ يال ع الحديقة”اضافة اىل ذلك، شاركت مدرسة سير
ن
بشهر  تموز، وف

ي و 92بتواري    خ 
ين ثانن   كانون أول.   0ترسر

 

زيت  •  جمعية أصدقاء جامعة بتر
ن بماراثون  ك فلسطير ي التعليم”شاركت مدرسة سير

ن
  نيسان.  02الذي نظمته الجمعية بتاري    خ “ الحق ف

 

زيت •  جامعة بتر

زيت ن اتفاقية تعاون مع جامعة بير ك فلسطير  وقعت مدرسة سير
 

 مدرسة عرب الرشايدة •

وع مدعوم من  ن ضمن مرسر  GIZعروض وورم عمل للطالب والمعلمير
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 محلياً:

كاء:   التعاون مع مختلف الرسر

ي طورت مدرسة سيرك فلسطين خالل السنوات الماضية شبكة كبيرة جدًا من الشركاء. فبرامجنا التعليمية والفنية لم تكن لتصل لمستواها الحال
ح، ساردون التعاون السخي مع وزارة التربية والتعليم، والمدارس، والمؤسسات المحلية والدولية، والمراكز الشباببية، والمراكز النسوية، والم

 والسلطات المحلية وغيرها.

مدرسة سيرك فلسطين هي جزء هام من شبكة الفنون األدائية الفلسطينية. بدأت المدرسة منذ عدة سنوات كجزء مؤسس  للشبكة وأصبحت أحد 
  لقراءة المزيد عن شبكة الفنون األدائية الفلسطينية اضغط على الرابط التالياألعضاء الفاعلين كونها جزء من مجلس إدارة الشبكة . 

 
ى ونتيجة لتزايد االعتراف بها، تتلقى المدرسة عدة دعوات للمشاركة في فعاليات مختلفة. وقد طورت المدرسة هذا العام بركة للفنانين وأخر

شخص(  حتى تتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة.  تقوم المدرسة بتوفير ورشات بناء قدرات وفرص  22للمدربين )تضم كل بركة حوالي 
 للتدريب أو أداء العروض.

 

 :2019أدناه لمحة عامة عن الفعاليات التي شاركت بها المدرسة في عام  

http://ppan.ps/language/arabic
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زيت  •   جمعية سيدات بتر
ن بعرض خالل فعالية  ك فلسطير  نيسان 90بتاري    خ “ البحث عن البيض”شاركت مدرسة سير

 

 

 أيام شارع نابلس  •

ن بفعالية        ك فلسطير ي جمعية الشابات المسيحية “  أيام شارع نابلس”شاركت مدرسة سير
ن
ي القدس ف

ن
ي نظمتها مجموعة شبابية ف

الت 
 حزيران.  90بتاري    خ 

 
 

ك  •  النتر 

ك . كما نسقت المدرسة عدة زيارات لطالبها اىل مؤسسة         ن ن هذا العام عدة طالب من زوار النير ك فلسطير استضافت مدرسة سير
ك كجزء من أنشطة المخيمات الصيفية.  ن  النير

 
 

 اللجنة األولمبية الفلسطينية  •

ي حديقة االستقالل بتاري    خ        
ن
ن بفعالية نظمتها اللجنة األولمبية الفلسطينية ف ك فلسطير  حزيران.  11شاركت مدرسة سير

 
 

 فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية •

ي شهري شباط وآذار 
ن
 .9102اعطاء ورشة جمباز مزدوج لراقصي فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ف

 
 

ي كيسان  •
 
 مدرسة ف

ي مدرسة كيسان بتاري    خ 
ن
 تموز.  91عرض ف

 
 

 متحف فلسطير    •

ن خالل فعالية  ي متحف فلسطير
ن
ن ف اب اآلفاق”تم تقديم عرضير ين أول.  0بتاري    خ “ اقي   ترسر

 
 

ي كفر عقب •
 
 مدرسة معالي ف

ي كفر عقب بتاري    خ 
ن
ي مدرسة معاىلي ف

ن
ك ف ين أول.  2عرض سير  ترسر

 
 

  كرنفال الخريف  •

ي حديقة االستقالل بتاري    خ  
ن
ي نظمها حمادة طوقان ف

ك خالل فعالية كرنفال الخريف الت  ين أول.  01عرض سير  ترسر
  

زيت  •  بلدية بتر

ك خالل فعالية إنارة شجرة الميالد بتاري    خ  زيت.  2عرض سير ين أول بالتعاون مع بلدية بير  ترسر
 

 بيت بيوت •

ن بالتعاون مع مؤسسة بيت بيوت بتنظيم يوم تفاعىلي مع أطفال المدرسة وعائالتهم بتاري    خ          ك فلسطير شباط.   99قامت مدرسة سير
.   1كما استضافت المدرسة لعبة بيت بيوت بتاري    خ  ي

 كانون الثانن
 

• GVC  ايطاليا 

ن          ة ما بير ي الفي 
ن
ك ف  ايطاليا وبلدية سلفيت.  GVCتموز بالتعاون مع  99و 91تم تنظيم عدة ورم عمل وعرض سير

    
 

زيت • ي بتر
 
 مدرسة الالتير  ف

 . ن ي لمدرسة دير الالتير
ك خالل المخيم الصيفن  تدريبات سير
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 التعاون الدولي

 بولندا —9102بريف كيدز  •

ي بولندا من تاري    خ  2شارك 
ن
وع بريف كيدز ف ن )محمد أبو سخا( بمرسر تموز  01حزيران حت  تاري    خ  02طالب وأحد المدربير

ي تحت رعاية اليونس ك و  ووزارة ال ث ق اف ة  010دولة و 90بمشاركة 
ن
وع تعليمي ثقاف وع بريف كيدز هو مرسر طفل/شاب. مرسر

اث البولندية.    والي 
 

ي  •
 
 بلجيكا -مؤسسة الوجود والعمل الثقاف

ن اتفاقية تعاون مع        ك فلسطير ي شهر كانون أول  1وقعت مدرسة سير
ن
ي بلجيكا  ف

ن
ك ف وع ممول من   .9102مدارس سير هذا المرسر

سنوات لدعم برامج التبادل وبناء القدرات مع تلك المدارس، إضافة إىل تنظيم عروض إلنتاجات  0الحكومة البلجيكية لمدة 
ي بلجيكا. 

ن
 المدرسة ف

 
ن عن ال ك ممثلير وع وسنوات التعاون  1استقبلت مدرسة السير ي شهر كانون األول للتخطيط للمرسر

ن
ك البلجيكية ف مدارس سير

 . ي
 األربعة وللتعرف عىل المدرسة ومشاريعها والمجتمع الفلسطيتن

  

 ايطاليا —جوزيف تورينو •

بالتعاون مع مؤسسة جوزيف تورينو، شارك المدرب )محمد دويكات( والعارض )أحمد أبو طالب( من مدرسة سيرك فلسطين في 
تشرين أول بهدف تطوير مهارات القادة  21و11مشروع للتدريب المسرحي في البينانو في ايطاليا. نظمت الورشة في الفترة بين 

 والعاملين في المجاالت الشبابية والمدربين والميسرين العاملين في مجال التعليم غير الرسمي. 
 

 GIZ -المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي  •

، GIZشاركت مرح النتشة )منسقة البحث والتطوير والتسويق في مدرسة السيرك( بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون اإلنمائي        
 كانون األول. 1و  3بمؤتمر حول المشاركة المجتمعية والدعم النفسي االجتماعي في مركز هيا الثقافي في عمان بتاريخ 

 

 

 مجموعة الباركور •

 . ي
 استضافة تدريبات أسبوعية لمجموعة باركور شبابية ابتداًء من شهر كانون الثانن

 فرقة وشاح •

ي شهر آذار  0استضافة تدريبيات لفرقة وشاح لمدة 
ن
 9102أيام ف

 

 رسية راام هللا األول •

ي الذي نظمته رسية رام هللا األوىل بتاري    خ 
 آذار.  99عرض رساب خالل الملتف  الفتن

 مدرسة الشميدت •

ين أول.  9طالبة من مدرسة الشميدت ومدرسة ألمانية بتاري    خ  02ورشة عمل ل   ترسر

 النهضة •

ن بفعالية نظمتها جمعية النهضة النسائية بمناسبة عيد األم بتاري    خ   ك فلسطير آذار. إضافة إىل مشاركتها  91شاركت مدرسة سير
ين أول، وباحتفال عيد الميالد المجيد بتاري    خ  02بماراثون بتاري    خ   كانون أول.   90ترسر
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 السويد—مهرجون بال حدود •

الفنون اإلبداعية من ”السويد. المشروع بعنوان  -وقعت مدرسة سيرك فلسطين اتفاقية تعاون مدتها تسع أشهر مع مهرجون بال حدود        
وهو مشروع إقليمي يضم شركاء من فلسطين ولبنان واألردن وسوريا ولبنان. تم اختيار كل من زين عاصي “  أجل السالم والمساواة

. ركز التدريب على 2019أيام في لبنان في شهر حزيران  10)مدربة( ورنين عودة )فنانة( في ورشة تدريب مدربين مدتها 
ورشة  12مواضيع العالج االجتماعي والتهريج واالرتجال والعالج بالفن والوسائط المتعددة. نفذت زين ورنين بعد انتهاء الدورة 

مشاركة. وفي شهر تشرين أول، سافرت رنين عودة إلى  100تدريبية ألربع مجموعات نسوية في نابلس وجنين وصوالً إلى حوالي 
 السويد لمشاركة تجربتها مع فنانين سويديين.

 

 كارافان •

ن خالل عام  ك فلسطير وع إىل استكشاف  9102وقعت مدرسة سير ن مع شبكة الكارافان.  يهدف المرسر وع مدته سنتير مرسر
ي 
ن
\إيرلندا ف ن ي دبلير

ن
ي دورة تدريبية ف

ن
ي المدرسة ف

ن
بوي ف ك االجتماعي المختلفة.  شارك محمد أبو سخا، المنسق الي  ممارسات السير

 .9102كانون األول   2اىل  0من  UCDجامعة 
 

ي براغ وبلجيكا. 
ن
 كما  شاركت المدرسة باجتماعات الهيئة العامة للشبكة ف

 

• Silkeborg højskole  

ن من الدنمارك من  ن عمل لمجموعتير  Silkeborg højskoleشخص بالتعاون مع   11نظمت المدرسة ورشتير

 

ي روما •
 
 أكاديمية الرقص ف

ي روما. 
ن
ن مع أكاديمية الرقص ف ك بمؤتمر تم خالله التوقيع عىل  اتفاقية تعاون لمدة سنتير  شارك المدير التنفيذي لمدرسة السير

 
ي بلغاريا وبلجيكا وهولندا وفرنسا 

ن
ي المدرسة لعدة اجتماعات وشاركوا بعدة مهرجانات ف

ن
ي ف

كما انضم المدير التنفيذي والمدير الفتن
اكات جديدة واستكشاف فرص تعاون جديدة.   بهدف بناء رسر

 

 

 

 

 



 
 

بورد • امبولير  والتيتر  ورشة عمل عىل التر

ن  ة بير
ي الفي 

ن
ن ف ك فلسطير ك آرنود توماس من المدرسة الوطنية لفنون  01تموز و 92استضافت مدرسة سير آب مدرب السير

بورد.  ن والتيي  امبولير ي المدرسة ورشة عمل عىل الي 
ي وفنانن ي فرنسا )كناك( إلعطاء مدرن 

ن
ك ف  السير

 

ي التهري    ج وانتاج المشاهد •
 
 ورشة عمل ف

ي  02شارك 
ن
ي التهري    ج وإنتاج المشاهد ف

ن
ي ورشة عمل ف

ن
( ف ن ن )من طاقم المدرسة ومن بركة الفنانير ك فلسطير فنان من مدرسة سير

ن  ة بير  .9102أيلول  91و01الفي 
 

 ZBKورشة عمل مع  •

ن  ZBKتم تنظيم ورشة عمل مع المؤسسة األلمانية  ة بير
ي الفي 

ن
ين أول. استفاد من الورشة  2و 0ف ن و 2ترسر ن  0مدربير عاملير

ي وعىل 
ن من جبل النجمة وجمعية النهضة النسائية. ركزت الورشة عىل تخصصات الجمباز والتوازن واإلنتاج الفتن اجتماعيير

 أساليب إنتاج مشاهد وعروض مع ذوي اإلعاقة الذهنية. 

 

 

 بناء القدرات



 الداعمون
 

لم يكن وجود مدرسة سيرك فلسطين ممكناً دون الدعم السخي من كل المانحين والداعمين والشركاء. نشعر باإلمتنان الشديد إليمان األشخاص 
 والمؤسسات الكبير في عملنا وثقتهم بنا. شكرا جزيال لكافة المانحين والداعمين لمساهمتهم في إنجاح أنشطتنا. 

 ساهم بنجاح أنشطة وبرامج مدرسة سيرك فلسطين هذا العام كل من:
 

 مؤسسة دروسوس •

 كاريتاس •

 سيدا ضمن برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية •

 كالبروزن فور فيردي -شقائق نعمان من أجل السالم  •

 في بلجيكا“ أصدقاء مدرسة سيرك فلسطين”جمعية  •

 الحكومة الفلمنكية / فالندرز •

 مهرجون بال حدود / السويد •

 مهرجون بال حدود / فرنسا  •

• PAC 

 مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين •

• GIZ 

• NovAct 

 .الكارافان •

 
 

بإمكانكم دوماً اإلنضمام لعائلة المانحين والداعمين والشركاء لضمان استمرارية عمل مدرسة سيرك فلسطين وإلحداث تغيير حقيقي في حياة 
 األطفال والشباب.

 

 اضغط هنا لدعمنا!!
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http://palcircus.ps/ar/content/كيفية-الدعم
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ي وسائل اإلعالم
 
ك فلسطير  ف  مدرسة ستر



 صور هذا التقرير بعدسة: 
 

 أخيل  •
 راكيل كروس •

 دانييل ماير •
و • ي نيي   ييت 

ن  • ك فلسطير  مدرسة سير
 
 
 
 
 

www.palcircus.ps 

 شارع المنزل، بجانب كنيسة الالتين

فلسطين -بيرزيت، رام هللا   

Telefax: +920 2 2112000 

 م   د ر س   ة   س   تر ك   ف   ل   س   ط   ير  

 2112000 2 920+تلفاكس: 

 292112001 920+موبايل: 

info@palcircus.ps 

The Palestinian Circus School 
 مدرسة سيرك فلسطين

http://palcircus.ps/
mailto:info@palcircus.ps
https://www.facebook.com/The-Palestinian-Circus-School-154738964594496/?ref=hl

