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المقدمة
انطلق تحفيز في منتصف العام  2016وانطلقت معه مهمة الطالئع الفلسطيني
في أربع محافظات موزعة على امتداد جغرافي من جنوب الضفة الغربية حتى
شمالها ،وذلك في الخليل ،القدس ،نابلس ،وطولكرم .وبدأت تبرز مع هذه
اإلنطالقة الجبارة أدوار الطالئع المميزة والفريدة ،حين استلموا زمام األمور ،وكانوا
عال من المسؤولية في تنفيذ هذه المبادرات الساعية إلى تحقيق التغيير
على قد ٍر
ٍ
االقتصادي واإلجتماعي داخل مدارسهم ومجتمعاتهم.
في تحفيز تكامل العمل المجتمعي والريادي بين الطالئع المبادرين في المؤسسات
وبين الطالئع الفاعلين في المدراس .حيث عمل طالئع المؤسسات على تنفيذ
المبادرات الريادية ليمارسوا من خاللها محاكاة الواقع اإلقتصادي لمجتمعاتهم ،في
المقابل قام طالئع المدارس بالعمل على تنفيذ المبادرات المجتمعية ليدعموا من
خاللها التغيير داخل مجتمعاتهم وليكونوا فاعليين فيه .في تحفيز استطاع كافة
المشاركين أن يخطو خطوات لألمام في تعزيز مفاهيم اإلرشاد المهني لديهم،
والبحث عن ميولهم الحقيقي من أجل بناء مستقبلهم المهني.
وخطى تحفيز خطواته
وكما تقتضيه العادة ،لكل بداية نهاية ،فقد اكتملت الحلقة َ
األخيرة نحو النهاية .ولكن ،لن ينتهي أثر الطالئع في مجتمعاتهم ،ولن تذهب
قصص النجاح التي كان هؤالء الطالئع أبطالها أدراج الرياح ،وإنما هذه النهاية بمثابة
قادر على أن يكون قائد التغيير في المجتمع،
المحطة لبدايات أخرى ،يبدأها طليعي
ٌ
ً
ً
مليئة بالشغف والعمل.
ً
ومتحليا بالمعرفة ،وتبقى نبضاته
ممتلكا للمهارة،
أسامة أبو عرفة
مدير المشروع

3

تحفيـــز فـــي أرقـــام

4

محافظات

104
مبـــــــادرات

2089
مستفيــــــد

55

شــــريــــك
4
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مبادرات مجتمعية
مبادرات ريادية

1106
983
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40

26
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مؤسسة قاعدية
مدرسة

األنشطة

2

40

حلقات
راديــــو

تسليط الضوء على مبادرتين في الخليل ونابلس

ورشة
عمـــل

ألهالي المشاركين حول اإلرشاد المهني
وفحص الميول المستقبلية للطلبة

جمعت صناع القرار مع الطالئع

26
20

6

جلسة مساءلة

في المدارس

في المؤسسات

(لقاء يجمع الطالئع مع صناع القرار لطرح القضايا وإيجاد الحلول)

تدريب

70

شخص

34

36

مرشد

أستاذ

على تطوير وتنفيذ المبادرات المجتمعية

37

زيارة

تشمل

على اإلرشاد المهني وتأهيل الطلبة

زيارات ميدانية للجامعات للتعرف على المجاالت األكاديمية
زيارات إلى المصانع والشركات للتعرف على التخصصات
المهنية واحتياج سوق العمل

5

عن تحفيز
الهدف العام :تمكين الطالئع في المجتمعات والمناطق المهمشة من أجل تعزيز دورهم
في المجتمع الفلسطيني لتحقيق التغيير اإليجابي ،وتنمية قدراتهم في تحديد ميولهم
المهني.
الفئة المستهدفة 2108 :طليعي وطليعية في القدس ،ونابلس ،وطولكرم ،والخليل.
مسار المشاركين 		1

في المؤسسات

		2

زيارة للجامعات والمصانع والشركات الفلسطينية

		3

تعبئة اختبار هوالند لفحص الميول المهني

		4

إنتاج أفكار لمشاريع ريادية

		5

 6لقاءات لتطوير األفكار الريادية

		6

عرض المبادرات أمام القطاع الخاص والمجتمع المحلي

		7

جلسات مساءلة بين صناع القرار والطالئع

		8

تنفيذ المبادرات

1

مسار المشاركين
في المدارس
		2

6

المشاركة في مخيم صيفي لمدة  6أيام

 20ساعة تدريبية
زيارة للجامعات والمصانع والشركات الفلسطينية

		3

تعبئة اختبار هوالند لفحص الميول المهني

		4

جلسات مساءلة بين صناع القرار والطالئع

		5

تنفيذ المبادرات المجتمعية

ما هي المبادرة؟
المبادرة الريادية المجتمعية:
تعنـي ابتـكار وإنتـاج أفـكار ومشـاريع وأنشطة مجتمعيـة تتصـف باالسـتمرارية وتتميـز
بأنهـا م ُـدرة للدخـل ،وتهـدف إلـى التأثيـر اإليجابـي بالمجتمـع ،وتتميـز هـذه األفـكار بأنهـا
تعالـج مشـكالت مجتمعيـة هامـة ،وتركـز فـي أرباحهـا إلـى توسـيع نطـاق عملهـا وفئاتهـا
المسـتهدفة ،وأهـم ربـح لهـا هـو التأثيـر المجتمـع.

المبادرة المجتمعية:
مجموعة من األنشطة اإلبداعية المتكاملة التي يقوم بإنتاجها مجموعة من الطالئع
المتطوعين لخدمة توجه محدد في المجتمع بطريقة منظمة ،حيث يعمل الطالئع على إنتاج
األفكار وتحديد األهداف وبلورة األنشطة وتنفيذها ،ضمن فريق عمل متكامل ضمن مبدأ
الشراكة مع المجتمع المحلي الممثل بالمؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص،
على أن تكون المبادرة من إنتاج وتنفيذ الطالئع في كافة مراحلها.

كيف يتم تطوير واختيار الفكرة:
يتلقى الطالئع مجموعة من التدريبات لتعريفهم بمفهوم المبادرة المجتمعية ومراحل
بناء على رؤية ومشاهدة ،أو بناء على
تنفيذها ،إذ يختار الطالئع الفكرة األولية للمبادرة
ً
فحص احتياج مجتمعي لتكوين فكرة المبادرة ،ويتم بلورة الفكرة النهائية بعد أن يقوم
الطالئع باإلجتماع مع مجموعة من المؤسسات وصناع القرار وناشطين مجتمعيين لعرض
فكرتهم ومناقشة الخبراء لتطويرها بشكل نهائي.
بعد نضوج فكرة المبادرة وبمساندة من مدرب المجموعة يتم تحديد األنشطة النهائية
والجدول الزمني والخطة المالية وتوزيع األدوار فيما بينهم ،ليقوم الطالئع بعمل
التنسيقات الالزمة للتنفيذ بما في ذلك زيارات للمؤسسات إلقناعهم بفكرة المبادرة
وإقناعهم بمساعدتهم في تنفيذها كشركاء.
7

طاقم عمل تحفيز

أسامة أبو عرفة
باسم بني شمسة
قاسم طوبال
عدي قباجة
سارة شبانة
عالء سروجي
شيرين النمري
أحمد السدة
زيد ابو دلو
االء صفوري
مجد عسالي
محمد عويوي

8

الخليــــــل

9

المبادرات المجتمعية
1

2

10

اسم المبادرة

صحتك بتهمنا

وصف المبادرة

إقامة يوم صحي يهدف إلى التشجيع على تناول اإلفطار
والطعام الصحي بشكل منتظم ،من خالل إعطاء محاضرات
توعوية للطالبات وقياس الوزن ،لتتمكن هؤالء الطالبات من
نشر التوعية الصحية في المدرسة

المنطقة

الخليل

المدرسة

مدرسة الزهراء االساسية للبنات

اسم المبادرة

إعالميون

وصف المبادرة

تدريب الطالب في مجال اإلعالم وإتاحة الفرصة لهم
لنشر مجموعة من األخبار والفعاليات واألنشطة المدرسية،
باإلضافة إلى ممارسة دور العالقات العامة واإلعالم لنقل
الرسالة التعليمية والتربوية عبر وسائل اإلعالم المحلية
والصحف والفضائيات

المنطقة

الظاهرية

المدرسة

مدرسة ذكور الظاهرية االساسية للبنين

3

اسم المبادرة

الحصة الرابعة

وصف المبادرة

إعداد برنامج إذاعي مرة واحدة كل أسبوع من إعداد الطلبة
أنفسهم ليناقشوا فيه قضاياهم ،ويعرضوا مواهبهم،

المنطقة

الظاهرية

المدرسة

مدرسة ذكور الظاهرية االساسية للبنين

ويساهم في تثقيفهم

طالبة من مدرسة بنات إشبيلية خالل زيارة إلى جامعة بولتيكنك فلسطين – قسم هندسة الحاسوب

11

4

اسم المبادرة

مساراتنا

وصف المبادرة

مسارات على األقدام في مدينة الظاهرية لألماكن السياحية
واألثريه بإشراف مرشد سياحي يساعد الناس في التعرف

المنطقة

الظاهرية

المدرسة

مدرسة ذكور الظاهرية االساسية للبنين

على معالم مدينة الظاهرية

فحص طبي لطالب من مدرسة ذكور صالح الدين ،ضمن مبادرة «يوم طبي» التي نفذها الطالب داخل المدرسة

12

5

6

اسم المبادرة

يوم طبي

وصف المبادرة

إقامة يوم طبي إلجراء فحوص شاملة للطلبة في مدرسة
ذكور صالح الدين لإلطمئنان على صحتهم ومساعدتهم في
حال وجود أعراض مرضية .والهدف األهم هو مساعدة من ال
يستطيع الذهاب لطبيب خاص من أجل إجراء الفحوص

المنطقة

دورا

المدرسة

مدرسة ذكور صالح الدين

اسم المبادرة

فريق االنقاذ

وصف المبادرة

تشكيل فريق إنقاذ من خالل مجموعة من الطالب ،للمساهمة
في إرشادوزيادة وعي باقي طلبة المدرسة في حال وقوع
أخطار أو كورث ،باإلضافة إلى إرشادهم لكيفية ضبط خروجهم
من المدرسة بكافة الوسائل األمنة

المنطقة

الخليل

المدرسة

مدرسة الزعتري االساسية للبنين

13

7

8

14

اسم المبادرة

مجلس صحي

وصف المبادرة

إنشاء غرفة اسعافات أولية لمساعدة الحاالت المصابة،
وربط مجموعة من الطالبات مع مديرية الصحة في دورا
حتى يشكلوا هيئة ممثلة عن مديرية الصحة في المدرسة،
تستطيع التواصل مع مديرية الصحة بشكل مباشر ،للتنسيق
والمساعدة في نقل الحاالت الطبية المصابة

المنطقة

دورا

المدرسة

مدرسة بنات خرسا الثانوية للبنات

اسم المبادرة

نادي العلوم

وصف المبادرة

إقامة نادي علوم إلجراء تجارب علمية مبسطة بطرق ممتعة
تساهم في شرح مادة العلوم بشكل بسيط وعملي،
باإلضافة إلى تنفيذ عدة مسرحيات متعلقة بمادة العلوم

المنطقة

دورا

المدرسة

مدرسة بنات خرسا الثانوية للبنات

جولة لطالبة من مدرسة بنات مؤتة بمحافظة الخليل برفقة المحافظ وبعض المسؤولين،
خالل توليها لمنصب محافظ مدينة الخليل لمدة يوم واحد ضمن مبادرة المواطنة

9

اسم المبادرة

اعرف موهبتك

وصف المبادرة

عرض المواهب التي تتقنها الطالبات من أجل تعليمها لباقي
طالبات المدرسة ،باإلضافة إلى وجود زوايا لعرض وتعليم
النسيج ،التطريز ،الرسم ،االكسسوارات ،والحلويات البيتية

المنطقة

دورا

المدرسة

مدرسة بنات خرسا الثانوية للبنات
15

مشاركة آهالي بلدة بيت أمر في مبادرة «تراثنا هويتنا» إحدى المبادرات الريادية في تحفيز

10

16

اسم المبادرة

اولومبيكس

وصف المبادرة

محاكاة لألولمبياد من خالل يوم العاب رياضية لمدارس
المنطقة الجنوبية ،تهدف إلى زيادة التواصل بين مدارس
المنطقة الجنوبية وتشجيع األلعاب الرياضيه للنساء .تركز
المبادرة على العاب كرة اليد ،و كرة السلة والتنس ،والجري.

المنطقة

الخليل

المدرسة

مدرسة الزهراء االساسية للبنات

11

12

اسم المبادرة

نادي اللغة اإلنجليزية

وصف المبادرة

إنشاء نادي للغة اإلنجليزية يسعى لكسر الحاجز ما بين الطالب
واللغة االنجليزية وتقديمها للطالب بشكل أسهل وبطريقة
ممتعة عن طريق األلعاب واألغاني واألنشطة والرسم

المنطقة

الظاهرية

المدرسة

مدرسة بنات اشبيلية

اسم المبادرة

مبادرة إشبيلية الخير

وصف المبادرة

تصميم صناديق كبيرة ملونة بشكل جميل وجذاب ،مخصصة
لوضع المالبس الزائدة عن حاجة الطالبات فيها ،ومن ثم
توزيعها على الطالبات المحتاجات في مدارس البنات

المنطقة

الظاهرية

المدرسة

مدرسة بنات اشبيلية

17

13

14

18

اسم المبادرة

مبادرة المركز الرياضي

وصف المبادرة

تخصيص غرفة للرياضة وشراء معدات وماكنات رياضية،
حيث تهدف المبادرة إلى إعطاء فرصة للسيدات والطالبات
لممارسة الرياضة في ظل عدم وجود أي مركز أو مكان لهن
في قرية بيت عوا

المنطقة

بيت عوا

المدرسة

مدرسة بنات دالل المغربي

اسم المبادرة

مسرح الدمى

وصف المبادرة

تشكيل فريق مسرح للدمى في مدرسة دالل المغربي،
للقيام بعمل عروض ومسرحيات للدمى داخل المدرسة
والمدارس المجاورة .تلقت الفرقة التدريبات الالزمة في
الدراما والمسرح وكيفية صناعة الدمى وكيفية كتابة السيناريو
وتأليف المسرحيات

المنطقة

بيت عوا

المدرسة

مدرسة بنات دالل المغربي

15

اسم المبادرة

مبادرة المواطنة والحكم الرشيد

وصف المبادرة

تولي الطالبات مناصب قيادية عليا لمدة يوم واحد ومنها
محافظ الخليل ،ورئيس بلدية السموع ،والمجلس البلدي،
ومديرة المدرسة ،وغيرها .من أجل تعزيز مفهوم المواطنة
والهوية الفلسطينية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد ،واكتساب
المهارات منهم كالقيادة واالتصال الفعال واساليب اتخاذ
القرار والحكم الرشيد

المنطقة

السموع

المدرسة

مدرسة بنات مؤتة

طالبة من مدرسة بنات مؤتة تؤدي مهام المحافظ لمدة يوم واحد ضمن مبادرة المواطنة

19

16

اسم المبادرة

بازار الخير

وصف المبادرة

تجهيز مجموعة من األطعمة والحلويات والمعجنات والعصائر،
وبيعها من خالل سوق أو بازار لمدة يوم واحد داخل المدرسة،
الستخدام العائد المادي لصالح الطالبات الفقيرات وشراء
وسائل تعليمية لهن

المنطقة

السموع

المدرسة

مدرسة بنات مؤتة

طالبات يتبرعن بالمال ضمن مبادرة بازار الخير لمساعدة الطالبات المحتاجات

20

17

18

اسم المبادرة

معرض االبداع والتميز نحو مستقبل مهني أفضل

وصف المبادرة

معرض من إنتاج الطالب في مدرسة البخاري حول المهن،
حيث عرض الطالب أعمالهم الحرفية والمهنية التي تدلل
على بعض هذه المهن مثل الحجر والنحت والخزف وأعمال
البناء وغيرها

المنطقة

السموع

المدرسة

مدرسة ذكور البخاري األساسية

اسم المبادرة

مدرستي بيتي

وصف المبادرة

تعزيز انتماء الطالب لمدرستهم وجعلهم يتعاملون معها
على انها فعال بيت لهم من خالل توعية الطالب وممارسة
أنشطة وفعاليات تنافسية للحفاظ على المدرسة ومرافقها
ما بين الصفوف وأن يقوم كل صف بمهمة تجاه المدرسة.
لتقوم لجنة من األساتذة بتكريم الصف األكثر تميزا

المنطقة

السموع

المدرسة

مدرسة ذكور البخاري األساسية

21
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20

22

اسم المبادرة

طالئع األمل

وصف المبادرة

تشكيل فريق من الطالئع بقيادة مرشد المدرسة ،لتلقي
ً
الحقا
تدريبات في التوعية حول آفة المخدرات ،ليقوموا
بمساعدة المرشد الذي يقدم ورشات توعوية في المدرسة
والمدارس المجاورة حول هذه اآلفة بأساليب جذابة ومتنوعة

المنطقة

بيت عوا

المدرسة

مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية

اسم المبادرة

مهنتي

وصف المبادرة

تعريف الطالب بالمهن بشكل أفضل من خالل وسائل تعليمية
تعرض كل مهنة من المهن ومتطلباتها ،والشرح المفصل
عنها ،ليتم توزعيها في أنحاء المدرسة وفي الصفوف ،ثم
يتم تبديل اللوحات في الممرات والصفوف حتى يتسنى
للطالب قراءة أكبر عدد ممكن من المهن

المنطقة

بيت عوا

المدرسة

مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية

المبادرات الريادية

1

2

اسم المبادرة

تراثنا هويتنا

وصف المبادرة

تنظيم معرض لمنتجات من صنع السيدات في بلدة بيت أمر
في «مقام النبي متى» وهو مكان أثري وسياحي مهجور
والهدف منها مساعدة الجمعيات النسوية في تسويق
منتجاتهم وإحياء المنطقة األثرية وتشجيع الناس لزيارتها

المنطقة

بيت امر

بالشراكة مع

بلدية بيت أمر

اسم المبادرة

تراث وحضارة

وصف المبادرة

تشكيل فرقة دبكة مشتركة للشباب والصبايا من الطالئع في
بلدة سعير  -حيث أنه ال يوجد أي فرقة مشتركة في البلدة -
لتقوم هذه الفرقة بتنظيم عروض دبكة تراثية وشعبية في
المناسبات العامة والوطنية في البلدة وخارجها

المنطقة

سعير

بالشراكة مع

منتدى سعير الشبابي

23

3

4

24

اسم المبادرة

شغل ايدك

وصف المبادرة

أن يقوم الطالئع بعمل لوحات فنية ورسمها ومن ثم كتابة
عبارات عليها وعمل أشكال من الجبص من أعمال الطالئع
على أن تكون بأشكال مميزة وجميلة ومن ثم تنظيم معارض
لتسويق هذه المنتجات وبيعها

المنطقة

سعير

بالشراكة مع

منتدى سعير الشبابي

اسم المبادرة

ابر وخيوط بتعمر بيوت

وصف المبادرة

تقوم على تشغيل معمل اآلت خياطة موجود لدى الجمعية
الشريكة حيث يقوم الطالئع بتوفير القماش وتقوم النساء
بتصميم المالبس من خالل الماكينات ومن ثم تسويق
هذه المالبس بأسعار أقل من السوق وريعها يستخدم في
أنشطة مجتمعية خاصة باألطفال .

المنطقة

دورا

بالشراكة مع

ملتقى سواعد الشبابي وجمعية التطوير والنهضة األسرية
الخيرية

قيام مجموعة من السيدات بخياطة المالبس ضمن مبادرة «ابر وخيوط بتعمر بيوت» في ملتقى سواعد الشبابي

5

اسم المبادرة

يوم من عشرين

وصف المبادرة

تنفيذ فعاليات ترفيهيه الطفال في منطقة الخليل الجنوبية،
باإلضافة إلى أنشطة تثقيفية آلهالي هؤالء الـطفال مرة
كل عشرين يوم ،أنقسمت الفعالية ‘لى عدة اقسام ترفيهية
وتثقيفية ورياضية

المنطقة

الخليل

بالشراكة مع

مركز بلدية الخليل المجتمعي
25

خالل زيارة إلى جامعة بولتيكنك فلسطين جمعت مدرستين من القدس والخليل

6

26

اسم المبادرة

مافيا السعادة

وصف المبادرة

تشكيل مجموعة فنية تنفذ سلسلة عروض ترفيهية لألطفال
من خالل تقديم عروض بهلوانية واغاني ومسرحيات صغيرة
هادفة

المنطقة

الخليل

بالشراكة مع

مركز بلدية الخليل المجتمعي

7

8

اسم المبادرة

دلني

وصف المبادرة

تطبيق الكتروني للهواتف الذكية المحمولة يحتوي على اهم
المناطق في مدينة الظاهرية مع ارشادات لكيفية الوصول
لهذه المناطق ،ويحتوي على اهم المناطق االثرية ،المناطق
السياحيه ،الفنادق ،والمطاعم ،يساعد التطبيق مستخدميه
عن طريق دلهم على الطريق الصحيحه المؤدية لمناطقهم
المنشودة

المنطقة

الظاهرية

بالشراكة مع

بلدية الظاهرية

اسم المبادرة

To Be

وصف المبادرة

ورشات تدريبية لفئة الطالئع الشباب ،تقوم المبادرة على
عقد دورات تدريبية لبناء مهارات الطالئع والشباب من خالل
دورات في المجالت التاليه :التصوير الفوتوجرافي ،محادثة
لغة انجليزية ،فوتوشوب ،مراسالت تجارية ،مهارات اساسيه
الستخدام الحاسوب وعدد من الدورات االخرى حسب احتياج
مدينة الظاهرية.

المنطقة

الظاهرية

بالشراكة مع

بلدية الظاهرية

27

المؤسسات الشريكة في المشروع  /الخليل

ملتقى سواعد الشبابي
بلدية الظاهرية
بلدية بيت أمر
مركز بلدية الخليل المجتمعي – شارك
منتدى سعير الشبابي

28

القــــدس

29

المبادرات المجتمعية
1

2

30

اسم المبادرة

شجرة المتفوقين

وصف المبادرة

صنع شجرة للمتفوقين من كل صف في المدرسة من
البالستيك المقوى ووضعها على مدخل المدرسة ،حيث
تشمل اسماءهم وصورهم ،بهدف حثهم على الدراسة
واالبتعاد عن التسرب من المدارس.

المنطقة

العيزرية

المدرسة

مدرسة ذكور مسقط الثانوية

اسم المبادرة

شو أشتغل بس أكبر

وصف المبادرة

طباعة بروشورات صغيرة بأسلوب جميل عن اإلرشاد المهني
وأقسام التوجيهي والتخصصات المطلوبة في فلسطين
بالقطاعات المختلفة ،وتوزيعها على طلبة صف العاشر في
مدارس المنطقة ،إضافة إلى شرح عن اإلرشاد المهني في
اإلذاعة الصباحية في مدرسة مسقط

المنطقة

العيزرية

المدرسة

مدرسة ذكور مسقط الثانوية

3

اسم المبادرة

المنتدى التكنولوجي

وصف المبادرة

تأسيس منتدى تكنولوجي لتوعية طالبات المدرسة في كيفية
استخدام التكنولوجيا بأفضل الوسائل المتحاة ،وتنفيذ ورشة
عمل عن وسائل التواصل االجتماعي ،وتعليم المعلمات
والطالبات عليه من قبل فني متخصص.

المنطقة

العيزرية

المدرسة

مدرسة بنات العيزرية الثانوية

مجموعة من طالبات مدرسة الشابات المسلمات يتصورن مع بائعة خضروات في مدينة القدس خالل مبادرة هذا شغفي

31

4

اسم المبادرة

ملعبي أحلى

وصف المبادرة

رسم خطوط المالعب في الساحة ،بحيث يتم استغالل
المساحة لثالثة أنواع من المالعب (قدم ،طائرة ،سلة)

المنطقة

العيزرية

المدرسة

مدرسة بنات العيزرية الثانوية

خالل جلسة مساءلة بعنوان «اليات دعم وتطوير المبادرات الريادية في القدس» جمعت صناع القرار مع طالئع المشروع

32

5

6

اسم المبادرة

غرفة الطاقة اإليجابية

وصف المبادرة

تأسيس غرفة للتفريغ النفسي والنشاطات الخاصة باإلرشاد
بهدف التقليل من العنف تحت إشراف المرشد ،وذلك بسبب
ارتفاع نسبة العنف والتنمر بين الطالب

المنطقة

الرام

المدرسة

مدرسة ذكور حسني األشهب األساسية

اسم المبادرة

البرلمان الطالبي

وصف المبادرة

تفعيل البرلمان الطالبي للعمل على تنفيذ مجموعة من
األنشطة ،منها :يوم إرشادي مع طلبة الجامعة ،توزيع كروت
عن أساليب الدراسة الفعالة

المنطقة

الرام

المدرسة

مدرسة ذكور حسني األشهب األساسية

33

7

8

34

اسم المبادرة

دورها صح

وصف المبادرة

تسعى للمحافظة على البيئة من خالل إعادة استخدام و تدوير
المواد الخام .من خالل تجميع علب الحديد وتجهيزها وتزينها
بالخرز والحبال ،لتصبح قواوير جميلة تستخدم في تزين البيئة
المدرسية بعد زرعها بالزهور.

المنطقة

البلدة القديمة

المدرسة

مدرسة النهضة االسالمية «أ»

اسم المبادرة

حرف بحرف

وصف المبادرة

تسعى للمحافظة على البيئة من خالل اعادة استخدام
المواد الخام .بحيث تم تجميع علب عصير بالستيكية واعادة
استخدامها لعمل وسائل تعليمية جذابة وممتعة للطالب
الصغار أو الذين لديهم صعوبات تعلم.

المنطقة

البلدة القديمة

المدرسة

مدرسة النهضة االسالمية «أ»

ضمن مبادرة «شخصيات فلسطينية» قام طلبة مدرسة األيتام اإلسالمية أ
بتبديل واجهة الدرج الخشبية ،بشخصية من الشخصيات الفلسطينية البارزة

9

اسم المبادرة

بسطة صابون

وصف المبادرة

تسعى للمحافظة على النظافة ،وتنمية مهارات الطالبات من
خالل صنع الصابون باستخدام المركبات الطبيعية من زيت
زيتون ،طحين ،وهيدروكسيد الصوديوم ،مع مختص ومعلمة
كيمياء لضمان جودة الصابون ،ومن ثم تبكيتهم في علب
بالستيكية وتوزيعهم على المدارس والجوامع في الحي.

المنطقة

الرام

المدرسة

مدرسة رياض االقصى الثانوية
35

ضمن مبادرة «جولتنا في بلدتنا» التي نفذت في البلدة القديمة برفقة مرشد سياحي للتعريف بمعالم المدينة

10

36

اسم المبادرة

مطبات تاريخية

وصف المبادرة

تسليط الضوء على أحداث مهمة في تاريخ فلسطين من
خالل كتابة عنوان الحدث ،التاريخ ،ونبذة عن الحدث ،ومن ثم
تصميمها وطباعتها على كرتون مقوى وتعليقها على جدران
المدرسة لتعزيز المعرفة لدى طالبات المدرسة.

المنطقة

الرام

المدرسة

مدرسة األقصى اإلسالمية الثانوية

11

12

اسم المبادرة

ملي حيطك

وصف المبادرة

عرض األعمال والصور الخاصة بمنتجات العلوم ،التكنلوجيا،
االرشاد المهني ،والفنون المدرسية .تم تصميم  3لوحات
خشبية كبيرة ،وواحدة صغيرة لوضع المنتجات والصور عليها
كتقدير على أعمالهم ولتشجيعهم على االنتاج والعمل.

المنطقة

الرام

المدرسة

مدرسة األقصى اإلسالمية الثانوية

اسم المبادرة

ارشدني للمستقبل

وصف المبادرة

تخطيط مقوالت لتوعية الطالب بخصوص االرشاد المهني،
وتعليق نجوم بأسماء الطالبات من صنعهن ،باإلضافة إلىى
تعليق مجسمات تتضمن أسماء الجامعات والمراكز المهنية
في فلسطين مرفقة مع قائمة بالمهن والتخصصات المتاحة
في كل جامعة أو مركز.

المنطقة

صور باهر

المدرسة

مدرسة بنات عثمان بن عفان

37

13

14

38

اسم المبادرة

هذا شغفي

وصف المبادرة

توزيع ورود على آهالي مدينة القدس ،مرفق مع كل وردة
بطاقات تتضمن مقوالت تحفيزية عن االرشاد المهني ،مثل:
إدعموني أتخذ القرار ،بس ما تتخذوة عني.

المنطقة

واد الجوز

المدرسة

مدرسة الشابات المسلمات واد الجوز

اسم المبادرة

زركشات

وصف المبادرة

تأسيس معرض رسومات لطالبات المدرسة ،وتجديد
الرسومات بشكل سنوي ،وقد تم توزيع ميداليات على
الطالبات ألفضل ثالث رسمات.

المنطقة

واد الجوز

المدرسة

مدرسة الشابات المسلمات واد الجوز

15

اسم المبادرة

طلة على المكتبة

وصف المبادرة

تزويد المكتبة المدرسية بكتب للمكتبة التي تم تأسيسها
ً
حديثا وتفتقر الكثير من المستلزمات ،تتضمن المبادرة تنفيذ
مسابقة طالبية لتحفيز القراءة.

المنطقة

واد الجوز

المدرسة

مدرسة الشابات المسلمات واد الجوز

طالب من مدرسة ذكور مسقط الثانوية يقرأ مطوية عن اإلرشاد المهني وفحص الميول ضمن مبادرة «شو أشتغل بس أكبر»

39

16

اسم المبادرة

ليكن منا التغير

وصف المبادرة

صناعة كراسي خشب بالقرب من المقصف وفي الساحة
لتوفير مكان للطالب للجلوس اثناء فترة االستراحة ،وذلك من
خالل إحضار ما يقارب عشرين قطعة خشب وصناعة كراسي
من قبل النجار ودهنهم باأللوان من قبل الطالب لتعزيز
شعور الملكية لديهم

المنطقة

واد الجوز

المدرسة

مدرسة الحسن الثاني

وفد من اليونيسف خالل معرض مبادرات تحفيز الريادية

40

17

18

اسم المبادرة

شخصيات فلسطينية

وصف المبادرة

ترميم وتجميل الدروج الصفية من خالل إضافة بالستيك
مقوى شفاف عليها ،باإلضافة الى تصميم أوراق ووضعها
تحت البالستك المقوى مكتوب عليها كلمات تحفيزية للطالب،
لكي يتم ضمان متانة الدروج وأيضا ابرازهم بشكل جميل

المنطقة

البلدة القديمة

المدرسة

مدرسة االيتام «أ»

اسم المبادرة

على الدرج

وصف المبادرة

تجميل درج المدرسة من خالل رسم الطالب لوحة فنية تعليمية
بمساعدة فنان ،من أجل تحفيز الطالب على المسؤولية
التعليمية

المنطقة

البلدة القديمة

المدرسة

مدرسة النهضة االسالمية «أ»

41

19

20

42

اسم المبادرة

مضرب تنس

وصف المبادرة

تسليط الضوء على رياضة تنس الطاولة غير المنتشرة،
لتطوير المهارة الفردية للطالب ،وتخفيف من ضغط التعليم
بطريقة سليمة.

المنطقة

صور باهر

المدرسة

مدرسة ذكور علي بن ابي طالب

اسم المبادرة

بيئتي أمان

وصف المبادرة

هي مبادرة تهدف إلى جعل المدرسة أكثر أمانً ا عن طريق
وضع زوايا اسفنجية آمنة فوق الزوايا الحديدية الموجودة على
خطرا اثناء
أعمدة السقف في ساحة المدرسة والتي تشكل
ً
اللعب أو التدافع بين الطلبة ،باإلضافة إلى تغطية الزوايا
الحديدية بالقرب من مقصف المدرسة لمحي أي أثر للخطر
أثناء اسطفاف الطلبة لشراء احتياجاتهم.

المنطقة

صور باهر

المدرسة

مدرسة ذكور علي بن ابي طالب

المبادرات الريادية
1

2

اسم المبادرة

Jars of hope

وصف المبادرة

يسعى المشاركون فيها إلى بيع جرار من صنع يدوي يحتوي
على تراب من القدس وغصن زيتون ورائحة وصليب خشبي
من خشب الزيتون ،مرفقة بها رسالة شكر على شراء هذه
الجرة الزجاجية والتي يعود ريعها إلى الطلبة المحتاجين في
المنطقة

المنطقة

العيزرية

بالشراكة مع

مؤسسة بناة المستقبل

اسم المبادرة

كاستك مستقبله

وصف المبادرة

يسعى المشاركون لبيع كاسات عصير طبيعية ،على عربة
خصيصا وتحمل مجسمين لخريج وخريجة للفت
مصممة
ً
االنتباه ،بأن هذه االرباح ستساعد أحدهم/هن على استكمال
تعليمه/ا ،وتوعية المشترين بأهمية استبدال المواد الحافظة
بالطبيعية ،وسيعود ريع هذه المبادرة لدعم طلبة محتاجين
في المنطقة.

المنطقة

الرام

بالشراكة مع

المركز الثقافي االجتماعي
43

3

4

44

اسم المبادرة

في القدس من في القدس

وصف المبادرة

قصة قصيرة تدور أحداثها حول شاب يزور القدس ألول
مرة بعد حصوله على تصريح دخول ليوم واحد فقط ،حيث
مرورا بمعالم إسالمية
تبدأ احداث القصة في حاجز قلنديا
ً
وتزود القصة القارئ بمعلومات عن
ومسيحية في القدس،
ّ
هذه األماكن ،وتمتاز هذه القصة بأنها مفرغة من األلوان
إلتاحة المجال لألطفال لتلوينها.

المنطقة

القدس

بالشراكة مع

مبادرة شباب البلد

اسم المبادرة

الورد للورد

وصف المبادرة

مشروع لزراعة الزهور والنباتات الفلسطينية المحلية في
قواوير صغيرة مع تزينها ،من خالل تخطيط عبارات هادفة
باللغة العربية ورسومات معبرة لبيعها .يتم االستفادة من
العائد المادي لزراعة قطعة ارض في سلوان ،لبيئة صحية
وجميلة.

المنطقة

سلوان

بالشراكة مع

جمعية البستان

زيارة إلى مصنع سنيورة قامت بها طالبات مدرسة عثمان بن عفان

5

اسم المبادرة

نظرة اقرب الى القدس

وصف المبادرة

كُتيب باللغة العربية واإلنجليزية يعرض المعالم السياحية في
المناطق المستهدفة لعكس الرواية الفلسطينية .يحتوي
ومصممة للمحالت التجارية
الكتيب على إعالنات مدفوعة ُ
والمطاعم والمواقع السياحية .وهناك رسمة خريطة توضح
بشكل ُمفصل المواقع التاريخية والمعالم السياحية ،تم توزيع
الكتيب مجانا لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من السياح
والسكان االصليين.

المنطقة

سلوان

بالشراكة مع

جمعية البستان
45

مداخلة طالب ضمن جلسة مساءلة «البنية التحتية في مدارس القدس» بين الطلبة وصناع القرار

6

46

اسم المبادرة

صورة وحل

وصف المبادرة

معرض صور لشباب فلسطينيين موهوبين/مبتدئين .يهدف
المعرض لخلق فرص لجيل الشباب الموهوب غير المعروف
بعد ،حيث يشكل هذا المعرض بداية لهم ولمسارهم المهني
في التصوير.

المنطقة

القدس

بالشراكة مع

مشروع تطوير ثقافة التصوير الفلسطيني

7

8

اسم المبادرة

جولتنا في بلدتنا

وصف المبادرة

جولتين برفقة مرشد سياحي للتعرف على تاريخ وثقافة
مدينة القدس والتعرف على المسميات االصلية أو التاريخية
القديمة لالبواب او الطرق .لتعريف الطلبة على المعالم
التاريخية والجغرافية والتعليمية للبلدة القديمة من مدينة
القدس و التعرف على االستيطان والظروف االجتماعية
واالقتصادية في البلدة القديمة.

المنطقة

البلدة القديمة

بالشراكة مع

نادي ابناء القدس

اسم المبادرة

كمشة خيوط

وصف المبادرة

تصميم مداليات بالتطريز الفلسطيني ،تصاميم على الباليز،
مقالم ،وتصاميات للمصابيح .من خالل استخدام خيوط
صوفية وكاسات ورقية والقليل من الخرز والورود المجففة
وعلب بالستيكية لتحويلها الى اعمال بسيطة وجميلة
وممتعة .ليتم بيعها بأسعار مناسبة جدا لطالب المدارس.

المنطقة

البلدة القديمة

بالشراكة مع

نادي ابناء القدس وشباب من أجل القدس
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نادي أبناء القدس
جمعية البستان
المركز الثافي االجتماعي – بلدية الرام
مؤسسة ملتقى بناة المستقبل

48

نـابلــــس

49

المبادرات المجتمعية
1

2

50

اسم المبادرة

تراث من عبق التراب

وصف المبادرة

تنظيم يوم تراث فلسطيني من خالل عرض مجموعة من
األدوات التي تعبر عن حياة اإلنسان الفلسطيني من أدوات
زراعية ونحاسيات وفخاريات ولباس ومأكوالت وغيرها من
األهازيج والعتابا وظريف الطول والميجنا الفلسطينية وأمثال
شعبية ،وتجسيد الثوب الفلسطيني المطرز الذي ارتدته
المعلمات والطالبات ،وهدفت المبادرة إلى إثراء المخزون
المعرفي والثقافي لدى الطالبات بما يتعلق بتراثهن وماضيهن

المنطقة

بيت امرين

المدرسة

مدرسة بيت امرين الثانوية للبنات

اسم المبادرة

كوني مبدعة

وصف المبادرة

تسعى المبادرة إلى تقليل الضعف األكاديمي والتحصيل
العلمي لدى البعض من الصفوف ( )8-7-6( )5-4-3من خالل
تنظيم دورات وحصص تقوية لمواد اإلنجليزي والعربي
والرياضيات ،تقدمها خريجات جامعات ،في  8لقاءات يتم
عقدها في المدرسة كل يوم سبت.

المنطقة

بيت امرين

المدرسة

مدرسة بيت امرين الثانوية للبنات

3

اسم المبادرة

شغلنا وأملنا بحارتنا

وصف المبادرة

هي مبادرة توعوية لزيادة التثقيف البيئي المتعلق بالمياه
العادمة والمجاري في شوارع القرية والتي تشكل مكرهة
صحية وبيئية وجمالية ،وسيتم من خاللها تنظيم زيارات
للبيوت المحيطة يهذه المياه وتوعيتها بآثار وأضرار المجاري
والمياه العادمة.

المنطقة

بيت امرين

المدرسة

مدرسة بيت امرين الثانوية المختلطة

قطف الزيتون خالل مبادرة «البركة بأرضنا» بالتعاون مع مجلس قروي بورين

51

4

اسم المبادرة

قطرة عقطرة

وصف المبادرة

استغالل مياه المشارب المستخدمة وتجميعها الستغاللها
في المياه المخصصة للحمامات والمياه الخاصة بتنظيف

المنطقة

بيت امرين

المدرسة

مدرسة بيت امرين الثانوية المختلطة

األرضيات والمياه الخاصة بري المزروعات في المدرسة.

مسنة فلسطينية مشاركة في مبادرة «تراث من عبق التراب» نفذتها طالبات مدرسة بيت امرين الثانوية للبنات

52

5

6

اسم المبادرة

تابع حلمك

وصف المبادرة

تعرف على المهن الموجودة في فلسطين بجميع صفاتها،
وتسعى الطالبات إلى تنظيم نشاطات ومحاضرات تفريغية
وإرشادية لطالبات التوجيهي للتخفيف الضغط الدراسي
من أجل إكسابهن طاقة إيجابية وتخليصهن من الخوف
والضغوطات المرتبطة بهاجس التوجيهي وحديث الناس.

المنطقة

بيتا

المدرسة

مدرسة بيتا الثانوية للبنات

اسم المبادرة

مدرستي حياتي

وصف المبادرة

تسعى هذه المبادرة إلى تجميل البيئة المدرسية من خالل
الرسومات والكتابات التعبيرية التي تساعد في زيادة الثقة
بالنفس والتي تشجع الطالبات على مواظبة الدراسة والقراءة
واالحترام وغيرها من الصفات الحسنة ،ووضع الرسومات
واأللوان الملفتة والمريحة للطالبات والزوار ،واستغالل
المساحات البيضاء وغير المرسوم عليه

المنطقة

بيتا

المدرسة

مدرسة بيتا الثانوية للبنات

53

7

8

54

اسم المبادرة

موجز الدول العربية

وصف المبادرة

تعريف الطلبة بمجموعة من الدول العربية (تاريخها،
عاداتها وتقاليدها ،جغرافيتها ،نظام الحكم فيها،
الشعبية  )...بحيث ينقسم الطلبة إلى مجموعات
ويعرضون عن هذه الدول (فلسطين ،األردن،
السعودية ،مصر)

المنطقة

بيتا

المدرسة

مدرسة بيتا الثانوية للبنين

اسم المبادرة

خلينا نفكر سوا

وصف المبادرة

تنظيم مجموعة من ورش العمل واللقاءات لتنمية مهارات
الشباب وقدراتهم في النقاش واكتساب المعرفة وأسس
النجاح والتخطيط والتفكير اإلبداعية ومناقشة موضوعات
مختلفة ومتنوعة.

المنطقة

بيتا

المدرسة

مدرسة بيتا الثانوية للبنين

علمها،
أكالتها
صغيرة
اليمن،

طالبات من مدرسة بيت امرين الثانوية للبنات يلبسن اللباس التراثي
والتقليدي الفلسطيني ضمن مبادرة «تراث من عبق التراب»

9

اسم المبادرة

مسرحنا بيحكي

وصف المبادرة

تأهيل فرقة مسرحية وتنمية قدرات ومهارات الطالبات
اللواتي يرتدن المسرح وإعداد مجموعة من العروض
المسرحية الهادفة وتقديمها في المدرسة ومدارس مجاورة،
ومناقشة موضوعات ذات أهمية للطالبات والمجتمع بطريقة
درامية وفكاهية.

المنطقة

حوارة

المدرسة

مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات
55

خالل افتتاح إحدى مبادرات تحفيز في مدينة نابلس

10

56

اسم المبادرة

فريش

وصف المبادرة

تنظيم يوم غذاء صحي لجميع طالبات المدرسة وعرض
فقرات توعوية لألغذية السليمة واألغذية الضارة وتوضيحها
من خالل فقرات مسرحية وأغاني وفقرات تهريج ،وتوضيح
بوسترات تحمل معلومات متنوعة حول األغذية الضارة
واألغذية المفيدة.

المنطقة

حوارة

المدرسة

مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات

11

12

اسم المبادرة

الكأس الذهبي

وصف المبادرة

تنظيم بطولة كرة طائرة بهدف تأسيس فريق للمدرسة من
أجل تهيئتهم للمشاركة في بطولة المديرية ،وبهدف توطيد
العالقات الودية بين الطلبة واألساتذة من خالل تشكيل 4
فرق من الطلبة وفريق من األساتذة ،لتعزيز روح المنافسة
وإحياء رياضة كرة الطائرة في المدرسة.

المنطقة

حوارة

المدرسة

مدرسة حوارة الثانوية للبنين

اسم المبادرة

خطوة ولون

وصف المبادرة

تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية ومسابقات في المدرسة
بهدف إثراء المخزون المعرفي للطلبة من خالل منافسات
فريغية وترفيهية وثقافية ،وألعاب تيليماتش وفواصل زجل
شعبي ،وتعزيز حب الحصول على المعلومة والتنافس
للوصول أوال.

المنطقة

حوارة

المدرسة

مدرسة حوارة الثانوية للبنين

57

13

14

58

اسم المبادرة

whiteboard

وصف المبادرة

تسعى الطالبات إلى وضع مجموعة من األلواح التي يكتب
عليها بأقالم الوايت بورد تخفيفا من أضرار الطباشير ورذاذها
على الصحة واأليدي والمالبس.

المنطقة

عصيرة القبلية

المدرسة

مدرسة بنات عصيرة القبلية الثانوية

اسم المبادرة

خطوة ولون

وصف المبادرة

تسعى طالبات الصف العاشر إلى تغيير شكل الصف وجعله
أكثر فعالية وحيوية من ناحية ديكور ودهان ورسومات تحفيزية،
بهدف تشجيع البيئة الدراسية.

المنطقة

عصيرة القبلية

المدرسة

مدرسة بنات عصيرة القبلية الثانوية

15

اسم المبادرة

مثل الورد

وصف المبادرة

تعزيز الحفاظ على النظافة الشخصية والمدرسية من خالل
تنظيم محاضرات توعوية وصياغة نشرات ووضعها في
مجالت الحائط ،وطرح الموضوع في اإلذاعة الصباحية.

المنطقة

عصيرة القبلية

المدرسة

مدرسة عصيرة القبلية الثانوية المختلطة

طفلة مشاركة في إحدى مبادرات تحفيز في مدينة نابلس تعرض أدوات تراثية فلسطينية

59

16

اسم المبادرة

قامات

وصف المبادرة

تعزيز االلتزام بالطابور الصباحي والمشاركة في اإلذاعة
الصباحية من خالل تغيير نظام اإلذاعة وأجهزتها ونغمة الجرس
وتعزيز االنتماء للعلم والسالم الوطني واالستماع إلى
اإلذاعة المدرسية ،تحويل اإلذاعة من شكلها االعتيادي إلى
إذاعة تفاعلية.

المنطقة

عصيرة القبلية

المدرسة

مدرسة عصيرة القبلية الثانوية المختلطة

حلقات مكونة من طالبات مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات للتوعية في أهمية األغذية السليمة وتجنب الضارة
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17

18

اسم المبادرة

زقاق بلدتنا

وصف المبادرة

إحياء المناطق األثرية في بلدة عقربا من خالل جمع المعلومات
المتعلقة بها وزيارتها والتعرف عليها والتقاط الصور لها
ومناقشة المعلومات المتعلقة بها وصياغة هذه المعلومات
في كتيب ،إلثراء المخزون التاريخي المتعلق بالبلدة.

المنطقة

عقربا

المدرسة

مدرسة عقربا الثانوية للبنين

اسم المبادرة

الركن الهادئ

وصف المبادرة

وضع مقاعد في جزء من الحديقة الستخدامها في مختلف
النشاطات ولتكون متنفسا خاصا للمواهب أو للقراء أو
للنقاشات أو للحصص التي يرغب المعلمون إعطاءها في
خارج الغرفة الصفية ،تنفيذ نشاطات تفريغية للطلبة من خالل
التواصل مع مدربين مختصين في هذا المجال

المنطقة

عقربا

المدرسة

مدرسة عقربا الثانوية للبنين

61

19

20

62

اسم المبادرة

الكمبوست

وصف المبادرة

إنتاج السماد العضوي من مخلفات األطعمة والفواكه
والخضار من خالل جمعها من الطالبات وجمع هذه المخلفات
من بيوت الطالبات أنفسهن وتدريبهن على إنتاج هذا السماد
وتعريفهن على مراحله ،وتهدف هذه المبادرة إلى تعويد
الطالبات استغالل المخلفات في إنتاج شيء مفيد والحفاظ
على النظافة وتوثق ارتباطهن بأرضهن ويزيد لديهن االهتمام
بحدائق بيوتهن والمدرسة.

المنطقة

عقربا

المدرسة

مدرسة بنات عقربا الثانوية

اسم المبادرة

المسعفة األولى

وصف المبادرة

تنظيم دورة إسعاف أولي إلكساب طالبات الصف العاشر
مهارات التعامل مع الحاالت المختلفة التي ممكن أن تواجه
الطالبات (إغماء ،جروح ،حروق ،كسور  )...داخل المدرسة أو
المنزل أو في الشارع ،مما يزيد لديهن الوعي بهذه المهارات
التي يمكن أن تساعدهن على تخطي الكثير من المشكالت
أو الصعوبات أو الحوادث العرضية.

المنطقة

عقربا

المدرسة

مدرسة بنات عقربا الثانوية

المبادرات الريادية
1

2

اسم المبادرة

البركة بأرضنا

وصف المبادرة

االهتمام باألرضي الزراعية التي يتوفر فيها ثمار شجر الزيتون
وغير المستغلة في بلدة بورين الستثمارها من قبل الشباب
من خالل حمالت تطوعية ،والتي هدفت إلى تشجع العمل
التطوعي في البلدة ،وتشجيع االهتمام بالزراعة واألرض
وارتباط المواطن بها.

المنطقة

بورين

بالشراكة مع

مجلس قروي بورين

اسم المبادرة

آلة الدليل السياحي

وصف المبادرة

تقوم فكرة الدليل السياحي اآللي على تقديم المعلومات
التاريخية واألثرية باللغتين العربية واالنجليزية مع إمكانية
إدخال لغات أخرى ،بحيث تكون المعلومات مسجلة .تحتوي
ً
أيضا على ذراع آلية تقدم نشرات معلوماتية ،وتعمل
اآللة
اآللة بعد وضع قطع نقدية واختيار اللغة

المنطقة

سبسطية

بالشراكة مع

نــادي لجنــة المــرأة الشــبابي ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،بلديــة
سبســطية وغرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس
63
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مجلس قروي بورين
نادي لجنة المرأة الشبابي

64

طولكـــرم

65

المبادرات المجتمعية

1

2

66

اسم المبادرة

ارتقاء

وصف المبادرة

تعزيز انتماء الطلبة للمدرسة والحفاظ عليها من خالل تخصيص
مساحات خاصة فيها للزراعة ،لالستفادة من المساحات المتاحة
بالمدرسة ،ولتجميل وتزين ساحات ومرافق المدرسة.

المنطقة

فرعون

المدرسة

مدرسة ذكور فرعون الثانوية

اسم المبادرة

حكاوي طالب

وصف المبادرة

تسليط الضوء على الحكايا الشعبية الفلسطينية من الضياع
ودمجها في عروض الدمى التي ستعرضها فرقة خاصة
من المدرسة ،تعمل على تنظيم عروض داخل المدرسة
والمدارس المجاورة في بلده فرعون ،وتطوير الفكرة لتصبح
المدرسة مزار لرياض االطفال في البلدة والمدارس األخرى.

المنطقة

فرعون

المدرسة

مدرسة بنات فرعون الثانوية

3

اسم المبادرة

سيراميك

وصف المبادرة

تعليم الطالبات طريقة الكتابة على البالط من خالل الحفر
وإقامة مشغل خاص لطالبات الصف لتعليمهم فنون الكتابة
على قطع البالط الصغيرة ،وتنظيم أعمال وتحف صغيرة
تعمل الطالبات على بيعها تقدم كهدايا أو تنظيم جداريات بها
في المدرسة.

المنطقة

فرعون

المدرسة

مدرسة بنات فرعون الثانوية

تعليم مجموعة من السيدات في تشكيل الفوسيفساء والمهن التقليدية الفلسطينية ،في جمعية رامين النسوية
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4

اسم المبادرة

أثر

وصف المبادرة

إنشاء حديقة بيئية من خالل استصالح األراضي في المدرسة،
وإقامة سور أستنادي يتم استغالله لزراعة  120شتلة بطريقة
مبدعة من خالل استغالل األواني التي ستزرع بها من مخلفات
بيئية ،وذلك من خالل تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع
المحلي في إقامة السور اإلستنادي ألعمالهمن.

المنطقة

رامين

المدرسة

مدرسة بنات رامين الثانوية

خالل إحدى ورشات آهالي الطلبة المشاركين في مشروع تحفيز ،في بلدة بيت امرين

68

5

6

اسم المبادرة

Sport School

وصف المبادرة

المساهمة في حل مشكلة افتقار البلدة والمدرسة لألنشطة
الرياضية ،وذلك من خالل تنظيم يوم رياضي يشارك فيه
جميع طلبة المدرسة والمعلمين والمجتمع المحلي ،بالتعاون
مع مؤسسة رياضية من أجل تفعيل الجوانب الرياضية في
المدرسة.

المنطقة

رامين

المدرسة

مدرسة ذكور رامين الثانوية

اسم المبادرة

تحصيل

وصف المبادرة

تسليط الضوء على التفوق الدراسي داخل المدرسة من
خالل إنتاج مجسمات يستخدمها الطلبة بشكل تفاعلي من
لوحات مغناطيسية ووسائل للتحفيز على العلم والتعليم من

المنطقة

رامين

المدرسة

مدرسة ذكور رامين الثانوية
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8

70

اسم المبادرة

خيرك الرضك

وصف المبادرة

االستفادة من األرض بما يفيد المجتمع والمدرسة ،من خالل
استثمار المساحات الموجودة حول المدرسة إلنتاج مصادر
دخل للمدرسة من خالل زراعتها في المنتوجات بطرق الزراعة
المائية أو الزراعة بالتنقيط وتسويق هذه المنتجات الزراعية
وبيعها واستثمار ريعها في خدمة األنشطه الطالبية.

المنطقة

كفر اللبد

المدرسة

مدرسة إناث كفر اللبد الثانوية

اسم المبادرة

بسطة حكايا

وصف المبادرة

تطوير مكتبة المدرسة من خالل دمج الحكاية الشعبية في
أنشطة المكتبة ،باإلضافة إلى تنظيم يوم في األسبوع
لعرض الحكايات داخل المكتبة ،وترسيخ ثقافة الحكايا الشعبية
القديمة في أذهان الطلب ،لتشجيع الطالبات في التردد على
المكتبة.

المنطقة

كفر اللبد

المدرسة

مدرسة اناث كفر اللبد الثانوية

جلسة مساءلة بعنوان «دور المؤسسات والقطاع الخاص في دعم
المبادرات الخاصة بفئة الطالئع» بين طالئع المشروع وصناع القرار

9

اسم المبادرة

سوق المهن

وصف المبادرة

تنظيم سوق داخل المدرسة لتعريف الطلبة بالحرف والمهن
من خالل استضافة مجموعة من الحرفيين والمهنيين في
مجاالت الحدادة ،الكهرباء ،التجميل ،الحفر على الخشب،
الكتابة على الزجاج ،النجارة ،الميكانيك ،لتعريف الطلبة بهذه
المهن وسيعمل الطلبة بعد تنظيم السوق إلى االستمرارية
مع الحرفيين لعقد دورات مهنية داخل المدرسة لتعليم الطلبة
المهتمين بعض هذه الحرف.

المنطقة

كفر اللبد

المدرسة

مدرسة ذكور سامي حجازي الثانوية
71

زيارة طالبات مدرسة فرعون إلى مدرسة الصناعة ومركز التجميل في محافظة طولكرم

10

72

اسم المبادرة

بدل وغير

وصف المبادرة

استثمار المخلفات البيئية في عمل جداريات ورسومات تسلط
الضوء على مخاطر العلب البالستيكية واستخداماتها في
المشروبات داخل المدرسة من خالل عمل جدارية من مخالفات
البالستيك لجذب الطالبات ورواد المدرسة إلى أهمية عدم
استخدام البالستيك لتغليف االغذية أو استخدامها كمواد
تخزين.

المنطقة

شوفة

المدرسة

مدرسة شوفة الثانوية للبنات

11

12

اسم المبادرة

تراثنا دوم مش يوم

وصف المبادرة

إقامة متحف تراثي «كل يوم مش بيوم» في ممرات
المدرسة ،بهدف الحفاظ على التراث الفلسطيني من االندثار
في بلدة شوفة وذلك بعد وفاة العديد من المعمرين في
البلدة وعدم استثمار المقتنيات التراثية في البلدة ،حيث
تقوم الطالبات بجمع المقتنيات التراثية في البلدة والحفاظ
عليها في هذه المتحف.

المنطقة

شوفة

المدرسة

مدرسة شوفة الثانوية للبنات

اسم المبادرة

تشبيك

وصف المبادرة

التركيز على احتياجات المدرسة من خالل تنظيم خطة عمل
لألنشطة حتى نهاية الفصل الدراسي للطلبة ،وعرض هذه
الخطة على مؤسسات المجتمع المحلي من قبل الطلبة في
ورشة عمل ستنظم في البلدة لتطوير شراكات بين الطلبة
ومؤسسات المجتمع المحلي.

المنطقة

شوفة

المدرسة

مدرسة ذكور شوفة الثانوية

73
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14

74

اسم المبادرة

الكوخ البيئي

وصف المبادرة

إنشاء بيت بيئي عن طريق إعادة التدوير لوضعه في إحدى
ساحات المدرسة ،يتعلم الطالب من خالل هذا البيت قيمة
االنتماء لألرض والمدرسة والعمل الجماعي وتعليم مهارات
القيادة وحب البيئة النظيفة التي تخلو من األخطار ،ويعتبر
هذا البيت المتنفس للطلبة وأهالي البلدة.

المنطقة

شوفة

المدرسة

مدرسة ذكور شوفة الثانوية

اسم المبادرة

نوار

وصف المبادرة

تصميم تطبيق للهواتف على شكل لعبة سيتم تجميع
معلوماتها من قبل الطالبات بالصف بالتعاون مع معلمة
التربية الوطنية في المدرسة ومعلمة التكنولوجيا لتسهيل
حفظ المعلومات للطالبات وتسلسل األحداث الهامة في
تاريخ فلسطين من خالل هذا التطبيق.

المنطقة

عنبتا

المدرسة

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

15

اسم المبادرة

مش بس الك

وصف المبادرة

تنظيم مبادرة في شوارع بلدة عنبتا للحديث عن أهمية تخفيف
سرعة القيادة على الشارع الرئيسي للبلدة ،من خالل تنظيم
سلسلة بشرية من الطالبات يحملن خاللها مجسمات تحمل
رسائل للسائقين لحثهم على أهمية تخفيف السرعة على
الشارع الرئيسي للبلدة.

المنطقة

عنبتا

المدرسة

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

جلسة مساءلة حول أزمة المرور لطالئع بلدة عنبتا ضمن مشروع تحفيز
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16

اسم المبادرة

دوري المعرفة

وصف المبادرة

تنظيم منافسة على قيادة اإلذاعة المدرسية بشكل يومي
من خالل تقسيمها إلى شعب صفية للتحضير للمنافسة
على جائزة دوري المعرفة في اإلذاعة المدرسية ،وليتم بعد
االنتهاء من المنافسة فتح باب التصويت لجميع الطلبة
للتصويت ألفضل صف.

المنطقة

عنبتا

المدرسة

مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية

جلسة مساءلة حول أزمة المرور لطالئع بلدة عنبتا ضمن مشروع تحفيز
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17

18

اسم المبادرة

قرارك

وصف المبادرة

زيادة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين طالبات برنامج تحفيز
في مدرسة إناث رامين وطالبات في المدارس غير المستهدفة
في البرنامج لتعميم المعرفة بأهمية برامج اإلرشاد المهني
وبرنامج تحفيز من خالل تنظيم زيارات إلى مدارس في قرى
ومخيمات أخرى لم تستهدف خالل المشروع.

المنطقة

رامين

المدرسة

مدرسة بنات رامين الثانوية

اسم المبادرة

صمتا

وصف المبادرة

تسليط الضوء على ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني
من خالل تنظيم المعرض الصامت في مدرسة بنات كفر اللبد
من خالل عرض مجموعة من األعمال الفنية وتسليط الضوء
على الظاهرة من خالل وسائل ورسومات وأعمال من إنتاج
الطالبات.

المنطقة

كفر اللبد

المدرسة

مدرسة إناث كفر اللبد الثانوية
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اسم المبادرة

زوار

وصف المبادرة

تعريف الطلبة بأهمية مفاهيم الممارسة المجتمعية
لمؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز المشاركة
المجتمعية ،من خالل تنظيم زيارات لمؤسسات مجتمعية
تعمل في جوانب تعزيز المشاركة المدنية للتعرف عليها
وأهدافها والفئات التي تستهدفها والخدمات التي تقدمها
للمجتمعات المحلية.

المنطقة

فرعون

المدرسة

ذكور فرعون الثانوية

اسم المبادرة

ترسيخ

وصف المبادرة

ترسيخ وعي الطالبات ألهمية الرحل العلمية واالستكشافية
وتشجيع السياحة الداخلية ،من خالل تنظيم مسار إلى
المناطق األثرية في فلسطين للتعرف على طبيعة المكان
وجمال األرض والتعرف على القرى الفلسطينية وتاريخها.

المنطقة

عنبتا

المدرسة

مدرسة بنات عنبتا الثانوية

المبادرات الريادية
1

2

اسم المبادرة

عشانك

وصف المبادرة

مبادرة للتشبيك ما بين القطاع الخاص وبلدية عنبتا إلنشاء
صندوق الطالب المحتاج ،من أجل دعم الطلبة المحتاجين،
الذين ال يستطيعون تغطية تكاليف الدراسة المدرسية أو
الجامعية في بلدة عنبتا ،وذلك من خالل عرض إعالنات تجارية
على شاشة إلكترونية في الشارع .وكل المبالغ التي ستجنيها
اإلعالنات سيذهب ريعها السنوي لصندوق الطالب المحتاج.

المنطقة

عنبتا

بالشراكة مع

بيت النساء

اسم المبادرة

نور دربك

وصف المبادرة

تركيب خاليا شمسية في كفر اللبد بجانب القلعة وإنارة أعمدة
الشوارع المحيطة بها ،حيث يعتمد ذلك على تزويد البلدية
بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية بشكل شهري ،مما يخفض من
نسبة استهالك البلدية كمية الكهرباء من الشركة القطرية و
توفير مصدر طاقة من بدائل محلية ومنتج يعفي البلدية من
التبعيات للسياسيات التي تتبعها الشركات المزودة للكهرباء.

المنطقة

كفر اللبد

بالشراكة مع

برنامج الشراكة من أجل التنمية وبلدية كفر اللبد.
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3

4

80

اسم المبادرة

موزيك رامين

وصف المبادرة

تطوير قدرات  10سيدات عاطالت عن العمل وتعليمهن مهنة
أعمال تقليدية فنية فسيفسائية لعمل ادوات وطاوالت ومن
ثم تسويق منتجاتهم بعد االنتهاء من تدريبهم وتأهيلهم من
قبل مختصين ،وينفد الطالئع حملة تسويق للمنتجات وبيعها،
يتم بعد ذلك جمع ريع هذه األعمال واألدوات وتنظيم أنشطة
شبابية في مدارس بلدة رامين.

المنطقة

رامين

بالشراكة مع

وزارة السياحة وجمعية رامين النسوية

اسم المبادرة

دفتر تحفيز لإلرشاد المهني

وصف المبادرة

طباعة دفتر صغير يحتوي في طياته على معلومات توعوية
تتعلق بتوجيه الطالب لمعرفة المهن المتوفرة في فلسطين
وسوق العمل ،يتم تسويق الدفتر في المدارس والمكتبات
لبيعه برسوم بسيطة ،واستثمار ريع هذه الدفاتر في بلدة
رامين لجميع األنشطة المتعلقة بفئة األطفال والطالئع.

المنطقة

رامين

بالشراكة مع

برنامج الشراكة من أجل التنمية وجمعية رامين النسوية

ضمن مبادرة «سوق المهن» في مدرسة سامي حجازي في كفر اللبد

5

اسم المبادرة

يال معنا

وصف المبادرة

تسليط الضوء على افتقار البلدة لألنشطة النسوية ،حيث
يعمل الطالئع على تنظيم  3مسارات نسوية ،وبستثمر ريع
هذه المسارات لتنفيذ أنشطة نسوية داخل البلدة.

المنطقة

عنبتا

بالشراكة مع

وزارة السياحة ،مركز العودة وبيت النساء
81

جلسة مساءلة بعنوان «دور المؤسسات والقطاع الخاص في دعم
المبادرات الخاصة بفئة الطالئع» بين طالئع المشروع وصناع القرار

6

82

اسم المبادرة

جمعة في القلعة

وصف المبادرة

تنظيم عروض وفعاليات ترفيهية تعالج مشكالت وقضايا
سلوكية لدى االطفال ،واستثمار القلعه وهي المكان االثري
ذو الفن المعماري الجميل ،لخدمة االطفال والشباب واهالي
البلدة.

المنطقة

كفر اللبد

بالشراكة مع

مؤسسة تامر ،وزارة السياحة ،وزارة الثقافة ،وجمعية الكتاب
المقدس

المؤسسات الشريكة في المشروع  /طولكرم

بلدية كفر اللبد
مركز بيت النساء التنموي
جمعية رامين النسائية الخيرية
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