
 

 

 

 

 

 

 

الرواد للثقافة والفنون معية ج  

 عالميةل النشرة ا

 2017ول ل كانون ا



 الرواد تختتم ورشة عمل لقياس االثر والتخطيط االستراتيجي

 

الرواد ورشة عمل تدريبية لطواقم  ول ال  كانون  شهرخالل ختتمت جمعية الرواد للثقافة والفنون إ

 تراتيجي للنهوض بالعمل املؤسساتي.اإلدارية والتنفيذية في آليات قياس االثر والتخطيط االس

 starsمن جهته وجه مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور شكره ملؤسسة 

foundation ملؤسسة والدكتور عطا هللا كتاب على الجهود التي قدموها للتطوير العمل الريادي في ا

 . 2017خالل العام 

العديد من ورشات العمل والتدريبات لطواقمها ملؤائمتهم مع  نفذتالجدير بالذكر ان جمعية الرواد 

 .2020 – 2018جية للمؤسسة لالعوام الكادر الوظيفي الذي يجري تطويره وفقا للخطة االستراتي
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 العاقةالرواد تحيي اليوم العالمي لألطفال ذوي 

 

 كانون  شهرخالل أحييت جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالشراكة مع جمعية نور لذوي اإلعاقة  

اليوم العالمي لذوي اإلعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام ، من خالل عدة  االول 

أطفال من ذوي فعاليات وأنشطة ترفيهية لألطفال نفذت في قاعة النورس في مدينة الدوحة بحضور 

 االعاقة شاركهم مجموعة من أطفال جمعية أنوار الدوحة وأطفال مخيم عايدة .

هذا وقدم فريق باص االلعاب التابع لجمعية الرواد نشاطا ترفيهيا لألطفال من خالل االلعاب 

يذ الخشبية وتوزيع البالونات الهوائية فيما شارك فريق لنا بصمة التطوعي ومتطوعي جمعية نور بتنف

 عدد من املسابقات وااللعاب الجماعية لالطفال .



 

 الرواد تنفذ نشاطا لرياض الطفال واملدارس في بيت لحم

نشاطا ترفيهيا لالطفال ذوي االعاقة  االول  كانون  شهرخالل  نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

ة من أطفال من رياض الطفال واملدارس بمناسبة اليوم العالمي لذوي االعاقة شارك فيها مجموع

وتعتبر هذه االنشطة جزء من دمج اكة مع مديرية التربية والتعليم، مدارس محافظة بيت لحم بالشر 

االطفال ذوي االعاقة باملجتمع ، والتي تسعى من خاللها جمعية الرواد إلى زيادة الثقة لدى الطفال 

 ذوي االعاقة بقدراتهم وتسهيل دمجهم بباقي أطفال املجتمع .
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مناهضة العنف ضد املراة ” تبث حلقة بعنوان  194إذاعة الرواد 

 “الفلسطينية 

حلقة  االول  كانون  شهرخالل  194قدمت جمعية الرواد للثقافة والفنون ومن خالل اذاعة الرواد 

والتي شارك فيها مع املنسق االعالمي ” مناهضة العنف ضد املراة الفلسطينية “اذاعية بعنوان 

الرواد محمد ابو هنيه كل من السيدة احالم الوحش رئيس جمعية النجدة االجتماعية لجمعية 

لتنمية املراة الفلسطينية و السيدة يوال خير عضو اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني والسيدة 

 ي ووالدة االسير ناصر ابو سرور الحاجة مزيونةة مركز االرشاد القانوني واالجتماعامل الجعبة مدير 

نية من قبل االحتالل ابو سرور وذلك للحديث عن واقع العنف الذي تتعرض له املراة الفلسطي

 .االسرائيلي

حيث تحدث ضيوف الحلقة عن ممارسات االحتالل بحق النساء في فلسطين فيما نقلت والدة االسير 

ت بحقها اثناء زيارتها ناصر ابو سرور الحاجة ميزونة تجربتها املريرة مع االحتالل واالنتهاكات التي جر 

 البنها في سجون االحتالل .

 .يوما ملناهضة العنف ضد املراة الفلسطينية 16وتأتي هذه الحلقة االذاعية ضمن برنامج فعاليات الـ 



 عمال اليدوية للنساءالرواد تختتم ورشة تدريبية في مجال ال 

 

تدريبية ورشة  االول  كانون  شهرخالل  برنامج املراة اختتمت جمعية الرواد للثقافة والفنون من خالل 

في مجال االعمال اليدوية ونسج الصوف التي قدمتها املبادرة السيدة عبير الزغل والتي استمرت لعشر 

 ايام شارك فيها مجموعة من نساء مخيم عايدة .

حيث اختتمت الورشة بمعرض لالشغال اليدوية تم خاللها تكريم املبادرة عبير الزغل من خالل 

برنامج املرأة منال عودة والتي وجهت شكرها لكل النساء املبادرات اللواتي يقدمن تجربتهم منسقة 

الجدير بالذكر ان برنامج املراة ينفذ عددا من الدورات . الشخصية لباقي النساء لالستفادة منها

 .التدريبية من خالل اشراك النساء في التدريب بشكل مباشر 
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 فعاليات اليوم العالمي لألطفال ذوي العاقةالرواد تختتم 

 

فعالياتها إلحياء يوم العالمي   االول  كانون  شهرخالل  اختتمت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

لألطفال ذوي االعاقة وذلك على مدار االسبوع االول من شهر كانون الول بالشراكة مع مديرية التربية 

يل وجمعية نور لذوي االعاقة ومؤسسة بيت الرجاء والتعليم في بيت لحم وبالتعاون مع مؤسسة السد

 وجمعية انوار الدوحة و فريق متطوعي لنا بصمة ومتطوعي فريق معا الجلكم الشبابي .

من جهته قال مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور أن احياء اليوم العالمي لذوي 

بحقوق املعوقين،وتمتع الشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق اإلعاقة يهدف إلى زيادة الوعي لدى املجتمع 

اإلنسان واملشاركة في املجتمع بصورة كاملة وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، إضافة للمكاسب التي 

يمكن جنيها من إدماج املعاقين في كل جانب من جوانب الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

هم وعلى املجتمع . وإن فئات ذوي اإلعاقة وخاصة الطفال بحاجة إلى والثقافية التي تعود بالنفع علي

إزالة الحواجز التي تشعرهم بالشمولية في املجتمع ، والدلة تثبت عندما نزيل تلك الحواجز التي تحول 

 دون اندماجهم في الحياة املجتمعية سيكونون قادرين على تحقيق التقدم والتنمية ملجتمعهم ووطنهم.

ت الفعاليات بنشاطات ترفيهية نفذت في قاعة النورس بمدينة الدوحة لألطفال من خالل حيث بدأ

 االلعاب الخشبية وتوزيع البالونات الهوائية والرسم على الوجوه .

وفي اليوم التالي نفذت نشاطات ترفيهية وفعاليات متنوعة لرياض االطفال ومدارس محافظة بيت لحم 

 مشاركة أطفال الرياض في مخيم عايدة وطلبة املدارس في محافظةوذلك في قاعة جمعية الرواد ب

بيت لحم ، فيما شارك االطفال في ورشات عمل فنية في مجال املوسيقى واملسرح والدبكة إضافة 

 لبرنامج الصحفي الصغير .

واختتمت الفعاليات بلقاء شارك فيه اطفال ذوي االعاقة واطفال مرض ى السرطان شمل العديد من 

 عاليات الترفيهية لألطفال واملسابقات وااللعاب التربوية .الف

 

 

 

 

 

 

 



 الرواد تنفد قراءة مجموعة من القصص القصيرة لألطفال

 

نقاش حلقة  االول  كانون  شهرخالل فدت جمعية الرواد للثقافة والفنون بالتعاون مع مؤسسة تامر ن

الفتاة ودورها في السرة، باإلضافة ، و موضوع شجاعة ”ما املانع؟“والتي تخللت رواية قصة  لالطفال 

 من قبل الطفال.” نص نصيص“إلى حكاية 
ً
 وانسجاما

ً
 الشعبية ،وقد القت الحكايات تفاعال

 

  حول  تدريبية ورشة في تشارك لروادا

 فرنسا في املكتبات في الرقمية التكنولوجيا إستخدام

 

 استخدام حول  تدريبية عمل ورشة فيانون االول كخالل شهر  والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

( Touch board, Makey Makey , Stop Motion) تقنيات بواسطة املكتبات في الرقمية التكنولوجيا

 .فرنسا في مارسيل مدينة في كوبياك الرواد شركاء خالل من وذلك استخدامها واليات



 مجموعة لزيارة إضافة تقنيات على التعرف الب فاب في تدريبات على الرواد فريق حصل حيث

 تفعيل في التابلت واستخدام توظيف يتم وكيف املكتبات نظم على والتعرف مارسيل مكتبات

 . املكتبات الى املستفيدين لجذب الباليستيشن والعاب التعليمية االلعاب واهمية املكتبات،

 ، الفلسطينية املكتبات في الرقمية التكنولوجيا استخدام تطبيق على الرواد فريق وسيعمل هذا

 في Raspberry pi توظيف و Makey Makey بـ املرتبطة واملشاريع االلعاب من مجموعة على والعمل

 .مختلفة نماذج انتاج في 3D استخدام و العاب مجموعة عمل

 

 للنساء "الكروشيه" دورة في مجال النسيج تختتمالرواد 

 

 للنساء تدريبية دورة االول  كانون  شهر خالل املراة برنامج خالل ومن والنفون  للثقافة الرواد جمعية اختتمت

 لها خاصة إبرة عن عبارة وهي الصغيرة باإلبر الخيط لف أو الحياكة وهو" الكروشيه" النسيج حياكة مجال في

 .بالصنارة عادة تسمى معكوف شكل

 الفاعالت عايدة مخيم نساء من مجموعة لقاءات عشر من لكثر استمرت التي التدريبية الدورة في شارك حيث

 . حياكتها تم التي اليدوية لالعمال صغيرا معرضا التدريبية الدورة نهاية في وقدموا املراة برنامج في

 ملبادرتها حجاجرة شهيرة للمتطوعة شكرها عودة المن الرواد جمعية في املراة برنامج منسقة وجهت جهتها من

 . مميزة يدوية اعمال النتاج الكروشيه استخدام اتقان كيفية على النساء بتدريب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج املرأة ينفد لقاءا توعويا للنساء حول سرطان الثدي

لقاءا توعويا للنساء  االول  كانون  شهر خاللنفد برنامج املراة في جمعية الرواد للثقافة والفنون   

للحديث عن سرطان الثدي بمشاركة الدكتوره تراجي القاض ي رئيسه قسم الصحه املجتمعيه/مديريه 

 صحه ببيت لحم.

حيث تعرف النساء خالل حلقة النقاش على املخاطر التي تواجه املراة اثناء تعرضها لسرطان الثدي 

 وكيفية الوقاية منه وعالجه في املراحل املبكرة .

 .وتأتي هده اللقاءات ضمن االنشطة التوعوية التي ينفدها برنامج املرأة للنساء في مخيم عايدة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الرواد تستضيف لقاءا مفتوحا للنساء في بيت لحم

نظمت جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالشراكة مع جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املرأة الفلسطينية 

بحضور وكيل وزارة ” مناهضة العنف ضد املراة الفلسطينية “لقاءا مفتوحا بعنوان  االول  كانون  شهر خالل

املراة الفلسطينية بسام الخطيب و رئيس وحدة املرأة في املحافظة وفاء حميد وممثل الهيئة املستقلة 

لعمل لحقوق االنسان عالء غنايم واملدير التنفيذي لجمعية الرواد رئبال الكردي و رئيسة اتحاد لجان ا

من النساء من مختلف  النسائي ندى طوير ومديرة جمعية النجدة املجتمعية احالم الوحش ولفيف

 .جاال وقرية جب الذيب ومخيم عايدةمدن بيت لحم بيت ساحور وبيت  مناطق

افتتح اللقاء املدير التنفيذي لجمعية الرواد رئبال الكردي والذي بدوره رحب بالحضور واكد على اهمية 

راة في املجتمع الفلسطيني وضرورة تسليط الضوء على القضايا التي تهتم باملراة وخاصة قضايا العنف دور امل

من جهته االحتاللي ضد املراة في فلسطين.  والتي تمارس من قبل االحتالل االسرائيلي ضمن العنف السياس ي

وإشراكها في كافة مناحي املجتمع  اكد وكيل وزارة املرأة بسام الخطيب على ضرورة إسناد املراة الفلسطينية

وخاصة في صنع القرار داعيا النساء للتحرر وإثبات وجودهم في املواقع الهامة في املجتمع والضغط والتأثير 

 على صناع القرار لسن قوانين وتشريعات تنصف املراة الفلسطينية وتعطيها حقها في املجتمع الفلسطيني

ة بيت لحم املعاناة التي تواجهها املراة الفلسطينية في بيت لحم وخاصة وذكرت رئيسة وحدة املراة في محافظ

مع االحتالل االسرائيلي اثناء زيارة االسرى في السجون او عبر الحواجز العسكرية واالساليب التي يتبعها 

 .االحتالل للضغط على املراة واالساءة لها



 

 املدارسالرواد تنفذ عددا من نشاطات باص االلعاب في 

 

عددا من االنشطة والفعاليات  االول  كانون  شهر خالل نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

الالمنهجية لألطفال وذلك من خالل نشاطات باص االلعاب التي تم تنفيذها في املدارس الخكومية 

 .والخاصة في محافظة بيت لحم

شارك فيها أكثر   12خالل شهر انشطة  10حيث نفذ باص االلعاب التابع لجميعة الرواد اكثر من 

 .  طالب وطالبة من مدارس ورياض االطفال في املحافظة 450من 
 

 



 الرواد تشارك في فعاليات نداء امليالد في بيت لحم

 

 خاللشاركت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

في فعاليات نداء امليالد التي  االول  كانون  شهر

ن نظمتها املؤسسات العاملة في املحافظة وذلك م

خالل تدشين منصات لجمع تواقيع الزوار 

والعابرين لكنيسة املهد في احتفاالت اعياد امليالد 

للتوقيع على نداء امليالد الذي يؤكد على عروبة 

مدينة القدس وفلسطينيتها. حيث تفاعل الزوار 

في حين تم  االجانب والعرب واهالي محافظة بيت لحم مع نداء امليالد وقاموا بالتوقيع على املنصات ،

إطالق موقع إلكتروني إلطالق نداء امليالد عامليا لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع للتضامن مع 

 القدس.
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 الرواد تنظم ورشة عمل المناء املكتبات في بيت لحم

 

على مدار يومين ورشة عمل تدريبية و  االول  كانون  شهر خاللنظمت جمعية الرواد للثقافة والفنون 

املكتبات في محافظة بيت لحم املشاركين في مشروع منظمة كوبياك وذلك لتعريفهم بتطبيقات المناء 

 اعمال املكتبية. االجهزة اللوحية الذكية وكيفية أستخدامها في مجاالت التدريس وال
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بزيارة إلى بريطانيا ولبنان 2017الرواد تختتم جولتها الخارجية للعام   

 

التي  2017جولتها الخارجية للعام خالل شهر كانون االول اختتمت جمعية الرواد للثقافة والفنون   

 . طالت عددا من الدول االوروبية والعربية

حيث زار مدير عام ومؤسس جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور خالل تواجده في بريطانيا 

 إطالقه لكتابة الجديد واسكتلندا عددا من املؤسسات والنوادي الثقافية واملكتبات اثناء

“Bethlehem Beautiful Resistance Recipes”  2017والذي صنف من أفضل كتب الطهي للعام  .

وتاتي هذه الزيارات لفتح افاق التعاون والشراكة بين فلسطين وهذه الدول وخاصة في املجاالت 

 . الثقافية والفنية واإلبداعية

بد الفتاح أبو سرور خالل برنامج صباح الخير على قناة وأثناء تواجده في لندن تحدث الدكتور ع

العربي عن الرواد كمقاومة فنية مبدعة وعّبر من خالل حديثه عن اهمية املقاومة بالفن واإلبداع 

للتأثير في الراي الدولي وخاصة في قضية القدس التي تحظى بإهتمام دولي مؤخرا إثر التغيرات 

 .السياسية في املنطقة

ن جمعية املراة الخيرية في لبنان زار الدكتور عبد الفتاح ابو سرور مخيمات الالجئيين وبدعوة م 

وذلك لفتح افاق التعاون املشترك   ”مخيم برج البراجنة مخيم صبرا وشاتيال   ”الفلسطينيين في لبنان 

نان إلى لب مقاومة فنية مبدعةوللتعرف على الهموم املوجودة في املخيمات الفلسطينية ونقل تجربة 

ملساعدة الفلسطينيين في الشتات لإلبداع والتميز من خالل الفنون التي تعبر عن القضية 

واثناء زيارته إلى لبنان حل الدكتور عبد الفتاح ابو سرور . الفلسطينية والشعب الفلسطيني أينما وجد

عن الرواد  وتحدث” بروفيال “ضيفا على برنامج صباح الخير في قناة العربي الفضائية في زاوية 

كمقاومة فنية مبدعة تحمل رسالة ورؤيا جمعية الرواد التي تعمل ضمن برامج واهداف تسعى إلى 

 . إيصال هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته إلى كل العالم من خالل الفن واإلبداع



 بعنوان الفلسطينية للمأكوالت جديد كتاب إصدار

  ”Bethlehem Beautiful Resistance Recipes “ 

 

 

 كتاب مؤلفو جمع اللذيذة الفلسطينية والحلويات الشعبية االكالت إلى والحار الصحي الحساء من

 فلسطين في  اليومية الحياة عن ملحة الغربي القارئ  إلعطاء الفلسطينية الطهي وصفات  لحم بيت

 الكالت ملوروث إسرائيلية وقرصنة تهويد حملة لكبر تتعرض الفلسطينية والثقافة الرض حيث

 واملعجنات الخبز مثل وشعبية محبوبة فلسطينية بوصفات لحم بيت كتاب ويتميز.  الفلسطينية

 الفلسطيني الشعبي الطعام لطهي لالهتمام املثيرة الطرق  من ومجموعة الخضار وأطباق والسلطات

  املشهورة الصناف من والكثير واملسخن واملقلوبة املنسف مثل
ً
  فلسطينيا

ً
 الكتاب أظهرها والتي وعامليا

 نبض عن وتعبر تحضيرها طرق  و املاكوالت هذه قصة جمالية تعرض وبصور   وحديثة عصرية بطريقة

 .والصعوبات الشدائد مواجهة في الفلسطيني الشعب لدى الحياة

 أصيلة وصفات جمع على عودة ومنال سرور أبو الفتاح عبد الدكتور  لحم بيت كتاب مؤلفو وحرص

 تم والتي لحم بيت مدينة في لالجئين  عايدة مخيم سكان من أنواعها بشتى الفلسطينية للمأكوالت

  الجيال عبر تناقلها
ً
  لتصبح جيل بعد جيال

ً
   موروثا

ً
 والقضية الرض هوية يحفظ فلسطينيا

 .وجودها على ويحافظ الفلسطينية

 وفي امليالد احتفاالت عشية واسكتلندا بريطانيا املتحدة اململكة في لحم بيت كتاب إطالق وجرى 

 الكتاب ليحمل ،لإلحتالل عاصمة ستكون  القدس بأن للجدل املثير المريكي الرئيس إعالن أعقاب

 خالل من الفلسطيني الشعب  وهوية وثقافة تراث مضامينها في تأتي الغربي للمجتمع هامة رسالة



  اإلحتالل حاول  الذي الفلسطينية الشعبية املأكوالت
ً
 ملحاولة الحمالت من العديد إطالق مؤخرا

   ”واملسخن والفالفل الحمص“ تهويد محاولة اخرها كان إسرائيلية وصفات أنها على وتسويقها تهويدها

   2017 للعام الطبخ كتب أفضل ضمن لحم بيت وصفات كتاب Herald Scotland موقع وصنف

 بطريقة وعرضها الفلسطيني  الشعبي الطبخ وفنون  الطعمة تحضير أسرار موروث بنقل لتميزه وذلك

 وإحباط االندثار من وحمايتها الفلسطينية النكهات وتحصين حفظ على تعمل ومبسطة، سهلة

 حاضرة إلى الفلسطيني املطبخ أمجاد وإلعادة املأكوالت، وتزييف لقرصنة اإلسرائيلي املطبخ محاوالت

 . عالمال لكل ونشره الذاكرة

 يواجه الفلسطيني املطبخ أن سرور أبو الفتاح عبد الدكتور  الفلسطيني واملؤلف الكاتب وقال

 ترتبط التي تلك خاصة العربية املائدة من باالختفاء مهددة الشعبية املأكوالت من فالعديد التحديات،

 واالرتباط التاريخية الجذور  ذات الطعام ووجبات الكالت من الكثير أن كما والتراث، بالرض

 وتتحدى الوجود صراع وتعيش اإلسرائيلية القرصنة دائرة تحت أضحت والرض، املكان بجغرافيا

 .اإلسرائيلي املطبخ إلى نسبها ومساعي الهوية وتشويه والتهويد التزييف محاوالت

 لألحفاد توريثها وتم الفلسطينيين واآلباء الجداد عليها وكبر تربى التي الشعبية املأكوالت أن إلى وأشار

 تتنوع إذ الفلسطينية، القضية مجمل وتشكل تاريخي امتداد ولها بالهوية مرتبطة آخر إلى جيل من

نبته ما بحسب السنة فصول  مدار على املأكوالت
ُ
 قصوى  أهمية يولي وعليه أعشاب، من الرض ت

  عنه، التخلي وعدم الفلسطيني الطعام على للحفاظ
ً
 من املأكوالت فهذه وثقافتنا، تراثنا طعامنا“ قائال

 .”فلسطين من أنها ويكفي الوطن أرض

 والتعريف الفلسطينية املأكوالت تحضير كيفية تعليم ضرورة إلى  عودة منال املؤلفة نبهت جهتها من

 إلى هاونسب الشعبية العربية الوصفات من العديد واقتبس منها الكثير سلب االحتالل  أن خاصة بها،

 بأذهان ترسخ كثقافة التقليدي الشعبي الطبخ اعتماد على  لحم بيت كتاب إرتكز وعليه ،خهمطب

 وفلسطيني عربي بيت وبكل املائدة على وتراثها بإرثها الطعمة تواجد أهمية وتأكيد الصاعدة، الجيال

 .  الغربي العالم مع وإشراكها

 عودة ومنال سرور أبو الفتاح عبد الدكتور   للمؤلفين هو لحم بيت وصفات كتاب أن بالذكر الجدير

 الرواد جمعية لدعم الكتاب هذا ريع وسيعود.  Gilgamesh شركة نشر و سكووت ميليسا وتنفيذ

 . عايدة مخيم في والطفال  والنساء الشباب مهارات لتطوير وذلك والفنون  للثقافة

 

 



 مبنى الرواد للتدريب املنهي شين املرحلة الثالثة من العمل على تد

 2018فتتاحه في العام ا إل هيدتم

 

ول على إنهاء املرحلة الثالثة من العمل على ملت جمعية الرواد للثقافة والفنون خالل شهر كانون ال ع

في العام املقبل .  حهإلفتتاعدد من مرافقه داخليا تمهيدا  تجهيزتدشين مبنى الرواد للتدريب املنهي و 

وتجهيز ضيافة واالقسام الخارجية الاخلية ملرافق بيت الدالتحتية نية الب العمل على تم وقد

 املبنى .ية في جستيات الساسية والرضلو ال

 

 



ضد قبح الحتالل وعنفه  – كونوا شركائنا   

الرواد ، للتبرع لجمعية   

 : يمكن إستخدام أرقام الحسابات البنكية التالية

جمعية مركز الرواد للثقافة والتدريب املسرحي   

 حساب رقم : 9250-296802-510 

IBAN: PS41 ARAB 0000 0000 9250 2968 0251 0 

3680،رقم الفرع. 94رقم البنك. – فرع : الخضر – البنك العربي  فلسطين – بيت لحم – 

SWIFT CODE : ARABPS22050 

CORESPONDENT BANKS: 

CITI BANK N.A 

SWIFT CODE : CITIUS33 

 

 

 

 جمعية الرواد للثقافة والفنون  
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