


عن النيزك:

النيزك هي مؤسسة عربية فلسطينية غير ربحية وغير فئوية مختصة في التعليم واإلرشاد والبحث في مجاالت عديدة ولقطاعات مختلفة من المجتمع، تعتمد 

النيزك وسائل فريدة ومبتكرة ، تحفز المتعلم على الخوض في المعرفة بطريقة شيقة يكون فيها المتعلم شريكًا وليس متلقيًا ويكتشف بنفسه من خالل التفاعل 

العملي أدق التفاصيل . تغرس النيزك المهارات العلمية والفكرية في نفس الفرد حتى تتأصل، وتغدو منهجية التفكير العلمي عادة يمارسها الشخص في حياته 

اليومية ، في رؤية النيزك، هذه األدوات هي التي تلعب الدور الفعال في توجيه الفرد ألن إكتساب مهارات التفكير وربطها بالمعرفة العلمية والتقنية الحقيقية 

هي الطريقة الصحيحة لمواجهة التحديات في المسيرة نحو اإلمتياز، وبذلك يصبح اإلنسان نبراسًا يضيء مشعل التقدم في بيئته/ها الصغيرة ويساهم في 

مسيرة بناء المجتمع الحديث. تتكون النيزك من طاقم من اإلختصاصيين/ات في مجاالت علمية مختلفة تجمعهم مهارات وخبرات فريدة من نوعها، فهي 

تشمل العلوم التطبيقية والهندسة بأنواعها باإلضافه الى إختصاصيين/ات في العمل المجتمعي واإلرشاد النفسي والتربوي، كما تبلورت بين طيات الطاقم 

قدرات البحث العلمي األكاديمي.



About the Organization:

Al NayzakOrganization for Supportive Education and Scientific Innovation is a non-profit, non-partisan Palestinian 

organization specializing in education, counselling and research in various fields,reaching out to different sectors of society. 

Al Nayzak adopts unique and innovative methods and motivates the learner to explore in an active and participatory way, 

using practical interaction.

Al Nayzak imbeds creative and scientific thinking skills among individuals until it becomes part of their lives, which is 

crucial in directing individuals.  Moreover, creative and scientific thinking skills enable individuals, mainly young people, 

to become better equipped to face challenges; to solve problems; and to positively participate in their society, contributing 

towards nation building.

Al Nayzak is comprised of a team of specialists, who are experts in various scientific fields including applied science and 

engineering in all its forms in addition to specialists in community work and educational and psychological counselling. 

The team also constantly upgrades its skills and experience in  academic scientific research.



برنامج مبادرات يقودها الطالئع:
البحث  المنطقي والناقد وأساسيات  التفكير  المبنية على أساس  المتميزة  المجتمعية والعلمية  المبادرات  الطالئع هو برنامج يدعم  يقودها  برنامج مبادرات 

برنامج مبادرات يقودها الطالئع:
البحث  المنطقي والناقد وأساسيات  التفكير  المبنية على أساس  المتميزة  المجتمعية والعلمية  المبادرات  الطالئع هو برنامج يدعم  يقودها  برنامج مبادرات 

برنامج مبادرات يقودها الطالئع:

العلمي. يمنح هذا البرنامج الفرصة للطالئع في التقصي والبحث عن مشكالت المجتمع، ليأخذ الطالئع على عاتقهم المسؤولية بالمبادرة والبحث إليجاد حلول 
فاعلة ومبدعة لهذه المشاكل.

يعتبر برنامج مبادرات يقودها الطالئع جزءًا ال يتجزأ من مشروع مساحات صديقة للطالئع الممول من منظمة األمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف- وتحت 
مظلة وزارة الشباب والرياضة، والذي يطبق في 55 مركزًا صديقًا للطالئع في الضفة الغربية و30 مركزًا في قطاع غزة، وقد تم اختيار 21 مركزًا ( 15 
يعتبر برنامج مبادرات يقودها الطالئع جزءًا ال يتجزأ من مشروع مساحات صديقة للطالئع الممول من منظمة األمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف- وتحت 
مظلة وزارة الشباب والرياضة، والذي يطبق في 55 مركزًا صديقًا للطالئع في الضفة الغربية و30 مركزًا في قطاع غزة، وقد تم اختيار 21 مركزًا ( 15 
يعتبر برنامج مبادرات يقودها الطالئع جزءًا ال يتجزأ من مشروع مساحات صديقة للطالئع الممول من منظمة األمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف- وتحت 

مركزًا في الضفة الغربية و6 مراكز في قطاع غزة) لتطبق النيزك برنامجها في هذه المراكز:
مظلة وزارة الشباب والرياضة، والذي يطبق في 55 مركزًا صديقًا للطالئع في الضفة الغربية و30 مركزًا في قطاع غزة، وقد تم اختيار 21 مركزًا ( 15 

مركزًا في الضفة الغربية و6 مراكز في قطاع غزة) لتطبق النيزك برنامجها في هذه المراكز:
مظلة وزارة الشباب والرياضة، والذي يطبق في 55 مركزًا صديقًا للطالئع في الضفة الغربية و30 مركزًا في قطاع غزة، وقد تم اختيار 21 مركزًا ( 15 

زوايا البرنامج في العام 2012
 زاوية نفكر نبحث نبادر:

والتي تعد زاوية تفاعلية تعنى بالتفكير الناقد والمنطقي والبحث العلمي والمبادرات، إلخراج طالئع قادرين على التفكير المنطقي والناقد من خالل األلعاب 
التفكيرية واألحاجي التي تحث على التفكير، حيث نفذت تدريبات الزاوية في 21 مركزًا.

والتي تعد زاوية تفاعلية تعنى بالتفكير الناقد والمنطقي والبحث العلمي والمبادرات، إلخراج طالئع قادرين على التفكير المنطقي والناقد من خالل األلعاب 
التفكيرية واألحاجي التي تحث على التفكير، حيث نفذت تدريبات الزاوية في 21 مركزًا.

والتي تعد زاوية تفاعلية تعنى بالتفكير الناقد والمنطقي والبحث العلمي والمبادرات، إلخراج طالئع قادرين على التفكير المنطقي والناقد من خالل األلعاب 

زاوية المبادرات المنبثقة عن البحث العلمي:
تهدف هذه الزاوية إلى تشجيع الطالئع على قيادة مبادرات تعود بالفائدة على المجتمع المحيط، والعمل من أجل إحداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم عن طريق 

زاوية المبادرات المنبثقة عن البحث العلمي:
تهدف هذه الزاوية إلى تشجيع الطالئع على قيادة مبادرات تعود بالفائدة على المجتمع المحيط، والعمل من أجل إحداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم عن طريق 

زاوية المبادرات المنبثقة عن البحث العلمي:

مشاركتهم الفاعلة في بناء بيئة أفضل ألنفسهم وأقرانهم، حيث تتميز هذه المبادرات بارتكازها على أسس البحث العلمي المبني على المالحظة العلمية وبناء 
الفرضيات واختبارها بالتجارب العلمية، وبناء الخطط الالزمة لتنفيذ الفكرة أو الحل المقدم لهذه المشاكل االجتماعية.

زاوية نشر الوعي عبر التصوير الفوتوغرافي:
تهدف هذه الزاوية إلى نشر الوعي حول عدد من القضايا التي تناولها الطالئع في أبحاثهم العلمية في األعوام السابقة، حيث تم تدريب مجموعة من الطالئع 

زاوية نشر الوعي عبر التصوير الفوتوغرافي:
تهدف هذه الزاوية إلى نشر الوعي حول عدد من القضايا التي تناولها الطالئع في أبحاثهم العلمية في األعوام السابقة، حيث تم تدريب مجموعة من الطالئع 

زاوية نشر الوعي عبر التصوير الفوتوغرافي:

"الباحثين الصغار" على مهارات التصوير الفوتوغرافي، وقام هؤالء الطالئع بتجسيد هذه األبحاث من خالل الصور التي تم التقاطها، إذ تم تنظيم 3 معارض 
للصور في كل من القدس، رام اهللا، وغزة والتي روجت لنتائج أبحاث الطالئع وعممتها على المأل.



Adolescents’ Led Initiatives Programme:
The Adolescents’ Led Initiatives programme supports unique scientific and social initiatives that are built on the basis of critical and 
logical thinking, and scientific research. This programme provides adolescents with a chance to research and discover the society’s 
problems in order to take the responsibility, research, and initiate effective and innovative solutions. 
Adolescents’ Led Initiatives programme is part of the Adolescent-Friendly Spaces programme that is implemented under the 
umbrella of the Ministry of Youth and Sports, in partnership with UNICEF, and funded by the Norwegian Government and the 
German National Committee for UNICEF. There are 55 Adolescent- Friendly Spaces in the West Bank, and 30 spaces in the Gaza 
Strip. Twenty one of these spaces (15 WB, and 6 in GS) were chosen to apply the Adolescents’ Led Initiatives.

The Programme’s Corner in 2012:
This interactive corner specializes in improving adolescents’ critical and logical thinking, and scientific research skills, to equip 
adolescents, through thought provoking games and puzzles, with the basics of critical and logical thinking. The thinking trainings 
were implemented at 21 adolescent-friendly spaces.

Action Research Based Initiatives: 
The action research based initiatives aims at encouraging adolescents to lead initiatives that benefit their surrounding communities. 
It further encourages them to lead positive change through active participation in building a better environment for themselves and 
their peers. The applied initiatives are unique.  They rely on scientific research methods, such as scientific observation, building 
hypotheses trialing them; and identifying solutions to the social problems adolescents face in their communities. 

Raising Awareness through Photography Corner:
Adolescents use photography as a means to raise awareness to their research carried out during previous years.  A group of adolescents 
were trained in photography skills, and documented the issues tackled in their research initiatives with the aim of raising public 
awareness about these issues. Three photography exhibitions were then organized in Ramallah, Gaza, and Jerusalem to present the 
captured photographs to the public.





صناعة الزجاج الفلسطينية تاريخ عريق ومستقبل غامض.
Glass manufacturing industry in Palestine, an enriched history and an uncertain future.



صناعة الزجاج الفلسطينية بين اإلبداع وتحديات التالشي.
Glass manufacturing industry in Palestine between creativity and threats 

of extinction.



تعاني صناعة الزجاج الفلسطينية من غياب في معايير األمن والسالمة العامة.

Glass manufacturing industry in Palestine lacks general safety and security 
measures.



تشكل نسبة التعليم المهني في مدينة القدس نسبة %3 .

The percentage of vocational education in Jerusalem amounts to 3%.



يعتبر الوضع العام المكانيات التعليم المهني في مدينة القدس افضل من الوضع في الضفة الغربية من حيث المعدات وتعدد التخصصات.
The conditions of vocational education in Jerusalem are better in terms of equipments and 

specializations than those in the west Bank.



انخفضت نسبة االقبال على التعليم المهني في مدينة القدس بنسبة 60% بعد بناء الجدار الفاصل.
After the construction of the separation wall, interest in vocational education in 

Jerusalem decreased by 60%.



تعاني الصناعة الفلسطينية في قطاع المالبس من عدم التقبل لدى المستهلك ناجم عن صورة سلبية عن منتجات هذا القطاع مما يضطر  
المصنعين إلى إبراز صبغة إسرائيلية على المنتجات لتحقيق هذا التقبل.

Ready clothes manufacturing in Palestine faces low acceptance among customers because of the negative 
stereotype surrounding locally produced products which force manufacturers to label their products as 

made in Israel to achieve this acceptance.



تعتمد مشاغلنا الفلسطينية على مواد خام مستوردة لعدم وجود صناعات وسيطية في قطاع  المالبس.   

Palestinian ready clothes manufacturers use imported raw material for the absence of 
intermediate material manufacturing. 



يشكل القطاع النسوي  أكثر من 70%من مجموع األيدي العاملة في صناعة  المالبس.

Women form over 70% of labor working in ready clothes manufacturing.



اكثر من 90% من الطالئع يمتلكون حسابات على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك.

Over 90% of adolescents own accounts on the social media network “Facebook”.



ض التعليمية.
تلجأ نسبة قليلة من الطالب الى استخدام االنترنت لالغرا

A
 very low

 percentage of students use internet for educational 
purposes.



بدء عملية  الضغط  والكبس.

Initiating the process of compressing and pressure.



النفايات بعد التقطيع مادة خام من جديد.
Waste after cutting…new raw material.  



حزم  الكرتون بعد كبسها .. في طريقها للبيع. 
Cardboard packages after pressing them on their way to be sold.



تشكل قضية تأثير ابراج البث الخلوي جدلية لم يتم البت بموضوعها بشكل قطعي حتى اآلن.
The issue of the effects of cell-phone towers poses an argument that 

has not been settled so far.



Statistics from the Palestinian Bureau of Statistics indicate that 59% of child labor is formed of 
children who leave school due to their low academic achievement which affirms the relation between 

school dropout and child labor.

تشير نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن ما نسبته 59% من االطفال العاملين تركوا المدرسة بسبب 
ضعفهم المدرسي مما يعزز وجود عالقة قوية بين التسرب المدرسي وعمالة االطفال.



32% من األطفال العاملين ينتمون إلى أسر مفككة. 

.32% of working children belong to dysfunctional families



45.3% من مجموع األطفال العاملين يشكل العامل االقتصادي سببًا رئيسيًا في توجههم للعمل. 

Hard economic conditions form major reason behind the work of 45.3% of working children.



%41.8 من األطفال العاملين يعملون في الزراعة.
41.8% of working children work in farming.



تشكل الحافالت أكثر وسائل النقل استخدامًا في مدينة القدس.

Busses are considered the most popular transportation method in Jerusalem.



تعتبر عربات الكارو وسيلة نقل رئيسة في قطاع غزة نظرًا لخصوصية الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للقطاع.

 Carts are major transportation methods in Gaza Strip because of the special socioeconomic and political situation
in the Strip



 عربات الكارو والحنطور ال تلتزم بنظام السير المروري بل تسير بشكل عشوائي وببطء شديد، األمر الذي يؤدي إلى خلق األزمات المرورية في مدينة تعاني
.أصًال من كثافة سكانية عالية

 عربات الكارو والحنطور ال تلتزم بنظام السير المروري بل تسير بشكل عشوائي وببطء شديد، األمر الذي يؤدي إلى خلق األزمات المرورية في مدينة تعاني
.أصًال من كثافة سكانية عالية

 عربات الكارو والحنطور ال تلتزم بنظام السير المروري بل تسير بشكل عشوائي وببطء شديد، األمر الذي يؤدي إلى خلق األزمات المرورية في مدينة تعاني

Carts do not follow the traffic system but rather move arbitrarily and slowly causing traffic jams in cities that 
already dense in population





 عنوان المبادرة فكرة المبادرة اسم المركز المحافظة
جنين تهدف هذا المبادرة إلى توعية المجتمع بمرض فقر الدم الذي بدأت نسبته باالرتفاع في اآلونة األخيرة، حيث تشير الدراسات إلى  نادي الطيبة

ارتفاع هذه النسبة بشكل خاص في قرية الطيبة، وبالتالي قام الطالئع بعمل حملة  توعية  بهذه الحقيقة، من خالل ورشات عمل حول 
هذا المرض إضافة إلى حملة تنادي بضرورة عمل الفحوصات الدائمة خاصة لألطفال، وقام الطالئع بالتعاون مع أحد المراكز الطبية 

بعمل فحوصات لفئتين عمريتين مختلفتين، واتضح وجود نسبة من الطالبات تعاني من أعراض المرض.

معًا نحو صحة معًا نحو صحة 
أفضل

طولكرم وبادرت  كفر زيباد التعليم،  في  العنصر  بأهمية هذا  التوعية  إلى  الطالئع  فقد عمدت مجموعات  لذا  النشط،  بالتعليم  بالتوعية  المبادرة  اهتمت 
مجموعات الطالئع بالتعاون مع معلمي العلوم في المدرسة بتصميم عدد كبير من الوسائل التعليمية التي تقرب عددًا من المفاهيم 
وبادرت  التعليم،  في  العنصر  بأهمية هذا  التوعية  إلى  الطالئع  فقد عمدت مجموعات  لذا  النشط،  بالتعليم  بالتوعية  المبادرة  اهتمت 
مجموعات الطالئع بالتعاون مع معلمي العلوم في المدرسة بتصميم عدد كبير من الوسائل التعليمية التي تقرب عددًا من المفاهيم 
وبادرت  التعليم،  في  العنصر  بأهمية هذا  التوعية  إلى  الطالئع  فقد عمدت مجموعات  لذا  النشط،  بالتعليم  بالتوعية  المبادرة  اهتمت 

العلمية بصورة تفاعلية لتكون بمثابة نواة لمختبر من الوسائل التعليمية التفاعلية، وقد عقدت مجموعات الطالئع يومًا تعليميًا تفاعليًا، 
مجموعات الطالئع بالتعاون مع معلمي العلوم في المدرسة بتصميم عدد كبير من الوسائل التعليمية التي تقرب عددًا من المفاهيم 
العلمية بصورة تفاعلية لتكون بمثابة نواة لمختبر من الوسائل التعليمية التفاعلية، وقد عقدت مجموعات الطالئع يومًا تعليميًا تفاعليًا، 
مجموعات الطالئع بالتعاون مع معلمي العلوم في المدرسة بتصميم عدد كبير من الوسائل التعليمية التي تقرب عددًا من المفاهيم 

ينادي بضرورة اعتماد التعليم النشط في التعليم كما عرضوا منجزاتهم من الوسائل التعليمية والمشاريع التي قاموا بإعدادها.

أبسط الوسائل 
ألصعب المسائل

سلفيت  اهتم طالئع نادي قيرة بالقيمة الجمالية لقريتهم، فقاموا بتجميل أسوار القرية والرسم عليها وتعليق الالفتات التعريفية بشوارع القرية،  أطفال قيرة
كما تطرقوا لموضوع البيئة من خالل الورشات التي تم عقدها وتوعي بأهمية المحافظة على البيئة، كما عمل الطالئع على تركيز 
اهتمام الناس باألماكن األثرية في القرية، فقاموا بتنظيف هذه األماكن، وقاموا ببعض اإلصالحات البسيطة فيها والتعريف بها وتعليق 

الالفتات التعريفية التي تدل عليها.

قريتي أجمل ما في 
عيني

جنين  نتيجة لضعف البنية التحتية وموقع المدارس على الشارع الرئيسي للقرية قام طالئع طورة بعقد ورشة بالتعاون مع جهاز الشرطة  اتحاد طورة
المرورية حول السالمة العامة على الطرق كما قاموا بالتعاون مع مختصين في موضوع السير والطرق بدراسة احتياجات شوارع 
القرية من اإلشارات والالفتات المرورية، ودراسة مواقعها وقاموا بتصميم عدد من هذه اإلشارات وتثبيتها في أماكنها الصحيحة 

بإشراف المختصين.

سالمة أطفالنا أغلى 
ما نملك

غزة جمعية 
رؤيا لتنمية 

القدرات.

قام الطالئع بصناعة مجموعة من الدمى يتم تحريكها بالعصا وذلك باستخدام بعض المواد البسيطة والمتوفرة، والتدرب على تحريكها، 
ثم التدرب على تأليف القصص من واقع المشاكل التي يتعرض لها األطفال من مرحلة رياض األطفال وحتى الثانوية، وقد تم عمل 

عرض مسرحي عن مضار التدخين كافتتاحية للمسرح.

المسرح التعليمي 
بدمى العصا

 جمعية خانيونس
 الفخاري

للتنمية الريفية

تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تأهيل المساحات الخضراء في المدارس في منطقة الفخاري وسعيًا في غرس مبادئ التربية البيئية في تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تأهيل المساحات الخضراء في المدارس في منطقة الفخاري وسعيًا في غرس مبادئ التربية البيئية في 
نفوس الطالئع والمساهمة في إيجاد مساحات خضراء في المدرسة من خالل زراعة الحديقة بمجموعة كبيرة من األشجار.

معا لنرتقي

الوسطى  جمعية نور
المعرفة

تهدف المبادرة للمحافظة على التراث الفلسطيني وذلك من خالل إحياء الدبكة الفلسطينية، المطرزات الفلسطينية، األمثال والحكايات 
الشعبية، وكان ذلك من خالل سلسلة من الفعاليات المنفذة من قبل الطالئع.

المحافظة على 
التراث الفلسطيني



خانيونس  جمعية الفجر
الشبابي

استخدم الطالئع األلوان المختلفة للتعبير عن أفكارهم انطالقًا بما يشعرون وما يمتلكونه من مهارات وطاقات كامنة، من خالل الرسم استخدم الطالئع األلوان المختلفة للتعبير عن أفكارهم انطالقًا بما يشعرون وما يمتلكونه من مهارات وطاقات كامنة، من خالل الرسم 
على قطع فخارية متنوعة األحجام واألشكال وعمل أشكال طينية، وفي نهاية المبادرة تم تنفيذ معرض لمنتجات الطالئع.

الفن التشكيلي 
اإلبداعي

غزة    نادي النصر
العربي

استخدام الطالئع األوراق والبالستيك والمعادن واألقمشة من المالبس القديمة لعمل أدوات يمكن االستفادة منها في أعمال فنية مثل 
لهذه  تم عمل معرض  المستهلكة، وبالختام  المواد  باستخدام  الطالئع على عملها  تدريب  تم  أو لالستخدام مرة أخرى، حيث  الزينة 

المنتجات.

خليها وما ترميها

رام اهللا  دير أبو مشعل
الرياضي

ساهم الطالئع من خالل هذه المبادرة حل مشكلة إلقاء النفايات في الشوارع وحرقها في أماكن تجمع السكان، وذلك من خالل ورشات 
توعوية ينظمها الطالئع  في المجتمع المحلي وإعداد نشرا توعوية وعرض مسرحية تتعلق بالنظافة لطالب المدارس، إضافة إلى 

تركيب محطة انتظار حافالت. 

بيئتنا حياتنا

رام اهللا  رافات إيد بأيد لنشوف النادي بشكل جديد هذا شعار المبادرة والتي تم من خاللها إعادة تأهيل النادي من الداخل من خالل طالء الجدران 
وتجميلها، كذلك تجميل المدخل، كما سيتم إبراز ما نفذه الطالئع من مبادرات وفعاليات سابقة عن طريق عرضها على شكل صور 
وإلصاقها على الجدران، وعمل موقع إلكتروني لنشر أهم النشاطات والفعاليات التي قام بها طالئع ضمن مبادرة (التأريخ الشفوي) 

التي نفذت مع مؤسسة النيزك إلبراز أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

إعادة الوجه 
الجمالي للنادي

القدس مدرسة بنات 
العيزرية

تأهيل الحديقة المدرسية واسغاللها لعقد العديد من النشاطات التعليمية داخلها . الحديقة المدرسية

القدس  مدرسة بنات 
عناتا الثانوية

امتدادًا  وذلك  المبادرة ومركز صبايا،  المدرسة وطالبات  بين  بالتنسيق  وذلك  للمطالعة  هادئًا  مكانًا  لتكون  المدرسية  الحديقة  تأهيل 
لمبادرة (مكتبتي الصغيرة) التي كانت تحت إشراف مؤسسة النيزك وبالتعاون مع مركز صبايا.

حديقتنا الثقافية

نابلس  نادي عقربا  تهدف المبادرة إلى تأسيس نواة لمجلس حقوق الطفل يتم من خالله تنفيذ أنشطة ومبادرات من شأنها تفعيل وجود الطالئع ودورهم في 
بلدتهم. وقد قام الطالئع في البلدة بعقد العديد من ورشات العمل حول حقوق الطفل. 

مجلس حقوق الطفل

نابلس  نادي الطفولة 
السعيدة 

تصوير فيلم موثق عن حقيقة األوضاع في مخيم بالطة من النواحي الحياتية المختلفة من خالل لقاءات مع مسؤولين باإلضافة لتصوير 
واقع المخيم الحالي، وذلك بهدف التعريف باألوضاع المعيشية فيه  لكل من يجهل حقيقة المخيم، حيث سيتم توزيع هذه النسخ على 

المؤسسات المختلفة داخل المخيم.

إعرف مخيمك

الخليل  أهلي الخليل  مدارسهم،  على  توزيعها  ليتم  األولية  لإلسعافات  حقائب  تجهيز  قرروا  مدارسهم،  في  السالمة  موارد  لنقص  الطالئع  بعد مالحظة 
باإلضافة لتشكيل لجان السالمة التي مهمتها حضور تدريبات السالمة واإلسعاف األولي للقيام بالمهام اإلسعافية عندما يلزم.

مدرستي.. تضمن 
سالمتي



تعتبر بلدة البرج من القرى النائية في الجنوب التي تفتقر للعديد من المرافق الضرورية، ومنها وجود مكتبة للقراءة واستعارة الكتب،  نادي البرج الخليل
فقام الطالئع بإنشاء هذه المكتبة التي تتميز أيضا بإمكانية توفير الكتب الجامعية لالستعارة من قبل الطالب الذين ال يمكنهم شراء هذه 

الكتب.

من حقنا أن نطالع 
في بلدتنا

القدس  قام الطالئع بترميم صف يعاني من رطوبة عالية في مدرستهم، واستغلوا هذا الصف كمعلم يحكي تاريخ القدس وأبرز معالمها، كما  هالل القدس
نظموا يومًا مقدسيًا تناولوا فيه المدينة وتاريخها بهدف تعريف الطليعي المقدسي بتاريخ مدينته. 

قام الطالئع بترميم صف يعاني من رطوبة عالية في مدرستهم، واستغلوا هذا الصف كمعلم يحكي تاريخ القدس وأبرز معالمها، كما 
نظموا يومًا مقدسيًا تناولوا فيه المدينة وتاريخها بهدف تعريف الطليعي المقدسي بتاريخ مدينته. 

قام الطالئع بترميم صف يعاني من رطوبة عالية في مدرستهم، واستغلوا هذا الصف كمعلم يحكي تاريخ القدس وأبرز معالمها، كما  القدس صفي

القدس  أبناء القدس تقوم المبادرة على تجميل النادي وتأسيس زاوية تعليمية دائمة في نادي أبناء القدس، حيث قام الطالئع بترميم غرفة صغيرة بالنادي 
وتأهيلها لمكتبة صغيرة ، تكون بمثابة مكان هادئ للطالئع للمطالعة  وعمل الواجبات المدرسية.

مكتبتي

القدس  األنصار  قام الطالئع بتحضير وتنفيذ سلسلة من اللقاءات اإلرشادية حول ثقافة إعادة تدوير الورق من خالل فعاليات فنية، أهمها التعرف على 
موضوع األوريجامي وكيفية تصنيع بعض األشكال من الورق، ومن ثم تم عرض المنتجات التي تم تصميمها من قبل الطلبة في 

معرض مخصص.

دّور وتفنن

الوسطى جمعية نور 
المعرفة

تخدم هذه المبادرة القطاع الصحي والصحة العامة حيث تم تدريب الطالئع على آلية اإلسعافات األولية من مدرب مختص (دكتور 
المؤسسات على  تلك  الطالئع في  بالمركز وتدريب  المحيطة  المؤسسات والمدارس  بعمل جوالت على  الطالئع  قام  ثم  أخصائي)، 

اإلسعافات األولية وأمور السالمة العامة، مع تقديم حقيبة إسعافات أولية لكل مدرسة تم زيارتها. 

مساندة األطقم 
الطبية



Initiative 
Name

Description Club/
Center

City

Together 
for a Better 
Health

This initiative aims at raising public awareness about anemia, given its high prevalence among adolescents, 
especially girls. Studies show an increase in anemia cases in Taybeh village which urged adolescents to conduct 
an awareness raising campaign about anemia, in addition to a campaign that calls for the importance of periodical 
medical checkup of children. Adolescents, in cooperation with a local medical centre, conducted tests on two 
groups of students, of two varying age groups.   The results showed that girls indeed suffered from anemia. 

Taybeh Club Jenin

Innovative 
Teaching 
for Difficult 
Subjects

This initiative focused on raising awareness about the importance of active learning. In cooperation with school 
science teachers, adolescents took the lead, in designing a number of interactive educational tools that bring 
scientific concepts closer to the learners. Adolescents held an interactive educational day that aimed to present 
the importance of active learning and aimed to present the educational tools and projects they prepared.

Kufr Zebad Tulkarem

 My
Village...
 the Most
Beautiful

Qira Club adolescents were interested in beautifying their environment. They painted the village’s walls, and 
installed plates naming the village’s streets. In addition, they conducted workshops to raise public awareness 
about environmental issues. Adolescents also drew people’s attention to the historical sites in the village by 
cleaning them, fixing some of their public facilities, and posting signs showing these sites. 

Qira Children 
Club
Qira Children 
Club
Qira Children Salfit

Our 
Children’s 
Safety…A 
Precious 
Possession

After noticing the effects of the weakness of schools infrastructure and their placement on the village’s main 
streets, Tourah adolescents, in cooperation with Traffic Police, organized public awareness raising workshops 
on street safety. Adolescents also cooperated with specialists in roads and traffic to install traffic signs, in places 
where their assessment showed that it is necessary.

Tourah Union Jenin

Educational 
Puppet 
Theater

Adolescents through this initiative made a group of puppets using simple available material. They trained on 
how to use them and then trained on writing simple stories about problems facing children from kindergarten 
to high school. Later, they carried out a puppet show about the dangers of smoking as an opener for the theatre 
which will continue to tackle different issues.

 Roua
 Association
 for Skill
Development

Gaza



Together we 
Develop

This initiative aims at rehabilitating the natural spaces surrounding schools in Foukhari area as a step towards 
implanting the spirit of environmental awareness among adolescents and contributing to establishing wider 
green spaces in schools through planting a large area of trees. 

Foukhari for 
Agricultural 
Development

Khanyounis

Preserving 
the 
Palestinian 
Heritage

This initiative aims at preserving the Palestinian heritage through reviving the Palestinian traditional dance 
(Dabkeh), the Palestinian embroidery, in addition to the traditional proverbs and traditional stories. Adolescents, 
thus, through this initiative, conducted a series of activities.

Rehabilitation 
and 
Development 
of the 
Palestinian 
Home Society

Middle Gaza

 Supporting
 Medical
Teams

This initiative serves the health and public health sectors. Adolescents were trained in first aid and then toured 
surrounding schools and organizations to train their peers on first aid and public health measures, presenting 
each place with a first aid kit.

Nour Al 
Ma’refa 
Association

Middle Gaza

Creative 
Plastic Art

Adolescents used arts and colours to express their feelings, concerns, and thoughts. They painted pottery of 
different types and colours, and created ones themselves. At the end of the initiative, adolescents organized an 
exhibition to showcase all of their art work.

Al Fajr Youth 
Association

Khanyounis

Keep 
it…Don’t 
Throw it

Adolescents in this initiative incorporated used plastic, fabric, metal, and paper to create simple products that 
could be used in art works like decorations. Adolescents were trained to make these products, used them in art 
works, and then organized an exhibition to showcase their work to the public. 

 Al Nasr Al
Arabi Club

Gaza

Our 
Environment 
is our Life

Through this initiative, adolescents were able to contribute to solving the issue of street littering and burning 
waste in neighbourhoods. Adolescents conducted awareness raising workshops in their local community.  They 
distributed flyers, and they performed a play. They were also able to install a new bus stop in the village.

 Deir Abu
 Mashaal
Sports Club

Ramallah

Reviving 
the Club’s 
Beauty

Under the slogan: “Hand in hand to see the club in a new form”, adolescents rehabilitated the Deir Abu Mashaal 
Sports Club. Adolescents painted the walls and rehabilitated the entrance. All the work and activities adolescents 
conducted during the “verbal archive” initiative will be posted as photos on the Club’s wall.

Rafat Ramallah



School 
Garden

This initiative consisted of rehabilitating Al Eizareyeh School Garden in order to use it as a venue for educational 
workshops and activities.

Al Eizareyeh 
Girls School

Jerusalem

Cultural 
Garden

Adolescents rehabilitated Anata Girls High School garden in order to provide their peers and colleagues with an 
outdoor space for active reading and extracurricular activities. This initiative was conducted in cooperation with 
Sabaya Centre as a continuation to “My Small Library” initiative that adolescents, in cooperation with Sabaya 
Centre, implemented in 2010.

Anata Girls 
High School

Jerusalem

 Child Rights
Council

Adolescents carried out a number of workshops on child rights.  The workshops aimed at establishing a Child 
Rights Council that implements activities and initiatives which promote adolescents and their role in their 
community.  

Aqraba Club Nablus

Know Your 
Camp

Through this initiative, adolescents recorded a documentary about the  living conditions at Balata refugee camp. 
Adolescents interviewed officials and filmed the camp in order to report the situation.  The documentary will be 
distributed to several organizations. 

Happy 
Childhood 
Club

Nablus

My School 
Guarantees 
My Safety

After noting the lack of safety measures within their schools, adolescents decided to distribute first aid kits to 
their schools, in addition to forming safety committees in schools that train on first aid to be made available to 
students’,  in cases of an emergency.

 Al Ahli Sports
Club

Hebron

Right to 
Read in Our 
Village

Al Burj village in the south lacks a lot of essential resources like a public library. Thus, Adolescents, established 
a small public library that not only allows adolescents to read and borrow books, but also provides them with 
university books for needy students to borrow.

Al Burj Club Hebron

Jerusalem 
in my 
Classroom

Adolescents rehabilitated a classroom that suffered from humidity and mold. Then they used the classroom as a 
site that represents the history of Jerusalem and implemented an open day in which they tackled the subjects of 
the city’s history and heritage in order to better introduce their peers to their holy city.

 Helal Al Quds
Club

Jerusalem



My Library Adolescents focused on beautifying Abna’ Al Quds Club and establishing a permanent educational corner in 
the club.  Adolescents rehabilitated a small room in the club to become a public library, and a suitable place for 
adolescents to read and do their homework. 

Abna’ Al Quds 
Club

Jerusalem

Recycle and 
Create

Adolescents prepared and conducted a series of awareness raising and training workshops about recycling paper 
and using them in arts and crafts. The training focused on Origami art and was followed by an exhibition, in 
which adolescents showcased their products.

Al Ansar Club Jerusalem


