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 2021كانون أول لعام  11كانون الثاني وحتى  1يسرنا أن نقدم لكم في تقريرنا هذا لمحة عامة عن أعمالنا وإنجازاتنا للفترة ما بين 

 
أو  www.palcircus.psلمزيد من المعلومات حول عملنا بشكل عام، نهجنا وأعمالنا الماضية والمستقبلية، ندعوكم لزيارة موقعنا اإللكتررونري 

 مدرسة سيرك فلسطين على صفحتنا على الفيسبوك:

 المقدمة  04   

 عن مدرسة سيرك فلسطين 05   

 الملخص المالي   07

 األنشطة التعليمية   08

 األنشطة الفنية18   

 مؤسساتيا     26

 بناء القدرات   28

 المانحين   29
 

 في تقريرنا هذا:

https://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 حتى   10يغطي تقريرنا هذا برامج وأنشطة مدرسة سير

 .0100كانون أول لعام   10كانون ثانن

 
ي 
ن وفن ي فلسطير

ن بما فيها تأثير فايروس كورونا عىل حياة الناس فن ك فلسطير ي واجهت مدرسة سير
عىل الرغم من جميع التحديات التى

ي تقريرنا هذا: 
ون فن ، إال أننا نجحنا بتنفيذ معظم األنشطة المخطط لها كما سيى  جميع أنحاء العالم للسنة الثانية عىل التوالي
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 المقدمة



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

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

 والتحديات المختلفة التي تواجههم. 

 

 الرابط التاليبإمكانكم قراءة المزيد عن تاريخ مدرسة سيرك فلسطين من خالل 
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 الرؤيا 

 عن المدرسة 

 الرسالة 

 القيم 

 

 

 

 

 العدل •

 اإلنتماء  •

 اإلبداع واإلبتكار  •

 العقالنية  •

 المهنية  •

https://palcircus.ps/ar/about-us/


 مجلس اإلدارة 
 

 الرئيس: د. يوسف الريماوي •

 نائب الرئيس: السيدة روان حرب  •

 أمين الصندوق: السيد سنان منصور  •

 أمينة السر: السيدة نادية عواد  •

 عضو: السيد خالد مقدادي  •

 عضو: السيد رائد صادق •

 عضو: السيدة تينا رفيدي •

 

ي تطويرها. 
ن وساهموا فن ك فلسطير اتهم ووقتهم مع مدرسة سير ن الذين شاركوا خير ن المحليير نود من أعماق قلوبنا، شكر جميع المتطوعير

ة!  ي عائلتنا الكبير
 فن
ً
 بكم دائما

ً
 وسهال

ً
 أهال

 
ة التقرير بسبب قيود السفر الناتجة عن انتشار كوفيد ن أجانب خالل فيى ي 0100. للتطوع خالل عام 01-لم تستقبل المدرسة متطوعير

، فن
ي 
ونن  حال رغبتم بالتطوع، يرجر تعبأة طلب التطوع الموجود عىل موقعنا اإللكيى
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ي 
 
 2021الطاقم ف

 المدير التنفيذي  محمد رباح 

 المدير المالي  أحمد رزق هللا 

 مسؤولة برامج رنا نارص

 منسقة بحث وتطوير وتسويق / عارضة  مرح النتشة

 مساعدة إدارية ومالية  هانية عبد هللا 

ك  عالء جيوسي  ي السير
 تقتن

 منسق الدائرة التعليمية  نايف عبد هللا

بوي محمد أبو سخا  المنسق اليى

 منسق مجموعات شمس وقمر  معتصم غيث 

 منسق فرقة يال نلعب  محمد دويكات 

مستشارة تنمية وتطوير )المؤسسة األلمانية  فيوال لوكريزيا

 (ZFDبرنامج   -للتعاون الدولي 

 منسق الدائرة الفنية  نور أبو الرب 

ن  محمد أبو طالب   منسق بركة الفنانير

 منسق اإلنتاجات  أحمد أبو طالب 



 الملخص المالي 

 بيان األنشطة والتغير في صافي الموجودات

 

 
 1,092,111 المنح والتبرعات 

  20,492 مساهمات عينية من المانحين

 800 رسوم اشتراكات أعضاء الهيئة العامة 

 167,117 تبرعات ومساهمات أخرى 

 1,480,742 مجموع اإليرادات 

 1,080,116 مصاريف المشاريع 

 106,616 مصاريف إدارية وعمومية 

 129,115 فروقات العملة 

 148,529 االستهالك 

 1,664,376 مجموع المصاريف 

 181,614 التغير في صافي الموجودات خالل السنة 

 2,111,174 صافي الموجودات في بداية السنة 

 2,147,740 صافي الموجودات في نهاية السنة 

 

 بيان المركز المالي للجمعية 

 

 2,501,715 مجموع الموجودات المتداولة 

 499,065 مجموع الموجودات غير المتداولة 

 3,000,800 مجموع الموجودات 

 7,612 مجموع المطلوبات المتداولة 

 227,860 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 235,471 مجموع المطلوبات 

 2,765,128 مجموع صافي الموجودات 

 1,000,800 مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
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 األنشطة التعليمية 
 السيرك متاح للجميع

تعبر رؤية المدرسة عن سعيها المستمر  والمساهمة في الوصول لمجتمع “. السيرك للجميع”تواصل مدرسة سيرك فلسطين االستثمار بفكرة 
ي شامل وعادل. فمدرسة سيرك فلسطين ترحب بالجميع على اختالف مناطقهم الجغرافية وإمكانياتهم وقدراتهم. بعض االستراتيجيات الرئيسية الت

 تستخدمها المدرسة لجعل السيرك متاحاً للجميع هي:
 

 الترحيب بكافة األطفال والشباب من مختلف الخلفيات الدينية والسياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والجنسية. •

 نظام المنح، الذي يمّكن المشاركين من دفع القسط بما يناسب إمكانياتهم.  •

 برنامج المدرسة التدريبي خارج منطقة بيرزيت، الذي يتنقل من خالله مدربو المدرسة بشكل أسبوعي بين المدن المختلفة.  •

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

 الذهنية، إضافة الى جمعية البستان في سلوان ودار قنديل في طولكرم ومسرح الحرية في جنين. 

أبوابنا مفتوحة لجميع من يرغب بزيارتنا ومشاهدة تدريباتنا. فمن خالل تنظيم عدة عروض مجانية أو برسوم رمزية تعطي المدرسة الفرصة  •
 للجميع لإلستمتاع بسحر السيرك.

 

 
امج التعليمية:   البر

 
 األندية األسبوعية: وهي عبارة عن برامج تدريبية  يتم تنظيمها مرة أسبوعياً ابتداًء من شهر أيلول حتى شهر أيار وبشكل سنوي

 

 يال نلعب:

 سنوات في بيرزيت ورام هللا وطولكرم وجنين والقدس. 10و 6برنامج أسبوعي لمدة سنتين يستهدف األعمار ما بين 

ا يسـتخدم البرنامـج اللعـب والتماريـن كأداة للتعلـم، كمـا يقـوم بتعريـف المشـاركين علـى أساسـيات السـيرك فـي مجاالت متنوعـة منه
 االرجوحة، التشو، الكرات، الديابلو، الجمباز والرقص والتمارين الفنية واالرتجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 قمر:

بعـد تحضيرهم تقنياً من خالل ورشـات العمـل أو المخيمـرات  14  - 11يسـتقبل البرنامج خريجـي برنامـج يال نلعـب، أو طالب الفئـة العمريـة 
 ـرـرهالصيفيـة. يعتبـر برنامـج قمـر متقدمـاً وليـس مخصصـاً للمبتدئيــن. كمــا يركــز البرنامــج علــى تخصــص كل مشــارك حسرـرـرب رغربرات

ل بررنرامـرج. ة كروميولــه وقدراتــه المميــزة وتطويــر جوانبه الفنـية واالبداعية. تتـم عمليـة نقـل المشـاركين بعـد تقييـم مسـتوياتهم فـي نرهرايـر
 ومـن ثـم تحديـد جاهزيتهـم لالنتقال إلـى المرحلـة الثالثـة )برنامج شمس(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شمس:

سـنة. يركـز  18 – 14يســتقبل برنامــج شــمس المتدربيــن الخريجيــن الذيــن أنجــزوا برنامــج قمــر، والذين تتراوح أعمارهم مــن 
 البرنامـج علـى الجانـب الفنـي والتقنـي المتقـدم، لتحضيـر المتدربيـن إلنتـاج عـروض أو المشـاركة بعـروض فنيـة متنوعـة، كما يهيئ

 “ البرنامج  الفني االحترافي”أو “ تدريب المدربين”الطالب لدخول برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامج شهيق:

 برنامج مخصص للعمل مع النساء في مراكز التدريب والتأهيل االجتماعي، اللواتي يواجهن تحديات داخلية وخارجية. نسـعى في برنامـج شـهيق
 . للمسـاهمة فـي تمكيـن النساء مـن خـالل تطويـر مهاراتهـن جسـدياً ونفسياً وعاطفيـاً وفكريـاً وإنتاجيـاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برنامج شغف:

نسـعى مـن خالل برنامـج شـغف الستخدام السـيرك االجتماعي مـن أجـل تطويـر القـدرات الشـخصية والجسـدية واإلدراكية للطالب، وفتـح 
الكبـت  ـونالمسـاحة للتفاعـل مـع اآلخرين بطـرق خالقـة ومبدعـة. باإلضافة إلـى إتاحـة الفرصـة لهـم للتعبيـر عـن ذاتهـم وتفريـغ طاقاتهـم، ك

 وعـدم التفاعـل مـع اآلخرين بشـكل آمـن يشـكل عائـق ويخلـق مضاعفـات سـلبية.
 

 

 

 جبل النجمة: 

 

 هم.ومن جانب آخر فإننـا نسـعى الستخدام السـيرك كفـن أدائـي مـن أجـل رفع وعي المجتمـع عن ذوي اإلعاقة الذهنيـة والتحديات التي تواجه
 حيث يتم استخدام القدرات الفنيـة لألطفال من ذوي اإلعاقة الذهنية مـن أجـل المطالبـة بحقوقهـم االجتماعية.



 

 النهضة: 

 

 

 

 : ي
ي الفصلي   األول والثان 

 
ي المدرسة ف

 
 لمحة عامة عن أعداد الطالب والنوع االجتماعي ف



 

 برنامج تدريب المدربي   
 
 

 سرنرة فرمرا فروق.  18الذي توفره المدرسة بشكل سنوي فهو متاح للراغبين بأن يصبحوا مدربي سيرك ممن أعرمرارهرم برنامج تدريب المدربين 
 

شرخرص )مردربريرن جردد  22استرهردفرت الرورشرة  . 2021آب لعام  26و 15نظمت مدرسة سيرك فلسطين ورشة تدريب مدربين في الفترة بين 
 باالضافة الى مدربين من الورشة السابقة( لتحضيرهم وتمكينهم من إدارة تدريبات السيرك االجتماعي في جنين وطولكرم ورام هللا والقدس.

ن تم اختيار المدربين الجدد من خالل شركاؤنا في مسرح الحرية ومركز رعاية وتأهيل الفتيات في جنين ودار قنديل في طولكرم وجمعية البستا
 في القدس ومدرسة نابلس للسيرك والفنون األدائية ومركز الجئ في بيت لحم ومركز بلدي في بيت جاال. 

 
ى عل كما تم تطوير فيديوهات سيرك تعليمية  كمرجع تقني يساعد المدربين والهواة على تعلم تقنيات السيرك. بإمكانكم مشاهدة جميع الفيديوهات

 .من خالل الرابط التالي صفحتنا على اليوتيوب

 

 

 

Page 12 

https://www.youtube.com/watch?v=_vFWelmp-kY&list=PL8E2F1C2E9C9BE803
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ي اكتسبوها أمام عائالتهم وأصدقائهم. لذا تنظم المدرسة سلسلة أيام 
ن طالبها فرصة عرض المهارات التى ك فلسطير تمنح مدرسة سير

ي نهاية كل عام دراسي لطالبها وطالباتها من مختلف المناطق. 
 مفتوحة فن

 
ي كل من: 

 عىل الرغم من الوباء اال أننا تمكنا من تنظيم أيام مفتوحة فن

 طالب وطالبة 00حزيران ل    01جبل النجمة بتاري    خ  •

ي  •
زيت فن ي رام هللا وبير

 طالب وطالبة 75نيسان ل   1و8مجموعات يال نلعب فن

ي  •
 طالب وطالبة  00حزيران ل   01مركز رعاية وتأهيل الفتيات فن

 

 المخيمات الصيفية 
 

ن خالل فصل الصيف  ك فلسطير ن ثالثة مخيمات صيفية نظمت مدرسة سير زيت والقدس وجنير ي بير
 فن

ي  •
ي ل  جني   فن

ن  07طالب و 17طالب/ة ) 51تم تنظيم مخيم صيفن ة ما بير
ي الفيى

 تموز 0حزيران حتى  08طالبة( فن

ي  •
ي جمعية البستان ل   القدس فن

ي فن
ن  08طالب و 07طالب/ ة ) 11تم تنظيم مخيم مخيم صيفن ة بير

ي الفيى
 أيلول 01و0طالبة( فن

ي  •
زيت فن ن  13طالب و 71طالب وطالبة ) 11تم تنظيم مخيم لبب  ة بير

ي الفيى
 تموز.  05حزيران و 05طالبة( فن

 
ن  ة بير

ي الفيى
ن
زيت ف ك مكثفة لطالبها من رام هللا وبير ة االغالق. حضن  1و 0كما نظمت المدرسة تدريبات سير آب لتعويضهم عن فيى

 طالب( 01طالبة و 10طالب/ة )منهم  30الورشات 
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 األيام المفتوحة   

 ورش العمل    

 جسور الشباب 

ي 
ي المانيا. حيث تم تنظيم الورشة فن

ن بورشة تبادل دولية من خالل برنامج جسور الشباب فن ك فلسطير آب  05و 03شاركت مدرسة سير
ن وألمانيا وبلجيكا وسلوفينيا.  11لحوالي   طالب/ة من فلسطير

 

ي سيتم تنظيمها عام 
اتهم وثقافاتهم وقاموا بالتحضير لورشة التبادل الفعلية التى  .0100تبادل المشاركون خير

ك والفنون األدائية ك فلسطي   ومدرسة نابلس للسب  كة ما بي   مدرسة سب 
 تدريبات مشبر

ن  ك فلسطير ك والفنون األدائية بتاري    خ  01استقبلت مدرسة سير ين أول للمشاركة بتدريبات  8طالب/ة من مدرسة نابلس للسير تشر
ك نابلس بتاري    خ  ي سير

كة فن ن بتدريبات مشيى ك فلسطير . كما شارك طالب سير ن ك فلسطير ي مدرسة سير
كة مع طلبة مجموعة شمس فن مشيى

 كانون أول.   00
 

  أنشطة دمج

ي مدرسة زياد أبو 
ي فعالية تم تنظيمها فن

ا وفن ي بيت سير
ي اليوم المفتوح الذي نظمته إحدى المدارس فن

شارك طالبنا من مركز جبل النجمة فن
 عىل الديابلو. 

ً
ية وقدم محمد عاصي عرضا ي رام هللا. قام طالبنا بتشكيل أهرامات بشر

ن فن  عير
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 ورشة عمل جمباز وترامبولي   

ن ل   امبولير
ن ورشة عمل عىل الجمباز واليى ك فلسطير ن  00نظمت مدرسة سير ة بير

ي الفيى
 نيسان 8شباط و 1مشارك/ة فن

 
 ورشة يال نلعب

ن  اوح أعمارهم بير
زيت ورشة عمل مدتها سنة واحدة لثمانية طالب/طالبات تيى ي بير

ن
ي مقرها ف

ن
ن ف ك فلسطير  7و 1نظمت مدرسة سير

 سنوات 

 
ي بلجيكا وسلوفينيا

 
 اجتماعات مع شبكة الكارافان ف

ن  ة بير
ي الفيى

ي بلجيكا فن
ن عدة اجتماعات فن ك فلسطير ي مدرسة سير

ي فن ي   00و08حضن محمد أبو سخا، المنسق البيداغوجر
كانون أول وفن

ن  ة بير
ي الفيى

.  01و00سلوفينيا فن ك االجتماعي  لعمل كتيب عن السير
ً
ا ين أول تحضير  تشر

 

ي سلوفينيا  CTFورشة 
 
 ف
ي إطار برنامج 

ن  CTFفن ة بير
ي الفيى

ي سلوفينيا فن
ي ورشة للكرافان فن

ي مع شبكة كارافان، شارك كل من محمد دويكات ومعتصم غيث فن التدريتر
ن  08و00 ة بير

ي الفيى
ي فنلندا فن

 كانون أول.   05و 01أيلول وفن

 

 مركز جبل النجمة للتأهيل
ي شهر حزيران. 

ن
ن بورشة عمل حول حقوق األطفال ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مركز جبل النجمة للتأهيل ف ك فلسطير    شاركت مدرسة سير
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 األنشطة الفنية 

 اإلنتاجات والعروض والخدمات الفنية
ن عىل شكل جديد من أشكال الفنون  ، وال تعريف الفلسطينيير ن ي فلسطير

ك فن ن من خالل عملها إل نشر فنون السير ك فلسطير تسىع مدرسة سير
. اضافة ال تقديمها خدمات فنية متنوعة  

ً
 ودوليا

ً
ك، وتنظم الجوالت محليا األدائية. ولتحقيق هذا الهدف، تنتج المدرسة عروض السير

  كورشات بناء القدرات، وورش العمل المتخصصة واالستشارات الفنية اضافة ال توفير معداتها و مساحاتها لإليجار. 

 اإلنتاجات: 

كة الحالية:   اإلنتاجات واإلنتاجات المشبر
 

  ”أسيمو“ •

ي “ •
 ”حصتر

ك المعارص” عىل انفراد  “ •   لمجموعة ترحال للسب 

ي ” •
 لمجموعة بالك تيم“ رسالة من الماض 

  للفنان عصام أبو سنينة“ ما بي   وبي   ” •

ي أومبا وكومبا” •
 للفنان مرتض  حموز“ قريتر

ك والفنون األدائية“ متاهة الشام” •  لمدرسة نابلس للسب 

https://palcircus.ps/ar/asimo/
https://palcircus.ps/ar/asimo/
https://www.youtube.com/watch?v=8z5wtXdCXhs
https://palcircus.ps/ar/aside/
https://palcircus.ps/ar/a-letter-from-the-past/
https://palcircus.ps/ar/in-between/
https://palcircus.ps/ar/omba-comba/
https://palcircus.ps/ar/the-levant-labyrinth/


ي 
 برنامج التحضب  الفت 

عام. يخضع الطالب من خالل البرنامج لتدريب مدته ست  18هو برنامج تقني وفني مدته عام واحد للطالب الذين تجاوزت أعمارهم 
 7ساعات أسبوعياً بهدف إعدادهم ليصبحوا فناني سيرك محترفين. وفي نهاية كل عام، يتم إنتاج عرض سيرك. ضم البرنامج هذا العام 

 طالب وطالبتين( 5طالب )

 

 

ي “
 “حصتر

ي ”
. يتمحور العرض حول العالقات األرسية ويطرح عدة مواضيع تهم العائلة. حركات “  حصتى ن ك فلسطير هو إنتاج لطلبة مدرسة سير

ك المختلفة.   فنية يجسدها الفنانون باستخدام تقنيات السير

 
ن الجندري  اث والتميير ل. إضافة ال قضايا المير ن

عدة مواقف يتعرض لها أعضاء العائلة متعلقة بتوزي    ع األدوار والمسؤوليات داخل المين
ن أفراد هذه العائلة.   وما ينشب عن هذه المواقف من رصاع بير

 أداء كل من: إيهاب معطان وأحمد عودة ومحمد أبو فرحة وليان رفيدي وعمر أبو عمر ويزن بربار وجوليا رفيدي
 

ي 
 بتمويل من: الوكالة االيطالية للتعاون اإلنمان 

 إخراج: نور أبو الرب 

 إدارة المشح: محمد أبو طالب 

: عالء جيوسي  ي
 التقتن

 تصوير: عالء عىلي عبد هللا
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ي ”عروض 
 “حصتر

ن و 8تم تأدية العرض  ك فلسطير ي مدرسة سير
 ال حوالي  7مرات داخل الخيمة فن

ً
ي أماكن أخرى وصوال

شخص من  1111مرات فن
ن  ي فلسطير

 مختلف المدن فن

زيت. حيث قام الفنانون  ي بير
ك فن ي تم تأديتها داخل خيمة السير

كما تم تنظيم ورشات عمل لألطفال وأهاليهم بعد العروض التى
 المشاركون بالعرض بإعطاء الورشات. 

 
ي نهاية الورشة، تم تنظيم جلسة تقييم لسماع آراء الحضور عن العرض والفعالية بشكل عام. 

 وفن

ي القدس  •
 
 جولة عروض ف

 ال حوالي “ شو بالشنطة”تجول أحمد الجعبة بعرضه 
ً
ي القدس وصوال

كاء فن  مشاهد  311بالتعاون مع عدة رسر
 

ي الخليل •
 
ي ف

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيت 
ي الخليل بتاري    خ 

ي البلدة القديمة فن
ي فن
ن بفعالية نظمتها جمعية الهالل األحمر الفلسطيتن ك فلسطير  شباط 0شاركت مدرسة سير

 

ك والفنون األدائية  •  مدرسة نابلس للسب 
 ل  
ً
ن عرضا ك فلسطير ك نابلس بتاري    خ “ عىل انفراد”نظمت مدرسة سير ي مدرسة سير

شباط. كما استضافت  01لمجموعة ترحال فن
ي ”المدرسة عرض 

زيت بتاري    خ “ تالسر ي بير
ي مقرها فن

ك والفنون األدائية فن  حزيران.  00لمدرسة نابلس للسير
 

 مرسح الحرية  •
 ل  
ً
ن عرضا ك فلسطير ن ”لمجموعة ترحال ول  “ عىل انفراد”نظمت مدرسة سير ن وبير ي “ ما بير

ي مشح الحرية فن
لعصام أبو سنينة فن

ن بتاري    خ   شباط 00جنير

 

  فعالية ألف ليلة وليلة  •
ي قرية صفا بتاري    خ 

 فن
ً
ن عرضا ك فلسطير  نيسان 01قدمت مدرسة سير

 العروض والخدمات 



  جمعية الروزنا  •
ي مدرسة اإلنجيلية بتاري    خ 

 فن
ً
ن عرضا ك فلسطير  أيار.  01بالتعاون مع جمعية الروزنا، قدمت مدرسة سير

ك. “ أسيمو”كما كان للمدرسة عدة مشاركات ضمن سوق البابورية كان من بينها تنظيم عرض   تحت خيمة السير
ي ال 

 أيلول.  00و 1قدموا عن طريق جمعية الروزنا بتواري    خ  18وقدمت المدرسة عدة عروض لمجموعة من الزائرين من أراصن
   

 مهرجان رام هللا للرقص المعارص  •
يو   تموز.  8بمهرجان رام هللا للرقص المعارص بتاري    خ “ رحلة ال القدس”، شارك عرض 18بالتعاون مع فرقة ستير

ك والفنون األدائية، شارك عرض   تموز 01بمهرجان رام هللا للرقص المعارص بتاري    خ “ متاهة الشام”بالتعاون مع مدرسة نابلس للسير

 

 مهرجان عشتار الدولي  •
ك والفنون األدائية، شارك عرض   تموز.  1بمهرجان عشتار الدولي بتاري    خ “ متاهة الشام”بالتعاون مع مدرسة نابلس للسير

 
 

  المرسح الحر الدولي  •
ك والفنون األدائية، شارك عرض   بعرض ضمن المهرجان بشهر آب. “ متاهة الشام”بالتعاون مع مدرسة نابلس للسير

   

ي  •
 خليل السكاكيت 

ن ورشة عمل لمدة يوم واحد ل  ك فلسطير ي بتاري    خ  11قدمت مدرسة سير
طفل وعائالتهم خالل فعالية نظمها مركز خليل السكاكيتن

 أيار  00
 

 

 بلدية رام هللا  •

ي بتاري    خ 
 بمناسبة يوم االقتصاد الوطتن

ً
ن عرضا ك فلسطير  حزيران  01قدمت مدرسة سير

ن بسوق الحرجة بتاري    خ  ك فلسطير ي ”تموز من خالل عرض  03شاركت مدرسة سير
 وعرض لمجموعة الباركور. “ رسالة من الماصن

ن  1بتاري    خ “ يال ع الحديقة”كما شاركت المدرسة بمهرجان  ة بير
ي الفيى

كانون أول وبفعالية سانتا   5و0أيلول وبسوق الميالد فن
 كانون أول.   01عالطريق بتاري    خ 

 

  كرينال منصور  •
ي عىل عرض  من إنتاج كرينال

ة العمل الفتن  حزيران 03أيار حتى تاري    خ  01منصور من تاري    خ -استضافت المدرسة فيى
 

 مرسح عشتار  •
ي ”نظمت المدرسة عرض 

ي المشح البلدي لبلدية رام هللا بتاري    خ “ رسالة من الماصن
 تموز .  0لمجموعة الباركور فن



Page 22 



Page 23 

كة آنوتيك •   شر
كة آنوتيك بشهر تموز  ي رسر

 وفرت المدرسة ورشة بناء قدرات لموظفن

 عرض بقرية رنتيس  •
ي قرية رنتيس بتاري    خ 

ك فن  تموز 00قدمت المدرسة عرض سير
 

ي شدا  •
 
 مدرسة األكاديمية العربية ف

ن عرض  ك فلسطير ي رسدا بتاري    خ “ أسيمو”قدمت مدرسة سير
ي األكاديمية العربية فن

   تموز 00فن

 نور الند  •
ي قرية دير الغصون بتاري    خ “ أسيمو”قدمت المدرسة عرض 

ه نور الند فن ن ي منيى
 تموز 01فن

 قرص المؤتمرات  •

ي بيت لحم بتاري    خ “ أسيمو”قدمت المدرسة عرض     
       تموز  07بقض المؤتمرات فن

 حضانة جزيرة األطفال  •
ي أومبا وكومبا“نظمت المدرسة عرض

زيت بتاري    خ “ قريتى ي بير
ن
 آب  0ألطفال من حضانة جزيرة األطفال ف

ي القدس •
 
ي المدرسة االنجليكانية ف

 
  الفرقة المرسحية لألهالي ف

ي القدس بتاري    خ “ أسيمو”نظمت المدرسة عرض 
ين أول.  1لمجموعة من الطلبة وأهاليهم من المدرسة االنجليكانية فن  تشر

 مركز دنيا  •
 بتاري    خ 

ً
ي رسية رام هللا لرفع الوعي عن القضايا المتعلقة بشطان  0قدمت المدرسة عرضا

ين أول ضمن فعالية نظمها مركز دنيا فن تشر
 الثدي 

زيت  • ي بب 
 
  مدرسة القمة ف

زيت بتاري    خ “ أسيمو”قدمت المدرسة عرض  ي بير
ي مدرسة القمة فن

ين أول  5فن  تشر

 مدرسة بنات يعبد  •
ك لحوالي “ أسيمو”قدمت المدرسة عرض  ين أول 07طالبة من مدرسة يعبد للبنات بتاري    خ  31وورشة بالسير    تشر

ي بيت لحم   •
 
 جمعية الشبان المسيحية ف

ي بيت لحم بتاري    خ 
ي جمعية الشبان المسيحية فن

ك والفنون األدائية فن  لمدرسة نابلس للسير
ً
ين أول.  10نظمت المدرسة عرضا  تشر

ي  •
  جمعية الهالل األحمر الفلسطيت 

ي 
ي ألطفال من ذوي االعاقة؛ الفعالية األول فن

ن نظمتهما جمعية الهالل األحمر الفلسطيتن ن بفعاليتير ك فلسطير شاركت مدرسة سير
ي بتاري    خ  00أريحا بتاري    خ 

ي  11آذار والثانية بمدرسة الصم التابعة للهالل األحمر الفلسطيتن
ين ثانن  تشر

  مدرسة الليسيه الفرنسية •
ن ورشة عمل ل  ك فلسطير ي لمدرسة الليسيه.  03نظمت مدرسة سير

 طالب/ة ضمن المخيم الصيفن
ي المخيم الشتوي للمدرسة بشهر كانون أول. 

ك فن  كما نظمت المدرسة ورشات عمل بالسير
 

 أكاديمية قمران •
 آب.  00طالب/ة من أكايديمة قمران بتاري    خ  11نظمت المدرسة ورشة عمل ل 

ك ان بويغنغ  •  بلجيكا -سب 
ن ”تم عرض  ن وبير ي بلجيكا بتاري    خ “ ما بير

 آب.  7لعصام أبو سنينة فن
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 شية رام هللا  •
   كانون أول.   1ضمن سوق الميالد الذي نظمته رسية رام هللا بتاري    خ “ أسيمو”شاركت المدرسة بعرض 

زيت  •   بلدية بب 
 كانون أول   00شاركت المدرسة بإضاءة شجرة الميالد بتاري    خ 

زيت   •   كشافة أرثودكسي بب 
زيت بتاري    خ  ي نظمتها كشافة أرثودكسي بير

ة الميالد التى  كانون أول  03شاركت المدرسة بمسير

 ميديا بلس •
ي بيت لحم بتاري    خ 

كة ميديا بلس فن ي نظمتها رسر
ة الميالد التى ي رام هللا بتاري    خ   01شاركت المدرسة بمسير

كانون   00كانون أول وفن
  أول

 بركة الفناني   

 الفناني   
 ملتقر

ن  ة بير
ي الفيى

ي مدته أسبوع واحد فن
ك مخيم صيفن ،   11حزيران لحوالي  01و 08نظمت مدرسة السير ن ي ف ل س ط ير

فنان/ة من مدن مختل ف ة فن
ات ه م ال ف ن ي ة )رق ص ومش ح وم وس ي فى  ن ل ت ب ادل خ ير ي الفرصة ل ل ق اء ال ع دي د م ن ال ف ن ان ير

ومن خلفيات فنية مختلفة. أتاح المخيم الصيفن
ك(     وسير

 EVSبرنامج 

ي ألمانيا وبلجيكا لثالث من فنانيها
ي أوروبا فن

ن فرص تطوع فن ك فلسطير  وفرت مدرسة سير
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 مؤسساتيا

اتيجية مع مؤسسة األنوف الحمراء  اكة اسبر  شر

ين أول لعام  ي شهر تشر
اتيجية فن اكتهما االسيى ن ومؤسسة األنوف الحمراء عن رسر ك فلسطير . ومن ضمن هذا 0100أعلنت كل من مدرسة سير

امج  ك اضافة ال خلق فرص عىل مستوى الير زيت بشكل مشيى ي بير
ن فن ك فلسطير التعاون، اتفقت المؤسساتان عىل استخدام مرافق سير

ن   ي فلسطير
ن
ي نشر الفرح والضحك واألمل ف

ن
كة ف  لتحقيق األهداف المشيى

 

 

ن ومؤسسة ريفورم نشاط  ك فلسطير ي”نظمت مدرسة سير ين أول لعام  01بتاري    خ “ هرم الوحدة البشر ي  0100تشر
ي حديقة اإلستقالل فن

فن
ة. ضم النشاط  ن بالتعاون مع  171البير ي فلسطير

ك  8مشارك/ة من مناطق مختلفة فن : مدرسة نابلس للسير فرق ومؤسسات ثقافية هي
ن وجمعية  ي جنير

ي بيت لحم ومشح الحرية فن
ي سلوان ومركز الجر  فن

ي طولكرم وجمعية البستان فن
والفنون األدائية ومؤسسة دار قنديل فن

 النهضة النسائية ومركز جبل النجمة للتأهيل ومجموعة بالك تيم للباركور. 
 

ي العالم. جمعت 
ي فن ك من ذوي اإلعاقة لتشكيل أطول هرم بشر ك من الضفة الغربية والقدس وطلبة السير شارك بالنشاط طالب سير

ن لتعزيز مبادئ المساواة والدمج. حيث شارك جميع الطلبة عىل  ي فلسطير
ك من مناطق مختلفة فن ي السير

ن مدمتن ك فلسطير مدرسة سير
 الرغم من اختالف أعمارهم وجنسهم ومناطقهم الجغرافية وقدراتهم البدنية والذهنية

Unity Human Pyramid  ي  YouTube -هرم الوحدة البشر

ي  فعالية هرم الوحدة البرسر

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZK64X1Wr7g4


 دورة إدارة المسارح  •

ن بدورة متعلقة بإدارة المسارح مدتها      وع بامبو لإلدارة 011شارك محمد أبو طالب، منسق بركة الفنانير  ساعة تدريبية مع مشر

 “كتابة التقارير والرسائل الرسمية وصياغتها باللغة العربية”ورشة تدريبية بعنوان  •

ن ورشة تدريبية مدتها        ك فلسطير ي شهر أيار لطاقم المدرسة بعنوان  7نظمت مدرسة سير
كتابة التقارير والرسائل ”ساعات فن

 “الرسمية  ومحارصن اإلجتماعات وصياغتها باللغة العربية

 تدريب عىل برنامج بيسان  •

ي تدريب مدته      
ي جمعية  01شاركت هانية عبد هللا، المساعدة اإلدارية والمالية فن

ي فن ساعة تدريبية عىل نظام بيسان المحاستر
ي رام هللا بشهر آب

 الشابات المسيحية فن

 عدة ورشات تدريبية مع ورشة فلسطي   للكتابة بدعم من دروسوس •

ن للكتابة، حضن طاقم المدرسة عدة ورشات تدريبية حول كتابة قصص النجاح والتسويق الرقمي  بالتعاون مع ورشة فلسطير
 وأساسيات التصميم وكتابة البيانات الصحفية ورواية القصص. 

 تدريب محاسبة/ برنامج اكسل  •

ي ورشة تدريبية مدتها      
 أشهر عىل برنامج اكسل/ محاسبة 1شارك أحمد رزق هللا، المدير المالي فن

 

 

 ورشات بناء القدرات
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ي للمدرسة
ون   الموقع اإللكبر

 

ي الجديد. 
ونن ن اإلعالن عن إطالق موقعها اإللكيى ك فلسطير  اضغط عىل الرابط التالي لتصفحهيش مدرسة سير

https://palcircus.ps/ar/


 الداعمون
لم يكن وجود مدرسة سيرك فلسطين ممكناً دون الدعم السخي من كل المانحين والداعمين والشركاء. نشعر باإلمتنان الشديد إليمان األشخاص 

 والمؤسسات الكبير في في عملنا وثقتهم بنا. شكراً جزيالً لكافة المانحين والداعمين لمساهمتهم في إنجاح أنشطتنا. 
 ساهم بنجاح أنشطة وبرامج مدرسة سيرك فلسطين هذا العام كل من: 

 مؤسسة دروسوس •

 كاريتاس  •

  كالبروزن فور فيردي -شقائق نعمان من أجل السالم  •

 الحكومة الفلمنكية / فالندرز  •

• PAC 

 مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين  •

• GIZ– ZFD 

 الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي •

 كارافان •

 مؤسسة عبد المحسن القطان •

 الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي  -نوفآكت  •

 السويد -مهرجون بال حدود  •

 البيت الدنماركي في فلسطين •

 مؤسسة المجتمع المنفتح •

 
بإمكانكم دوماُ اإلنضمام لعائلة المانحين والداعمين والشركاء لضمان استمرارية عمل مدرسة سيرك فلسطين وإلحداث تغيير حقيقي في حياة 

 األطفال والشباب.

 لدعم أنشطة المدرسة!! الرابط التالياضغط على 
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https://palcircus.ps/ar/donate3/


 صور هذا التقرير بعدسة: 
 

 ريجاش  •
ن صائب •  أمير
ن  • ك فلسطير  مدرسة سير

 
 
 
 
 

ن  ل، بجانب دير الالتير ن  شارع المين

زيت، رام هللا  ن  -بير فلسطير  

 مدددد ر سدددة   سدددب  ك   فدددلدددسدددطدددي   

  0800111 0 151+تلفاكس: 

  800110 710 151+ جوال: 

info@palcircus.ps 

The Palestinian Circus School 

 

The Palestinian Circus School 

www.palcircus.ps 

mailto:info@palcircus.ps
https://www.facebook.com/The-Palestinian-Circus-School-154738964594496/?ref=hl
https://www.instagram.com/the.palestinian.circus.school/?hl=en
https://www.instagram.com/the.palestinian.circus.school/?hl=en
http://palcircus.ps/

