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ن ترر رر رر محرر رر ن رر  نعرر  ن نقررترر ررلنعرر تررلنعرردنقعررترر قرر رر  ننرروم نذررلنحررمررا ررا رر  نقدن ررمرري نقررررر  نترردن4102-4102يسررا رر  نبرريًمم  .آبن10قيررلرر  ن  ررحرر نن0،
 

نقت  ينتدنمقتعل ت تن   نعتل  نبشكلنع  ،ن ه   ن قعت ق  نمقت ضيلن مقتسحمبليل،ن يع ك نق   اةنت قع  نمإلقرحا  لننعل نمقت قعنمقح قل  

The Palestinian Circus School م نعل نصف ح  نعل نمقفيسب كننن www.palcircus.psنن 
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ذل بيقن يثت ن بيقني ت م،نبا حنمإلي  بيلن مإلبيمع،نذ هجنمإلبيمعن مإلبحر ان مألذك انمقب  ًةن
 .ن مألتلنن نقسل ب  نذلنمقتم  تلنتدنق لنذلسطيد

قومنيسعي  ن يممنمإلع دنعدنح ظي نق  نتها  دني قلنقلسياكنذلنذلسطيدنذلنشهان
ن نبتا ان4102قيل  نقع   نم حف الم .نس  متنعل نحأسيسنتياسلنسياكنذلسطيدن01،

نقه نقلح ضيا ن نمق  قل نمقع   ن    ن  نييد نتدن.نن س عتل نمقعييي نمقتها  د يسحهيف
مألطف  ن مقشب بنكوقكنمق ته انمألربانس  منتدن   نعا ضنسياكنتع صاةنعل ن

 .ح بع   ن ش اك   نم حف الح  نمقع  نمقم ي .نتسح ىنع   ن
 

.نذلنبل يك “ننقصيق ًنتياسلنسياكنذلسطيد”شهيننومنمقع  نمإلط قنمقاستلنق تعيلن
نمآل ا دن نبح في  ن اغب م نس بم م نذلسطيد نسياك نتياسل نيعت م نتحط ع د نبحأسيسه  ق  

ك دن فلنمالط قنامئع م،ن يثن وبنمقعييينتدنمقتهحتيد،ن.نن مقه ته نكلني و من و ن 
 .نذ نشكنقدنمق تعيلنسحس ن نب شان ت  ن ا علنع ق نمقسياكنذلنذلسطيد

 

ق نيصلنم حش اهنمق ن تيعني  نمقع ق نبعي،ن قردن.نننع قتي من“ننقتا- ي ي”م حشانعاضن
نت ه  نقدنيصلنقلعييي   حنمقعاضنبح ا كنتش عانمق ته انتدن.ننتدنمقت حتلن يمم

نمق نمقبام  ل  عل نمقاغ نتدنقدنتياسلنسياكنذلسطيدنق نحردن!ننذلسطيدنمق نق ا ب 
س ىنت ح لنقلعاض،نالنيتك   نح  نلنشع ا  نب قتسؤ قيلنبطا ملنق نبأ اىنذلنمقحط ان
مقش صلنقف   لنمقعاضنعشح انتعل ن ذ يين تاينمقلومدنحو ق نذ  دنمقسياكنأل  نتاةن
نذلن نمقسياك نذ  د نقحعلي  نت  ل نعل  ن ص  نن  ك ن تد نذلسطيد نسياك نتياسل ذل

نذ   لنسياكنذلسطي ييدنتدنمق ص  نمق نس  لن.ننمق  اج نبحتكدنق   نمقف ا  ش اكه 
 .مقسياكنمقي قيلن حتك ه نتدن شانتآسلنشعبه نبهوهنمقطا ملنمق تيلل

 

 يدن.نن“تمان ”قت نذلنبيح  ،نذلنبليةنبيا  تنمق  بل،نذمينحاس تنمقتياسلنذعلي منذلن
إالنق   نحتك  نشيئ من.نن“ س نغا ب”،نك  نبتث بلن4100 صل  نمق نمقبليةنذلن ه يلنع  ن

نمقت ليلن نت  اطيدنقرثانذلنمق ي ة ذشيئ منتدنمقشع انب إل حت ًن  ط ةن ط ةنقصب   
ن   ن ن تد نمقعييية، نمقت ليل نمقثم ذيل نمقفع قي ت نذل نمقتش اكل ن    نتد ن وقك قلبلية
ن عا ضن نعتل ن اش ت نعية نح ذيا ن    ن تد نب طامي، نمقبلية نط ب نقعيمي م يي ي

نمقت ليل ن ق ييحه  ننقتيماسه  نمقع  ن.ن نذ    نذلنبيحه  نذع م ن كأ ه  ن  قي م حشعانمقتياسل
نسك دن ن تيع نإلذ ية نبأساه نمقت حتع نذيه  نم حتع ن تيلل نق ظ ت نعية نشهي   مقت ضل

 أتلنقدن حتكدنتدنمالسحتامانذلنحط  اننوهنمقع قلن  شكانمقت حتعنمقت للن.ننمقبلية
 .ذلنبيا  تنقيعته ن  سدنضي ذحه نق  

 3صفحة 

 :مقدمة



 

:نإونق     ن صيت  ن ذ ةنمث يدنتدنقربانيمعتي  ن ققابنقصيق ؤ  ن قصيق ًنذلسطيد.ننك دننومنمقع  نصعب منقلغ يلنعل نع ئللنتياسلنسياكنذلسطيد
 !ني  يكنس ت  دن حا  نق ك سد

 

 

 

 

 قدنحغ يا  نقا م ك نمق تيللنن..نا تك نهللا

 4صفحة 

ق نيكدني  يكنت اينصييقنع يينقتياسلنمقسياك،نبلنك دن
ذلنقلبه ،نذلن تيعنمأل ق ت،نت ونبيمي حه ن    نحط  ان ،ن

ألدني  يكنقين.ننذلنيعته ن   الحه ن مإلعحامفنبه نذلنبل يك 
ق بنمقتشا عن مقط ق ن ذلسطيدنقبلن ح نقدن ح م ينبفحاةن

ذ  دنتدنق لنن011ي  يكنك دنق ينت اكلنذع قيلن.ننط  لل
ن نح تلنن4114ذلسطيدنذلنع    وقكنأل هنك دنعل نق  عل

نذلسطيد ن كامتل ن ا ل نذل نتهت م ني امم نمقثم ذيل نقلتم  تل .نقد
نمق تيلن نمقت سيمل نمقتشا ع نذل نمقتب يا د نق ي نقيض م  ك د

نمقرت   حل“ننمقت  اة” نتؤسسل نق تلن.ننتع نذل نيمئت م سيبم 
نمقسياك ن وكا  ت نق  ن.ننوكا  ح   نع يحه نت  نقرل ني  يك شكامم

 !نن قفلسطيد

حا  ني نحا  ،نقدن حتكدنقبيممنتدنت  نصيىنصر حركنتردنآوم ر ر ن
كلت نقطعتنمقب رانقرلرمري  ن“نني مممممممممممممممم”نع يت نك تنحصا يدن

نمأل  نعرر  ن.نن مقررترركرر ثنتررعرر رر   رر  نمقررترر رريرر نن4112كرر دنقررمرر ؤ رر 
 عيتنت ييممن ر قرتر نمسرحرلرترتنإيماةن.نن“   لاسك قد”مقصيفلنتعن

ن قر ررمرر  نقذرركرر اممنعررييرريةن.نن“نسريرراكنحررفرر اس”ن إلعرر يةنحرر ثريررقنعر قررحرر ر 
قلحع  دنذيت نبي   ن بعينذحاةنقصياةنتدنوقك،ن قفنط بنترياسرلن

كرلر ر ن”نكر دنشرعر اكن.نن“نآانر س”نسياكنذلسطيدنعل ننق ينتسر احن
ت  انعتلكنذلنمقسياكن ذرلنعر قرحركن“نت حلف دن كل  نتحس   دن

ح يث  نذلنآ ان   اةنقك،نعدنكلنتش عانمقغرضربن.نتعنذلسطيد
..نكرلنوقركنتضريرعرلنقرلر قرت..ننكف ” ي ت نقلتن.ن كلنمقصامع ت

 .نننع   حلنك نق بب  ك“ن.م  نمؤتدنب ق بنذمط



نح ل نتياسلنسياكنذلسطيدنبي قلنذلسطي يلن اةني  اطنبه نمقفلسطي ي دنب ي ةنثم ذيلن ذ يلن شطلنح حضدنمإلبيمعن  ا لنمقحعبيان مقحعيييل
 .ن حعحبان ناك ئ نقس سيلنقت حتعنع ي ن ش تل

 

مألطف  ن مقشب بنمقفلسطي لنعل نذ  دنمقسياك،نحسع نتياسلنسياكنذلسطيدنمق نحط  انشكلن ييينتدنقشك  نمقفدنذلننتدريبتدن   ن
نذ عليدنذلنمقت حتع ًم ق نحط  انمإلتك   تنمإلبيمعيلن مق سييلنقلفلسطي ييدنقيت ه ن حتكي ه نتدنقدنيصب  منقعض   .نذلسطيدن م 

 

ق ن شانمق علنت لي من ي قي من   نإنتاج وتقديم تدن   ن عا ضنمقسياك،ن سع نمق نغاسنمألتلنذلنمقت حتع،نمق نحش يعن ا لنمقحعبيان م 
 .مقح يي تنمقت حلفلنمقحلني م هه نمقت حتعنمقفلسطي ل

 

5صفحة   

 الرؤية

 عن المدرسة

 الرسالة



 مجلس اإلدارة    

 

 ي سفنمقا ت  ين.ني:نمقائيس 

 مقسييةن يك  ن ا  ل:ن  ئبنمقائيس 

 مقسيينامئينص يق:نقتيدنمقص ي قن 

 مقسييةنإقه  ن   ل:نقتي لنمقسا 

  ش ييلنت ل ف.ني:نعض 

  مقسيينت نانش متاة:نعض 

  مقسييةنإيت دن   :نعض 
 

نذلنحط  انتياسل ن بامحه ن  قحه نتعنتياسلنمقسياكن س نت م ن  ينتدنمعت قنقل ب  ،نشكان تيعنمقتحط عيدنمقت لييدن مقي قييدنمقويدنش اك م
 !!نقن من سه منبك نيمئت منذلنع ئلح  نمقربياة.نسياكنذلسطيد

 6صفحة 

 4102-4102الطاقم في عام 
 مدير عام شادي زمرد

 نائبة المدير العام جيسيكا دوفليجرة

 مسؤول مالي سنان منصور

 مسؤولة تطوير موارد جوليانا شيرو

 منسقة رنا ناصر

 سكرتيرة هانية عبدهللا

 تقني عالء جيوسي

المدرب المسؤول/ مسؤول المنهاج التعليمي  نايف عبد هللا  

عارض/مدرب  نور أبو الرب  

 عارض/مدرب  دمحم أبو طالب

 عارض/مدرب  أحمد أبو طالب

 عارض/مدرب  دمحم أبو سخا

 عارض/مدرب  معتصم غيث

 (مستقل)فنان  فادي زمرد

 (مستقلة)فنانة  عشتار معلم



 

شيملن تص ا فنمق ش ط تننن227142شيمل،ننحض ننقص  نث بحلنبميتلنن074107211قينبلغننن4102-4102قهومنمقع  نت ت عنمق فم تنن
 شيملن074147221 مإليماةن

 :مقح قل يثنح نحص يفنت ت عنمق فم تنب  ًنعل نطبيعلنمق ش طنعل نمق   ن

 

 .حض نحر قيفنمإلسحثت انمض ذلن ت ت تن ت  دنقس  لنتياسلنسياكنذلسطيدنب إلض ذلنمق ننشامًنتسحل ت تنمقسياكن مقتكحب*

 

 سنان منصور

 المسؤول المالي

7صفحة   

 4102-4102ملخص مالي للعام 



 

 :نقلت لنع تلنعدنذلسفلن  هجنتياسلنسياكنذلسطيدنذيت نيحعلقنبأ شطحه نمقحاب يلنمضغطنعل نمقامبطنمقح قل

 8صفحة 

 األنشطة التربوية

 :4102-4102أندية السيرك 

طالب، من جنين ومخيم الفارعة لالجئين وبيرزيت  24طالبة و 032طالب منهم  442ضمت أنديتنا السيرك األسبوعية هذا العام ما مجموعه 
      .ومخيم الجلزون لالجئين ورام هللا والخليل

 

 .ع  ن22 ن1ححام حنقعت ان نبيدن(نط قبن21ط قبلن ن42)ط قبنن10ق ييلنذيه نن2نومنمقع  نبيرزيت ض نتما  نذلن

بيقنمقعتلن(.ننط قب تن2ط قبن ن02ت ه ن)ط قبنن01ح ننومنمقع  نقب  نط بن يينذلنت ت علنمقعا ضنمقط بيلنقيصبحنبوقكنمقعيينمقرللن
 .4102-4102تعه نعل نعاضن ييين سيسحتانمقعتلنعليهن   نمقع  نمقم ي ن

 

ق نميص قه نمق نقطف  ن شب بنبرنامج المدرسة التدريبي خارج منطقة بيرزيت يسع ن مق ن شانذ  دنمقسياكنذلنعيةنتيدن ت يت تنمق  ئيدن م 
بيق  نب ق ا جنتدنت طملنام نهللانأل   نقاي  نقدنيك دنن4111ت ونبيميلنحيا ب ح  نذلنع  ن.نتدنو ينمإلع ق تنمقون يلن قفحي تنتاك نمقاع يلن مقحأنيل

نذمينعتل  نذلنمق ليلن   يدن ت ي نمقف اعلنق  ئيدنقعيةنس  متن يثن     ن.ننتشا ع  نقرلنمقفلسطي ييدنعل نم ح فنت  طمه نمق غامذيل قوم
كوقكن م  نبإ ض انقطف  ن شب بنتدنت ي نمق ل  دنمق نبيا  ت،ن  عتلنقيض منعل ن   نس  ين.ننحأسيسنتمامتنحيا بنيمئتلنقتياسلنمقسياك

ط قبلنتدنتاك ناع يلن حأنيلنمقفحي تنذلن  يد،نكت نبيق  ننومنمقع  نحيا بنت ت علنط بنتدنتاك ن بلنن22تعنت نتح سطهنن4112 ت ونع  ن
 .نألطف  نتدنو ينمإلع قلنمقون يل مق  تل،ن يثن م  نبح ذيانحيا ب تنسياك

 

    نذصلنمقصيفنتدنكلنع  نحت حنمقتياسلنمقعييينتدنط به نذاصلنمقتش اكلنبحيا ب تنتكثفلنذلنتمان نذلنبيا  تن مقعتلن مقعي نتعنن
بعضنط بننومنمقبا  تجنمقحيا بلنيصل دنقتام لنتحميتلنذلنمقسياكن بعينبضعلنس  متنيحتك  دنتدنمإلقح  قن.نن ت ئه نتدنمألت ردنمقت حلفل

نبيا  ت نذل نحط امم نمألرثا نمقتياسل ن.ننببامتج نق  نمقح ضيا ل نمقت ت عل نتع ني  اط د نمقعا ض“ننتلحل” يث نت ت عل نإتك  يلن.ننق  نمق  إض ذل
 يض نمقبا  تجنمقعييينتدنمقط بنتعظته نتدن.ننس  متنق تيعنمقط بن1-4مقح  قه نببا  تجنحيا بنمقتيابيدنمقوينحم  نمقتياسلنبح ذياهنكلن

 .مأل ييلن  اجنبيا  ت

 

نبك  ه نت حتعنسياكنكبيا نمقتياسلنب تعنكلنمقط بنتع م،نقرلنيسحتحع م حلح  نتياسلنسياكنذلسطيدنبح ميقناؤ حه ن.نن تدن قتنآل انحم  
نتحس  يل نيعطلنقل تيعن م ق م نتحس   دن”  دن.نن يثنحؤتدنذلنت حتعنش تلن ع ي ، نت حلف دن كل   نكشع انسياكن“كل   نحت ت م تدن“ننحف اس”،

 .نننقصيق ؤت  نامتلن حا  

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


ت  عيدنعل نق ييلنقسب عيلنذلنكلن(ننط قبن21ط قب تن ن011ت ه ن)ط قبنن022عتلنبا  تجنمقتياسلنمقحيا بلن  اجنبيا  تننومنمقع  نتعن
 :تد

 نط قبلنب قحع  دنتعنتاك ناع يلن حأنيلنمقفحي تن22ط قبنب قحع  دنتعنتساحنمق ا لن مآل انيض نن00ق ينت نيض ن:ن  يي دنقلسياك: جنين. 

 ط قبنب قحع  دنتعنتساحنمقف اعلنمقفلسطي لنن04: مخيم الفارعة لالجئين 

 ط قبن ط قبلنذلنمقتاك نمألسمفلنقلحر  ق  ي ن مقحيا بنمقته لنذلنمقطياةن44  يي دنقلسياكنيضت دنت نت ت عهن: رام هللا 

  يحياب دنح تن يتلنمقسياكنذلنبيا  تنب قحع  دنتعنط ق تنشب بيل(ننط قبن04ط قبلن ن12ت ه ن)ط قبن ط قبلنن21: الجلزون 

 ط بنتدنو ينمإلع قلنمقون يلنب قحع  دنتعنتاك ن بلنمق  تلن01ت ت علن يييةنتعن: جبل النجمة. 

 

 9صفحة 



 (.نهللا،نبيا  تن مق ليلن ت ي نمقف اعلنق  ئيدن   يد

 .م حهتن تيعننمقت يت تنبعا ضنقلط بنب ض انمألن قلن مألصيق ً

 
 

نمقس لن نذل نمأل سب نمق قت نن  ذصلنمقصيف
نقت  ه ن ن نمقتياسل، نط ب نتع نتكثف م قلعتل
نذلن ن ن  نمقسياك نذل نته امحه  نحط  ا ذاصل
ن حع   ن ن حع اف نقم ً نذاصل نمق قت ومت
قلحف علن مقحع  دن ب  ًنقلصيمق تنبيدنط بن

 .نمقت ت ع تنمقت حلفل

 

مخيمات صيفية  3 ظتتنمقتياسلننومنمقع  ن
نق  ن.ننتحت خيمتها في بيرزيت نح ظي  ح 

نمقتياسلن نقطلبل ن   امد نشها نذل مث يد
ط قبن ط قبلنتدنبيا  تن ام نن22)مقتبحيئيدن

 (هللا

نآبن نشها نذل نح ظيته نذح  نمقث قث نمقت ي  قت 
نتدن نمقح ضيا ل ن مقت ت ع ت نتلحل قت ت عل

ط قبن ط قبلنتدنام نن12)ت حلفنمقت  طقن

نط به ن نإعط ً نذلسطيد نسياك نقتياسل ن يمم نمقه   تد
نمألن قلن نقت   نمرحسب ن  نمقحل نمقته امت نعاض ذاصل

ن.نن مألصيق ًن مق ته انمقع   قومنح صصنمقتياسلن ً 
نمقتفح  ل نمألي   نقعا ض نقلح ضيا نمأل ييل نتد .نكبيا

نمقت  طقن نت حلف نذل نمقتفح  ل نمألي   نحلك نح ظي  يح 
نب قي  ن نم حف الم ن نيامسل نع   نكل ن ه يل نذل مقحيا بيل
نتش اكلن نذاصل نمقط ب ن قت ح نقلسياك مقع قتل
نقت  ن نمقع   ن    نمرحسب ن  نمقحل ن مقحم ي ت مقته امت

ن ع ئ حه  نذاصلن.ننقصيق ئه  ننل ن فسه، نمق قت  ذل
نقت  نقن قلنمقط بن قلتياسلنقتش اكلنقذك ان ن قعت قه 

 . مقت حتعنمقت لل

قي ان تسلنقي  نتفح  لنذلن2قي ان نن0 ظتتنتياسلنسياكنذلسطيدنذلنمقفحاةنبيدن
 :كلنتد

 

 ي ت دنتفح   دنذلنتمانتياسلنسياكنذلسطيدن: بيرزيت

 ذلنتاك ناع يلن حأنيلنمقفحي ت: جنين

 ذلنتساحنمق ا ل: جنين

 تياسلنب  تنمقف اعلنمإلبحيمئيل:نمخيم الفارعة لالجئين
 

10صفحة   

 المخيمات الصيفية

 األيام المفتوحة



 
ق حجن.نن4102مإل ح جنمقس يسنقتياسلنسياكنذلسطيدنح نإ ح  هنع  ن

ن ن مبطل”عاض نمقفلسطي لن“ننت  ن مقشب ب نمألطف   ن عل بهيف
 .يش ني دنمقح يي تنمقت حلفلنمقحلنح م هه نبأسل بنذك نل

 

 ...بإتك  كنقامًةنمقت  ينعدنمقعاضنتدن   نمقامبطنمقح قلن

 

نمقعاضن نح ييل نح  ننوم، نتدنن12   نع ت   نذلنت  طقنت حلفل تاة
ن مقميس نمقغابيل نق  ئيدن:ننمقضفل ن ت يت ت ن قاى نتيد نوقك  يشتل

نب إلسحيط د  تدن   نحلكنمقعا ضنحتك  ن!نن ح تع تنبي يلنتهيية
ش صنتدنام نهللان بيا  تن مق ليلن   يدنن1211تدنمق ص  نمق ن

ن ت ي ن نعمب ن كفا ن بيحيد ن مقطيبل نق  ئيد نمق ل  د ن ت ي   مقميس
ن قاىن نق   ن بيت نقلبي  نمق عي  ن ت طمل ن قب طيل نق  ئيد مألتعاي

ن مق ب بية ن عامبل ن شمب  نسلفيت، نذل ن تس ل نبل ط ن ييا .نمق م يل
 .نن4102 ح نشهانك   دنث  لنقع  ن“نت ن مبطل”سيسحتانعاضن

 اإلنتاج والعروض

ق نحعا فنمقفلسطي ييدنعلنشكلن ييينتدنقشك  نمقف  دن حسع نتياسلنسياكنذلسطيدنتدن   نعتله نمق ن شانذ  دنمقسياكنذلنذلسطيدن م 
 . تدنق لنح ميقننومنمقهيف،نح حجنمقتياسلنمقعا ضن ح ظ نمق  التنت لي من ي قي من.نمأليمئيل

 

 11صفحة 

 مش زابطة

 األنشطة الفنية

http://palcircus.ps/ar/content/%D9%85%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-2014


 .....مضغطنن  نقلت  ينعدنمقعاضن

ن نعاض ن مقبام  لن“ننقتا- ي ي”ح    نذلسطيد نذل نمقع   نوم
ن4102ذفلنشهانآومان  يس دنقع  ن!!نن ققت  ي ن مقتتلرلنمقتح ية

ن0211ح   نمقعاضنذلنققت  ي ن ذلسطيدن ص المنمق نمرثانتدن
ن نحأييل نذلنن2ش صن يثنح  ن  ي  ن”عا ضنذلنققت  ي  نيا يه

ن مقميسنن2 “نن ب حسيم  نمق  صاة نذل نذلسطيد نذل عا ض
 . بيا  ت

عا ضنذلنق ينن2“ننقتا- ي ي” ذلنشهان   امدنقي نعاضن
.نش صنآ ان0121تها    تنمقسياكنذلنمقبام  لن ص المنإق ن

“نمقفا جنمقي قل”قت نذلنشهانآبنذمينش اكنمقعاضنذلنتها  دن
نقي باة ننن-ذل نب  ئ ة نذ   ن يث  Total Theatre”با ط  ي ،
Awardعا ضنذلنتها  دنن01ح نحأييلن!ننعدنقذضلنسياك“نن

 .ش صن111 ص المنمق نقرثانتدن“نمقفا ج”

 عا ضنكشفيلنن تسرا رير تنقرلرررشر ذرلن مقريذر عن
.ننمقررترري ررلنمقررفررلررسررطرريرر ررلن عررا ضنيبرركررلن ررترريررلررل

نمقرريرر  نن011شرر اكنقرررثررانترردن تررحررطرر عنذررلننرروم
ق ت منبين دنمألاصفلن قعتيةنمقرهاب ًن حر رظريرفن

 مقخن...مقش ماعن مقاس نعل ن   هنمألطف  ن

 
 شكان تيعنمقشاك ًنمقويدنس نت منبإ ر ر حننروهن

بلييلنبيا  تن   يينبيا  رتن ترؤسرسرلن:ننمقفع قيل
ن ذراقرلنصرتر ينقرلريبركرلن  رترعريرلنسريريمتن مقا    
برريررا  ررتن مقررترر ررلررسنمقشرربرر بررلنمقررترر ررلررلن كشرر ذررلن

نحرر ررظرريررتررهرر ن نبرر ألقرر مدنحرر  نتررفررعررتررل نذرر رريررل تسرريرراة
برر قررحررعرر  دنتررعنكرر ذررلنمقررتررؤسررسرر تنذررلنبرريررا  ررتن

.ننقي انم حف المنبرير  نمقرعرتر  نمقرعر قرترلن0بح ا خن
ش اكنمقعييينتدنمألش  صنتدنبلريةنبريرا  رتن
ذلننومنمقي  نتدن   نعيةنق شرطرلنحرطر عريرلن
مشحتلتنعل نح ظيفنمقش ماع،نين دنمقر ريامدن
 مألاصفلن،نإض ذرلنمقر نحر ذريرانعرا ضنعردن

 .مألت د

ض نمقي  ن فلنح ا جنق تيرعنطرلربرلنمقرترياسرلن
تدنبيا  تن ام نهللا،ننترعنعرا ضنقرلرسريراك،ن

قاثر يكسررلنبريررا  ررتن تررياسررلنمقرر حرريردن مقرريذرر عن
مقتي لنمقفلسطي لن مقشاطلنمقفلسطي يلن قس ترلن

 .ت يتان تحط عيدنتدن  تعلنبيا  ت
 

12صفحة   

 أمر-حدود

 مسيرة فنية

http://palcircus.ps/ar/content/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1-2014


 13صفحة 



 مركز خليل السكاكيني الثقافي 
حشا دنق  ن   نن41بح ا خن “نم حف ضلنذ يل”ب قحع  دنتعنتاك ن ليلنسك ري لنمقثم ذل،نش اكنطلبلنتياسلنسياكنذلسطيدنذلنن

 .ح نح ظي ننوهنمقتسياةنذلنتيي لنام نهللاننإل ي ًنوكاىنمإل حف ضلنبطا ملنذ يل.نتها  دنقل يي نمقي قل

 مسرح الحارة 

 .ك   دنق  ن41بح ا خن“نمق اسنمقع يب”مسحض ذتنتياسلنسياكنذلسطيدنح تن يتحه عاض منقتساحنمق  اةنبع  مدنننننن
 

 مسرح الحرية 
 .ك   دنق  ن11بح ا خن“ناس قلنم ح  انتدنذلسطيد”مسحض ذتنتياسلنسياكنذلسطيدنح تن يتحه نعاض منقتساحنمق ا لنبع  مدن

 

 مسرح عشتار 

 ك   دنث  لنذلنتساحنعشح ان1 ن2 ضعنستنتياب دنتدنتياسح  نق اشلنعتلنب قتساحن وقكنذلنمقفحاةنبيدنننننن
 

 كشافة بيرزيت 
 ش اكتنتياسلنسياكنذلسطيدنب قحع  دنتعنكش ذلنقاث يكسلنبيا  تنب فلنإض ًةنش اةنمقتي ينذلنمقبلية

 

 الروائية دنيس أسعد 

 ك   دنق  ن4مسحض ذتنتياسلنسياكنذلسطيدنمقا مئيلني يسنقسعيني  نمقث ث ًنمقت مذقن     
 

  نيسان 4في القدس بتاريخ “ بسطة فرح”قدم بعض من طلبة مدرسة سيرك فلسطين عروض سيرك خالل فعالية. 
 

  مركز رعاية وتأهيل الفتيات في جنين 
عاضنسياكننقيتحهنبعضنط قب ح  نتدنتاك ناع يلن حأنيلنمقفحي تنذلن  يدنإض ذلنمق نمقتيابيدن   نذع قيلن ظتحه ن  ماةنمقشؤ دن

 .مقتي يلنذلنام نهللا

صامان ،نح ظ نتياسلنسياكنذلسطيدنب عحامفن حمييانت للن ي قل ي عكسنوقكنعل نمقيع متنمقرعرييريةنمقرحرلن.ننبفضلنعتله نمقيؤ بن طت  ه ن م 
 عل نمقاغ نتدنعي نإتك  يلنحلبيلن تيعنمقطلب تن ظاممنقضيقنمق قتن ت ي ييلنمقت ماينمقبشا لن ح نمقل رظرلنإالن.ننححلم ن نمقتياسلنعل نتيمانمقع  

 :ق   نحتك  ن بكلنذ انتدنحلبيلنعيةنيع متنت ه 

14صفحة   

 :محليا  

 :التعاون مع مختلف الشركاء



 11صفحة 



 

  شبكة الفنون األدائية الفلسطينية 
 .   امدن02ش اكتنتياسلنسياكنذلسطيدن نلنق ينتؤسسلنشبكلنمقف  دنمأليمئيلنذلن فلنإط قنمقشبكلنبح ا خن

 

    فرقة كشافة أرثودكسي بيت جاال 

 .نش اكتنتياسلنسياكنذلسطيدنذلنتها  دنصيفنبيتن  النقلثم ذلن مقف  دنب قحع  دنتعنذاقلنكش ذلنقاث يكسلنبيتن  الننننن
 

 عدة مخيمات صيفية 
ب قحع  دنتعنعيةنت يت تنصيفيلنذلنام نهللان بيا  ت،نق  ننتياب نتياسلنسياكنذلسطيدنبح ذيان اش تنعتلنذلنمقسياكنألرثانتدن

 .ط قبنذلنمقفحاةنبيدن   امدن آبن211
 

 يونيبال 
 ح نيع ةنتياسلنسياكنذلسطيدنقلتش اكلنبعيةنذع قي تن ظتحه نشاكلني  يب  

 

 محافظة وبلدية بيت لحم 

س  متنعل نمقحع  دنذيت نبيدنت  ذظلنن01حت  نم حف المنبتا انن42قيتتنمقتياسلنعاضنسياكنذلنس  لنمقتهينذلنبيتنق  نبح ا خنننننن
 .بيتنق  ن تم طعلنني  نمقبل يكيل

 

  مؤسسةCISS اإليطالية 
آب،ن وقكنب قحع  دنتعنكلنتدنتؤسسلنن2سعي  ن يممنب سحض ذلنت ي نصيفلنتدنقط عنغ ةن م عط ئه ن اشلنعتلنذلنمقسياكنبح ا خن

CISS”مإليط قيلن تياسلنمقس  نألطف  نمق  ح دنمقح بعلنق تعيلنمإلاش ينمقحاب ين”ن. 
 

 بلدية رام هللا 
 .آبن40مقوين ظتحهنبلييلنام نهللانذلنمقبليةنمقمييتلنبح ا خنن4102قي نبعضنتدنطلبلنتياسلنمقسياكنعاض منضتدنس قنمق ا لن

 

 مؤسسة عبد المحسن القطان 

ب قحع  دنتعنتؤسسلنعبينمقت سدنمقمط دنبح ا خن“نبيكل”مسحض ذتنتياسلنسياكنذلسطيدني  نحيا بلن    نعاضنإل ح جنامقصنبع  مدننننن
 .آبن42 ن42

 

 16صفحة 



 11صفحة 



 18صفحة 

 دوليا  

 مهرجان السيرك اإلجتماعي في تركيا: 

نكلنتدنتؤسسحلن      نذلنمقتها  دنمقي قلنقلسياكنمإل حت علنمقوين ظتحه ذلنن”Sirk Hane” ن”Art Anywhere“ش اكتنمقتياسل
ن نبيد نمقفحاة نذل نحاكي  ن.ننقيل  ن41 ن01ت اييد، نمقته  ا دن“ننت اييد”حمع نتد ن يمم نكبيا نعيي ن حض  ن س ا   نحاكي  نبيد نمق ي ي عل 

 .نحضتدنمقتها  دنعيةنعا ضن  ا نعتلنقألطف  نمق  ئيدنمقس ا يدن مقعامقييدن مقي  يييد.نمقس ا يدن مقعامقييد

  حشد األموال”ورشة عمل حول موضوع“: 
”نThe Management Centre”ذلنعت دن ظته ن“ن شينمألت م ”ش اكتنتياسلنسياكنذلسطيدنذلن اشلنعتلن  قشتنت مضيعن

 .بتش اكلنعيةني  نعابيل

  4102المنتدى اإلجتماعي العالمي: 

يعحبانمقت حيىنتك دنحلحملنذيهنمق اك تن.ننش اكتنمقتياسلنذلنمقت حيىنمإل حت علنمقع قتلنمقوينعمينذلنح  سنذلنشهانآومانمقت ضلنننن
 .نمإل حت عيلن تؤسس تنمقت حتعنمقتي لنقحفكانس ي من حش اكن بامحه ن ححش بكنتعنغيان 

 ألمانيا/يينا—سيرك مومولو: 

ق  نمقتيابنمقتسؤ  نذلنمقتياسلنبإعط ًن اشلنعتلنتكثفلنذلنمقعت ينمقصي لن مق تب  نقعشانقش  صنتدنطلبلن تيابلنسياكن     
 .ت ت ق نذلنققت  ي نذلنشهانحت  نمقت ضل

 مهرجان جسور الشباب في ألمانيا: 

آبنذلنن2حت  ن ن41ط قبن ط قبلنتدنت ت علنمقعا ضنمقط بيلنإض ذلنمق نتيابيدنمث يدنتدنتياسح  نذلنمقفحاةنبيدنن02ش اكنننننن
 .Lidicehausذلنققت  ي نمقوين ظتحهنتؤسسلن“نتها  دن س انمقشب ب”



 شعانب إلتح  دنمقشييينإليت دنمألش  صن.نإدن   ينتياسلنسياكنذلنذلسطيدنق نيكدنتتك  مني دنمقيع نمقس لنقرلنمقت   يدن مقيمعتيدن مقشاك ً
    :نأل شطح  ننومنمقع  ،نحلمي  نمقيع نتد.ن مقتؤسس تنمقربيانذلنعتل  ن ثمحه نب  

  

 دروسوس 

 كاريتاس 

  اإلتحاد األوروبي 

 سيدا ضمن برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية 

 شقائق نعمان من اجل السالم 

 Stichting Kinderpostzegels  

  باك -“ الوجود والعمل الثقافي”مؤسسة 

 التضامن البلجيكي في بلجيكا 

 بلدية يينا، المانيا 

  “بلجيكا“أصدقاء مدرسة سيرك فلسطين ، 

 مؤسسة عبد المحسن القطان 

 
 .بإتك  ك ني ت منمإل ضت  نقع ئللنمقت   يدنقضت دنمسحتاما لنعتل  ن إل يمثنحغييان ميملنذلن ي ةنمألطف  ن مقشب ب

   اضغط هنا لطرق دعمنا!!
 

تك  ي تنب  ًنمقميامتنقألع م نمقم يتل  يثنسحاك نتياسلنسياكن.ن ظتتنتياسلنسياكنذلسطيدننومنمقع  نعيةن اش تنح طيطنقب ثنم حي   تن م 
   .ذلسطيدن   نمألع م نمقم يتلنعل نمق هجنمقحاب ينتعنمقط بنتدنق لنقدن ك دنقرثان     منبح ميقناؤيلن اس قلنمقتياسل

 

قلتسؤ  ن“نإرسلنتحميتل“ ي اةن“نحم ا انت قيل”قلت سملن ي احلن“نإيماةنتش ا ع”ي اةن:ني امتنالث يدنتدنت ظفيه ن1قت نإيما  م،نذمينقيتتنمقتياسلن
 مقت قلن

19صفحة   

 الداعمون

 بناء القدرات

http://palcircus.ps/ar/content/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85


20صفحة   

 مدرسة سيرك فلسطين في وسائل اإلعالم



 :صور هذا التقرير بعدسة
 

 ك ادنذ  يك 
 كا سحيدنذليي 
 امنش  حسا   
 ح  نذ  يانبيكد 
 تياسلنسياكنذلسطيد 

 
 

 ش اعنمقت   ،نب   بنك يسلنمق حيد

ذلسطيدنن-بيا  ت،نام نهللان  

ننذررلررسررطرريرردن ننسرريررانكن  تررينانسررلن

 +970 2 2812000 : تلفاكس  

+970 568 880024 : موبايل  

info@palcircus.ps 

The Palestinian Circus 

School 

Www.palcircus.ps 

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