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  2016نشاطات مجعية تطوير بيت الهيا لعام 

 10/01/2016حتي  10/10/2016التقرير اإلداري من 

تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

0.  

مشروع حماية االطفال العاملين في 

غزة  شمال–المناطق الحدودية 

 جمعية العطاء الخيريةمع بالتعاون 

طفل من االطفال  011استهداف  -

 المتسربين من المدارس  

من المجتمع   0011استهداف  -

 المحلي

طفل / عامل من شمال غزة  601دمج   -

و الحاقهم بالتدريب ، أفي المدرسة 

 المهني .
 نموظفين ) مدرسين + أخصائيي 0 -

) 

تقديم دروس عالجية ، تعليمية +  -

 عم نفسي د

 

10/10/6102  10/10/6100 طالب تدريب  601 

 مهني والمدارس

000,041.11 

NIS 

ارض  مؤسسة

االنسان سويسرا 

بالشراكة مع وزارة 

التربية والتعليم 

 والشؤون االجتماعية

6.  

مشروع حماية االطفال العاملين في 

شمال غزة –المناطق الحدودية 

 بالتعاون مع جمعية نبراس االجيال

طفل من االطفال  011استهداف  -

 المتسربين من المدارس  

من المجتمع   0011استهداف  -

 المحلي

طفل / عامل من شمال  601دمج  -

و الحاقهم ، أغزة في المدرسة 

 بالتدريب المهني .

10/10/6102  10/10/6100 طالب تدريب  611 

 مهني والمدارس

001,061.11 

NIS  مؤسسة ارض

االنسان سويسرا 

بالشراكة مع وزارة 

التربية والتعليم 

 والشؤون االجتماعية
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

 نموظفين ) مدرسين + أخصائيي 0 -

) 

تقديم دروس عالجية ، تعليمية +  -

 دعم نفسي 

 

1.  

تلبية االحتياجات الطارئة مشروع 

للمياه والصرف الصحي والنظافة 

الشخصية وحماية الطفولة ألطفال 

مدارس أساسية حكومية في  01

محافظات غزة والشمال لغاية 

 6100بر ديسم

ورش عمل تثقيفية للطالب في المدارس  -

الحكومية لألطفال في محافظة غزة 

 وشمال غزة 

10/10/6102  10/11/6102  0111 0,011.11 NIS 
ارض مؤسسة 

االنسان سويسرا 

بالشراكة مع وزارة 

التربية والتعليم 

 والشؤون االجتماعية

 مشروع مركز العائلة  .4

+  تقديم زوايا مهارات حياتية -

مية + درما + دعم نفسي تعلي

 سنة 02-0طفال من سن ألل

 لألطفال .

 توعية وتثقيف تنفيذ جلسات -

لألهالي حول مهددات حماية 

 0101االطفال لعدد 

 

من االطفال  4002 2017/02/28 2016/01/01

 واالهالي

 

00,422.01 

NIS 

مركز العمل التنموي 

 معا

0.  

تنفيذ انشطة دعم نفسي مع االطفال 

جراء العدوان  تأثرواالذين 

  6104االسرائيلي علي قطاع غزة 

تقديم زوايا مهارات حياتية +  -

تعليمية + دعم نفسي ألطفال من 

 طفل 601سنة لعدد  00-0سن 

10/10/6102  60/16/6100  مركز القطان نشاط طفل 601 

2.  

مشروع حماية االطفال العاملين في 

شمال قطاع  –المناطق الحدودية 

 غزة

ن االطفال طفل م 001استهداف  -

 المتسربين من المدارس  

من المجتمع   0601استهداف  -

 المحلي القادة المجتمعين

طفل / عامل من شمال  601دمج  -

10/10/6102  10/06/6100 لطف 550   

من القادة  0601

 المجتمعين

طفل في  601دمج 

 التدريب المهني

100,661.11 

NIS 

مؤسسة ارض 

اإلنسان سويسرا 

بالتنسيق مع السادة 

وزارة التربية والتعليم 

والسادة وزارة 
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

و الحاقهم ، أغزة في المدرسة 

 بالتدريب المهني .

موظفين ) مدرسين +  00 -

 ( نأخصائيي

تقديم دروس عالجية ، تعليمية +  -

 دعم نفسي 

 

 الشؤون االجتماعية

0.  

 التعليمي المستوى مشروع تحسين

 خالل من الهيا بيت ألطفال والنفسي

 ددالج ات/الخريجين تشغيل

العمل عن والعاطلين المهمشين  

تقديم دروس عالجية ، تعليمية +  -

  سنة  06-10من سن دعم نفسي  

 

10/10/6102  11/00/6102  طالب  50  

 من االهالي 011

0,011.11 $  

 

 

 IOCCمؤسسة 

من مؤسسة بتمويل 

 رياح السالم اليابانية

0.  

 التعليمي المستوى مشروع تحسين

 خالل نم الهيا بيت ألطفال والنفسي

 الجدد ات/الخريجين تشغيل

العمل عن والعاطلين المهمشين  

تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم  -

 سنة   06-10نفسي  من سن 

10/06/6102  10/06/6102  IOCCمؤسسة  $ 500.00 طفل  001 

من مؤسسة بتمويل 

 رياح السالم اليابانية

0.  
مشروع التشغيل المؤقت للخريجين 

في قطاع غزة  العاطلين عن العمل   

تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم  -

 سنة   06-10نفسي  من سن 

 االغاثة االسالمية نشاط طفل 011 15/03/2017 15/04/2016

01.  
مشروع دعم األسر الفقيرة من خالل 

 تنفيذ أنشطة المال مقابل العمل

تقديم دروس عالجية ، تعليمية +  -

 611طالب +  611دعم نفسي  لعدد 

الي ويعمل علي المشروع من االه

 خريج 00

 

10/01/6100  10/11/6102  طالب  200  

 من االهالي 611

يورو 1,111.11  مؤسسة انقاد الطفل 

00.  

 061تحسين ظروف السكن لعدد 

عائلة فلسطينية في محافظة شمال 

مشروع إعمار المرافق  )غزة

 غزة ( المدمرة في

 016العمل علي تأهيل وترميم عدد  -

ل المتضررة جزئيا وحدة من المناز

وتكييفها للسكن في محافظة شمال 

 مع وزارة األشغال  بالتنسيق غزة 

10/10/6102  11/14/6100  132 662,001.11 $  مؤسسة التعاون 
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

06.  
لعطاء كل من جمعية الاعادة تأهيل 

الالخيرية وجمعية نبراس االجي  

مؤسسات بناء قدرات وتطوير  -

 مؤسسة 6لعدد  المجتمع المحلي
2016/07/01 2017/01/31 2 

13,000.00 

NIS 

مؤسسة ارض 

 االنسان سويسرا

01.  

مشروع الحد من انعدام االمن 

الغذائي لألسر الضعيفة والمهمشة 

 في قطاع غزة 

طرد غذائي علي  0102) توزيع 

  اسرة من قطاع غزة ( 6011

شراء مساعدة صغار المزارعين و -

صنف من الخضار الطازج من  06

ها علي صغار المزارعين وتوزيع

 6441والبالغ عددهم األسر الفقيرة 

بالتعاون مع تعاونيات نسوية اسرة 

للصناعات الغذائية ) مربي + اجبان 

 + مفتول + عجوة (

00/11/6102  00/10/6102  2900 601,161.11 $  Kinder مؤسسة  

USA 

04.  

مشروع دعم األسر المهشمة في 

المناطق الحدودية في قطاع غزة من 

ق المياه والصرف خالل تحسين مراف

الصحي المرحلة الثالثة )تركيب 

خزانات مياه + تركيب شبكات 

صرف صحي + اعادة تأهيل دورات 

المياه والمطابخ لالسر الفقيرة 

 الرابعةوالمهمشة  ( المرحلة 

عقد ورش عمل تثقيفية لألسرة  -

المستفيدة من خالل زيادة الوعي 

 0بواقع  000الصحي لديهم لعدد 

 يد.جلسات كل مستف

تنفيذ مبادرات )من اليوم خزاني  -

نظيف ( لتنظيف خزانات االستعمال 

بيت في  01المنزلي عدد المشاركين 

 منطقه حي االمل 

 توزيع خزانات مياه  -

 تأهيل مطابخ + حمامات  -

 تركيب خطوط صرف صحي  -

 تمديد وصالت منزلية  -

 مستفيد . 298توزيع طرود صحيه عدد  -

جمع عينات فحص مياه لجميع  -

 . مستفيد 959تفيدين قبلي وبعدي المس

01/06/6100 60/16/6100 200 

026,414.11 

NIS 

 

مؤسسة العمل ضد 

الجوع بالشراكة مع 

 فمنظمة اليونيسي

وبتمويل من 

USAID 
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

00.  

االساسية  الخدماتتحسين مشروع 

المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 

والنظافة لألسر االكثر احتياجا في 

 قطاع غزة

 

ياه االستخدام المنزلي تحسن خدمة م - -

 لألسر االكثر احتياجا في قطاع غزة

لتر +  0011 توزيع خزانات مياه سعة -

 لتر 611

 0توزيع مضخات مياه منزلية بقدرة  -

 حصان.

 .فئرانومصائد  حشريةتوزيع مبيدات  -

 

10/10/6102 00/16/6100 001 

401 $ 

00001 NIS 

باقي انشطة 

المشروع هي 

 عبارة عن نشاط

 GVCمؤسسة 

 مشروع ذاتي مزرعة التطوير لإلنتاج الحيواني  .02

10/11/6101  ---- ---- 60,410.11 

NIS 

مركز العمل التنموي 

معا بتمويل من 

 مؤسسة كير الدولية

 مشروع ذاتي مشروع مزرعة الدجاج البياض  .00

10/10/6100  ---- 011 20,001.11  

NIS 

مركز العمل التنموي 

معا بتمويل من 

 مؤسسة كير الدولية

00.  

 411توزيع حدائق منزلية بمساحة 

متر مربع ) اشجار + شبكات مياه + 

 ماتور كهربائي+ خزان مياه (

زيادة دخل االسر الفقيرة من خالل  -

) توزيع حدائق  توفير قوت يومهم 

 منزلية (

10/10/6100  60/16/6102  55 41,204.11 $ مركز العمل التنموي  

 معا

00.  

 011توزيع حدائق منزلية بمساحة 

ر مربع ) اشجار + شبكات مياه + مت

 ماتور كهربائي+ خزان مياه (

زيادة دخل االسر الفقيرة من خالل  -

) توزيع حدائق  توفير قوت يومهم

  منزلية (

10/10/6100  60/16/6102  39 61,111.11 $ مركز العمل التنموي  

 معا

61.  
توزيع ارانب مع قفص + خزان مياه 

لتر 611سعة   

خل لألسر مشاريع تنموية مدرة للد -

 الفقيرة من خالل توفير قوت يومهم 
60/12/6102  60/12/6102  30 

00,111.11 

NIS 
 جمعية فرسان الغد
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

60.  
لتر  0111توزيع خزانات مياه سعة 

 + علف + كراتين بيض

 توزيع مساعدات عينية للمزارعين -

 لمحتاجةولألسر ا
08/02/2016 08/02/2016 101 

72,300.00 

NIS 

مركز العمل التنموي 

 عام

 توزيع لزوم حدائق منزلية  .66
توزيع مساعدات عينية للمزارعين  -

 والمحتاجة
03/03/2016 03/03/2016 101 242,400.00 

مركز العمل التنموي 

 معا

1طرد صحي + حرمات عدد توزيع   .61  
توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
15/01/2016 15/01/2016 536 

292,672.00 

NIS 

مؤسسة االغاثة 

فرنسا –ية االسالم  

 توزيع مستلزمات منزلية  .64
 لألسرتوزيع مساعدات عينية  -

 الفقيرة 
20/04/2016 20/04/2016 30 

12,930.00 

NIS 
 مؤسسة اوكسفام

60.  
 لطالباتتوزيع مريول مدرسة 

 المدارس

 لطالباتتوزيع مريول مدرسة  -

 المدارس الحكومية 
20/04/2016 20/04/2016 980 49,000.00 

 مؤسسة انقاد الطفل

 الدولية

62.  
توزيع جرة حليب لمزارعي االبقار 

 واالغنام 

توزيع مساعدات عينية لمربي  -

 االبقار واالغنام 
18/05/2016 18/05/2016 85 

38,250.00 

NIS 

مركز العمل التنموي 

 معا

60.  
كيلو لكل  6توزيع لحوم اضاحي 

 مستفيد

توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
13/09/2016 13/09/2016 300 30,000.00 

مؤسسة االغاثة 

عبر  –االسالمية 

 العالم
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

60.  
كيلو لكل  0.0توزيع لحوم اضاحي 

 مستفيد

توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
 مؤسسة قطر الخيرية 15,000.00 200 13/09/2016 13/09/2016

60.  
كيلو لكل  0.0توزيع لحوم اضاحي 

 مستفيد

توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
 مؤسسة قطر الخيرية 15,000.00 200 14/09/2016 14/09/2016

11.  
لكل  6توزيع وجبه ساخنة عدد 

 مستفيد

توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
12/06/2016 12/06/2016 35 2,450.00 NIS مؤسسة قطر الخيرية 

 توزيع طرود غذائية   .10
توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
26/06/2016 26/06/2016 125 

26,125.00 

NIS 
 مؤسسة انيرا

 توزيع طرود صحية   .16
توزيع مساعدات عينية لألسر  -

 الفقيرة 
15/01/2016 15/01/2016 896 

259,530.00 

NIS 

مؤسسة العمل ضد 

 ACFالجوع 

لتر 0111توزيع خزانات مياه سعة   .11  
الفقيرة  لألسرتوزيع خزانات مياه  -

 والمحتاجة 
13/07/2016 13/07/2016 75 

73,150.00 

NIS 

مؤسسة العمل ضد 

 ACFالجوع 

لتر 0111توزيع خزانات مياه سعة   .14  
توزيع خزانات مياه لالسر الفقيرة  -

 والمحتاجة 
04/08/2016 04/08/2016 218 

212,300.00 

NIS 

مؤسسة العمل ضد 

 ACFالجوع 
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

لتر 0011توزيع خزانات مياه سعة   .10  29 05/11/2016 05/11/2016 توزيع خزنات مياه لالسر الفقيرة - 
17,850.00 

NIS 
 GVCمؤسسة 

12.  
ورشة عمل تدريبية بعنوان القوانين 

 الفلسطينية في ضوء اتفاقية سيداو

 64ورشة عمل تدريبية بواقع  -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 مركز شؤن المرأة نشاط 20 08/04/2016 05/04/2016

10.  
ورشة عمل تدريبية بعنوان العدالة 

 واالمن للشعب الفلسطيني

 00ة عمل تدريبية بواقع ورش -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 نشاط 22 05/06/2016 02/06/2016

االتحاد العام للمرأة 

 الفلسطينية

10.  

ورشة عمل تدريبية بعنوان توعية 

وتمكين المواطنين للمطالبة بحقوقهم 

 وفقاً لمبادئ حقوق االنسان

 00ورشة عمل تدريبية بواقع  -

 ينساعة تدريبية من كال الجنس
 نشاط 37 25/06/2016 21/07/2016

مؤسسة الضمير 

 لحقوق االنسان

10.  

ورشة عمل تدريبية بعنوان تحديد 

االحتياجات للمزارعين حول 

 المكشوفة  تالزراعا

 00ورشة عمل تدريبية بواقع  -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 نشاط 18 29/07/2016 27/07/2016

مركز العمل التنموي 

 معا

41.  

ريبية بعنوان تحديد ورشة عمل تد

احتياجات للمزارعين والمزارعات 

 العامالت في مجال التصنيع الغذائي 

 00بواقع  تدريبية ورشة عمل -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 أصالة نشاط 25 27/08/2016 24/08/2016

40.  

ورشة عمل تدريبية بعنوان 

االمراض المزمنة وأنواعها وسبل 

 الوقاية منها 

 00بية بواقع ورشة عمل تدري -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 جمعية جباليا للتأهيل نشاط 45 30/09/2016 28/09/2016
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تاريخ  تاريخ البدء وصف النشاط نوع النشاط م
 االنتهاء

عدد 
 المستفيدين

كلفة المشروع 
/ البرنامج 

 بالدوالر
 التمويل جهه

46.  
ورشة عمل تدريبية بعنوان نقص 

 خدمات الصرف الصحي   

 00ورشة عمل تدريبية بواقع  -

 ساعة تدريبية من كال الجنسين
 نشاط 13 25/10/2016 23/10/2016

مؤسسة انقاد الطفل 

 الدولية

41.  
رشة عمل تدريبية بعنوان كتابة و

 مقترحات المشاريع 

ورشة عمل تدريبية لطاقم الجمعية  -

 ساعة  46بواقع 
05/11/2016 11/11/2016 14 011 $  

جمعية تطوير بيت 

 الهيا

44.  

ورشة عمل تثقفية حول النظافة 

الشخصية للمستفيدين ضمن 

االساسية  الخدماتلتحسين مشروع 

حي المتعلقة بالمياه والصرف الص

والنظافة لألسر االكثر احتياجا في 

 قطاع غزة

 

 ساعات 4ورشة عمل تدريبية بواقع  -

 لكل مجموعة  تدريبية
10/11/2016 24/12/2016 217 401 $  GVC 

 ثبوتوفي حال  أخطاءمن أي نقر ونتعهد في جمعية تطوير بيت الهيا بعدم إخفاء أي معلومات وان المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة وسليمة ودقيقة وخالية 

 عكس ذالك فأننا نتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي مخالفة هذا القرار .
 جمعية تطوير بيت الهيا م . نضال المسلمي االسم :

 التوقيع:

 الصفة في الجمعية : رئيس مجلس االدارة

  1000410400جوال رقم: 


