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ً
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  2018 حزيران –كانون الثاني 

 

  2018ستقبلت جمعية الرواد للثقافة والفنون العام ابأجواء مليئة بالحيوية والتفاعل 

بإطالق مجموعة جديدة من برامجها وخدماتها للمجتمع و  عام على تأسيسها   20بفعاليات مرور 

إفتتاح مركز الرواد للتدريب املنهي والذي يعد أول مركز منهي داخل املخيمات الفلسطيني من خالل 

 واعالمي تعليمي مركز و وتطريز خياطة تدريب مركز و نجارة مشغل في الضفة الغربية والذي يضم

 الطبخ على للتدريب ومطعم ومطبخ للضيافة وبيت 3D وطباعة وروبتكس واستديوهات

 واضحة فلسفةواتبعت جمعية الرواد نهج و  الفندقة. ادارة و الفلسطينية واملأكوالت الفلسطيني

 وليس للمخيم واالحتياجات االولويات وفق بالعمل بمساهمتها في خطتها االستراتيجية للمركز املنهي

ركز امل سيكون  حيث، املخيم احتياجات على التركيز هدفب ذلكو  ينالداعم او يناملمول اولويات وفق

 ال ما عام كل في الروادجمعية  ستضيفت حيث.  العام مدار على املواطنين استقبال مركز املنهي 

 . جنبيأو  محلي زائر االف ستة عن يقل

 

 اإلسترايجية الخطة تنفيذالعمل على  2018من العام  النصف االول خالل  الرواد جمعية وواصلت

 صناع يكونوال الفرصة منحهمو  والنساء والشباب األطفال تفعيل في تسهم برامج وضعب اهأقرت التي

 واملوسيقى املسرح في عمل وورش تدريبية دورات ميتقدعبر  وطنهم في ومستمر إيجابي تغيير

 والفيديو الفوتوغرافي التصوير في تدريبية دورات إلى إضافة الفلسطيني الشعبي والرقص والكورال

والصحة  وورشات في الحقوق الثقافية وحقوق اإلنسان باص االلعابوتنفيذ انشطة  واإلعالم

 .والبيئة والزراعة واالسعافات االولية 

 
 وتوجت جمعية الرواد هذا العام 

ً
لجيل اللبنة األسياسية وضعت فيها من العطاء   عشرين عاما

جديد قادر على اإلبداع والتميز من خالل توفير مساحات واسعة لتطوير املهارات والقدرات 

الفنون  برنامجفمن خالل  برامج عملها املتعددة في مجاالت الثقافة والفنون،بوالبدنية الذهنية 

سرح يحظوا بتدريبات خاصة سواء في امللفال والشباب للفرق الفنية العشرات من األط استقطبت 

شاركوا  طفال 120لتضم الفرق الفنية  هذا العام ما ال يقل عن  أو الدبكة او الكورال او املوسيقى

 .في العديد من املهرجانات املحلية والدولية 



 

على متابعة سير العملية التعليمية للطلبة املستفيدين من التعليم في جمعية الرواد  برنامجعمل و 

متطلبات واحتياجات الطلبة من  التعليم املساند خالل الفصل الدراس ي الثاني  و توفير لقاءات

مساعدة الطلبة في و حاسوب الكتب وأماكن مخصصة للقراءة وأخرى للعب باإلضافة ألجهزة 

     .إتمام فروضهم املدرسية في عدد من املساقات التعليمية

 

من خالل دورات متخصصة برامج تدريبية إعالمية اإلعالم "صور من أجل الحياة"  برنامج وقدم

واإلعالم املسموع إضافة لورشات عمل تثقيفية في مجال االعالم الحديث   التصوير الفوتوغرافي 

تتويج أفضل إذاعة مدرسية على مستوى مدارس  تنظيم و في وشاركومواقع التواصل اإلجتماعي 

 .محافظة بيت لحم  في مسابقة االذاعات املدرسية 

 

في موضوعات وقضايا تهم املرأة إضافة والفتيات تنظيم لقاءات للنساء باملرأة واختص برنامج   

ة إضافة لعقد دورات متخصصة في مجال يفية والتوعوية والبرامج الرياضيلألنشطة التثق

 . الخياطة للسيدات

 

املدارس في مجال فيما قدم برنامج الصحة والبيئة ورشات تثقيف صحي ودورات لطلبة الجامعات و 

االسعافات االولية والحفاظ على البيئة ومضار التدخين واملخدرات والنظافة الشخصية والعديد 

 من ورش العمل التوعوية في الصحة البدنية . 

 

والفعاليات املجتمعية  عدد من املهرجانات الفنية العشرينفي عامها  جمعية الروادونظمت 

الثالث للفنون والذي حمل خالل عروضه الفنية  عائدون  مهرجاناملحلية كان ابرزها  والوطنية

التي شارك بها عدد من الفرق الفنية الفلسطينية شعارات مساندة للقدس عاصمة فلسطين 

األبدية في ظل الحمالت الصهيونية التي تتعرض لها املدينة املقدسة ملحاوالت تهويدها وطمس 

واليات املتحدة بالقدس املحتلة عاصمة للكيان هويتها الفلسطينية وخاصة بعد إعتراف ال

وقد نظمت جمعية الرواد حمالت اسناد محلية ودولية دعما للقدس كان ابرزها حملة   ،الصهيوني 

طفال حمل من خالله  130" نحن القدس " والتي توجت بمخيم شتوي لالطفال شارك فيه نحو 

االطفال العديد من الرسائل للمجتمع العربي والدولي بضرورة دعم القدس والحفاظ عليها ، 

شارك فيه العشرات   67إحياء ذكرى النكبة في يوم مسار وطني ليوم األرض ونظمت جمعية الرواد 

. وعلى  من الشباب من محافظة بيت لحم في محاولة لكسر الصمت الدولي حول قضية القدس

اسبوع فعاليات يوم املراة ويوم الطفل الفلسطيني ويوم االم و  الصعيد الوطني نظمت جمعية الرواد

ماراثون فلسطين  شاركت جمعية الرواد في، و ويوم اللعب الرياض يويوم التراث الفلسطيني القراءة  



املوسيقى ومهرجان الحكي لألطفال وجولة  ومعرض فلسطين الدولي للكتاب السادس الدولي 

 فلسطين االهليةفي حين قدمت عروضا فنية في عدد من املهرجانات الوطنية في جامعة  والحكايا 

ومعرض الكتاب وشارك أطفال فرقة الدبكة في مهرجان األطفال  وجامعة بيت لحم وقصر الثقافة 

 41وذلك للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من  في املدينة التركية كوجيلي، الدولي في تركيا 

 . دولة من مختلف انحاء العالم

 

 

 امتزجت والتيلهذا العام  املبارك رمضان لشهر فعاليتها والفنون  للثقافة الرواد جمعيةواختصت 

 واهاليهم لألطفال قدمت منوعة برامج شملت رمضاني طابع ذو وترفيهية  وفنية ثقافية بفعاليات

 خيريه حمالت الرواد جمعية اطلقت فيما.   والتثقيفية التوعوية اللقاءات من مجموعة خالل من

 اهل حملةواصلت  التوالي على الثالث للعامو  . الفضيل الشهر طوال استمرت رمضانية وأمسيات

 بشكل عايدة ومخيم لحم بيت محافظة في واملحتاجة الفقيرة االسر ملساعدة حملة وهي  الخير

 لوجبات باالضافة واملالية العينية املساعدات عشراتجمعية الرواد  خاللها من قدمت خاص

 رمضانا لهم لتضمن لهم الخير أهل خالل من العون  يد ومدت واملحتاجة الفقيرة للعائالت االفطار

 الشهر مدار على تنوعت التي الرمضانية االمسيات استهلت فيما ، املستورة العائالت كباقي كريما

 القصيرة االفالم وعروض الشعبية الدبكة ولوحات والثقافية الفنية بالعروض الفضيل

 امسيات تسعه من أكثر الرواد جمعية نفذت حيث ، لألطفال والتثقيفية الترفيهية واملسابقات

 .الفضيل الشهر ايام مدار على إفطارات وأربعة

 

وخالل العطلة الصيفية لطلبة املدارس نظمت جمعية الرواد برنامجا خاصا لالطفال تم تنفيذه 

يوما   15خالل فعاليات مخيمها الصيفي الثالث تحت شعار "عائدون" والذي استمر ألكثر من 

 تفاعل فيه األطفال مع العديد من االنشطة التثقيفية والترفيهية املتنوعة . 

 

املحافل واملناسبات الوطنية واملجتمعية وورشات العمل  العديد من في جمعية الرواد شاركت و

وانضمت الى العديد من الشبكات الوطنية كان اخرها واملؤتمرات التي نظمها املجتمع املحلي 

 الفلسطيني .  التربوي  االئتالف

 

 

 



 

 ي صور الرواد ف

 

 ن الطفل الدولي في تركياأطفال فرقة دبكة الرواد في مهرجاعرض 

 

 67ى النكبة في ذكر الرواد في مسيرات العودة مشاركة متطوعي 

 

 



 

 لطلبة الجامعات الفلسطينية وليعافات اال إختتام دورات اإلس

 

 هل الخير " االرواد "توزيع املساعدات الخيرية ضمن حملة 

 

 

 

 



 

 سيات التصوير الفوتوغرافي اسافي ورة د

 

 فتيات للة عمل للتثقيف الصحبي ورش

 

 

 

 

 



 

 عرض فني لفرقة الرواد للدبكة الشعبية في احتفاالت الرواد 

 

 

 املبارك خالل شهر رمضان  لألطفال   نيةفأمسية 

 

 

 



 

 استضافة مجموعة من اصدقاء الرواد 

 

 

 "عائدون"مخيم الرواد الصيفي رحلة ترفيهية لألطفال خالل 

 

 

 

 



 

 

 قراءة اسبوع الليات فعاءة القصص لالطفال خالل قرا

 

 جدار الفصل العنصري ض االفالم على و عرض فيلم ضمن اسبوع عر 

 

 

 



 

 لث الفني عائدون الثاتكريم املشاركين في مهرجان 

 

 مارثون فلسطين الدولي السادساملشاركة في 

 

 

 



 

 

 لألطفال نديل القسرحية ملعرض 

 

 

 ياكة الصوف للنساء حورشة عمل 

 

 

 



 

 

 بعنوان " مخيم"رافية للصور الفوتوغمعرض 

 

 

 حد الغرف الفندقية في بيت ضيافة الروادا



 

  عام 20لـالرواد ضمن احتفاالت رض موسيقي ع

 

 

  عام 20لـتكريم اصدقاء الرواد في احتفاالت الرواد 

 


