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  2018نشاطات مجعية تطوير بيت الهيا لعام 

 31/12/2018 حىت 1/1/2018التقرير اإلداري من 
 وصف النشاط نوع النشاط م

تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

0.  

مشروع تعزيز اليات التكيف 

واالستعادة االنتاجية الزراعية 

ستخدام التقنيات الصديقة وا

 للبيئة في قطاع غزة

 دونم  . 28اعادة تأهيل الدفيئات الزراعية لمساحة  -

دونم من  018 تأهيل واستصالح اراضي مكشوفة ل -

 تسوية وتمديد شبكات ري.

 كيلو متر. 08اعادة وتأهيل وشق طرق زراعية  -

 ( متر طولي 6621) 001استبدال خطوط ناقلة  -

وزيات وزيتون وحمضيات مساحة زراعة اشجار مثمرة ل -

 دونم. 26

دورة تدريبية للمزارعين حول موضوع المكافحة  -

مزارع مستفيد من  0131+ مزارع  333لعدد  المتكاملة

 .تأهيل طرق زراعية في بيت حانون وبيت الهيا

0/9/8106 31/2/8109 

 مزارع 011

عامل منهم  066

عامل فني  02

 ومشرفين

 عمال 030

1,940,904.78 

NIS 

مؤسسة انقاذ الطفل 

 BMZ والتعاون االلماني

بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعية 

 ووزارة الزراعة

8.  

دعم اسر فقيرة للوصول مشروع 

صحية وانظمة  الى مياه شرب

   انارة امنة

 لتر 311توريد خزانات مياه مفلترة سعة  -

 توريد وحدات انارة قابلة للشحن -

 شهور  3بواقع توريد مياه مفلترة صالحة للشرب  -

 مؤسسة التعاون NIS 0034916.11 اسرة 154  31/06/2019 01/12/2018

3.  

 

 

مشروع حماية االطفال العاملين 

شمال  –في المناطق الحدودية 

 قطاع غزة

 

 

 

طفل من االطفال المتسربين من  331استهداف  -

 المدارس  

من المجتمع المحلي القادة   0831استهداف  -

 المجتمعين

ل / عامل من شمال غزة في طف 831دمج  -

 المدرسة ، أو الحاقهم بالتدريب المهني .

 موظفين ) مدرسين + أخصائيين ( 00 -

 تقديم دروس عالجية ، تعليمية + دعم نفسي  -

-  

10/10/8102  /08/8102  31 

 طفل 550

من القادة  0831

 المجتمعين

طفل  831دمج 

في التدريب 

 المهني

 

0624963.32 

NIS 

مؤسسة ارض اإلنسان 

سويسرا بالتنسيق مع 

السادة وزارة التربية 

والتعليم والسادة وزارة 

 الشؤون االجتماعية
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6.  

مشروع بديل مبتكر لتعزيز 

المهارات المهنية والتعليمية 

لألطفال والشباب الضعفاء 

 والمهمشين في غزة

 للطالبدروس عالجية  -

  للطالبدروس تعليمية  -

  للطالبدعم نفسي وترفيهي  -

10/16/8102  31/16/8109  NIS 624233.11 طفل 200  

مؤسسة ارض اإلنسان 

سويسرا بالتنسيق مع 

السادة وزارة التربية 

والتعليم والسادة وزارة 

 الشؤون االجتماعية

Fab Lab 

3.  

مشروع تلبية احتياجات الحماية 

لألطفال الضعفاء في قطاع غزة 

من خالل نظام إدارة حاالت 

 حماية الطفل

 صابين دروس عالجية لالطفال الم -

 دروس تعليمية لالطفال  -

 دروس دعم نفسي  -

09/16/8102  30/13/8109  

طفل   5000  

من  0111

 المجتمع المحلي

172,800.00 NIS 

مؤسسة ارض اإلنسان 

سويسرا بالتنسيق مع 

السادة وزارة التربية 

والتعليم والسادة وزارة 

 الشؤون االجتماعية

OCHA 

2.  

من صغار المنتجين الي بيوت 

-ه  0639رمضان  – المحتاجين

 في محافظة شمال  8102

المساهمة في تحسين الظروف المعيشية ومستوي  -

االمن الغذائي لعدد من االسر المهمشة في شمال 

 طاع غزة من خالل شهر رمضان ق

81/13/8102  81/12/8102  
 

2530 
255,319.91 NIS 

بالتعاون  مؤسسة التعاون

مع وزارة الشؤون 

 االجتماعية

6.  

االمن الغذائي  مشروع ضمان

لألسر  الضعيفة والمهمشة في 

المرحلة   ( رفح وبيت الهيا

 الثانية (

اصناف من الخضار الطازج  9مساعدة صغار المزارعين وشراء 

كرتونة بيض، وتوزيعها  0كيلو دجاج و 6من صغار المزارعين و

اسرة في  081اسرة،  311على األسر الفقيرة والبالغ عددهم

 بيت الهيا.اسرة في  021رفح و

0/00/8106  82/8/8102 اسرة 311   99,750.16 NIS 
 

 Kinder USAمؤسسة  

2.  

مشروع تأمين زي مدرسي 

لطالب المرحلة االساسية في 

 قطاع غزة

تأمين زي مدرسي لطالب المدارس ، زي حكومة وزي  -

 .في محافظة شمال غزة ومحافظة رفح  وكالة ذكور واناث

 826:هيا في محافظة بيت العدد المستفيدين  -

 021: في محافظة رفح عدد المستفيدين  -

10/12/8102  31/9/8102 طفل 623   66,029.80 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

9.  

مركز التدريب المهني و 

فرع  –المجتمعي لشباب غزة 

   CTTCالشمال 

سنة لكال  83-02مركز تدريبي مهني من سن  -

 الجنسين

 تمديدات وتصميم وصيانة انظمة الطاقة الشمسية -

 صيانة االجهزة االلكترونية والكهربائية المنزلية  -

 صيانة اجهزة الهاتف الخلوية  -

 صيانة اجهزة وشبكات الحاسوب -

 التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة -

10/13/8102  10/13/8180  011 42,973.49 NIS 

الجمعية الخيرية 

 االورثوذكسية العالمية

IOCC  الممول من

مؤسسة  رياح السالم 

انيةالياب  ( PWJ  ) 

 ووزارة الخارجية اليابانية

( ( MOFA 
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 مكتبة ادور سعيد الثقافية   .01

 تنفيذ دروس تقوية لالطفال -

 مكتبة ثقافية لالطفال -

 تنفيذ مبادات لالطفال  -

10/18/8102  30/10/8109 طفل 311   634033.31  NIS جمعية تطوير بيت الهيا 

00.  

مشروع االستجابة االنسانية 

ئالت لتحسين وصول العا

  المهمشة في قطاع غزة

لخدمات المياه 4 الصرف الصحي 

 والنظافة  

عقد ورشة عمل للسيدات حول مواضيع النظافة، ادارة  - -

 وسالمة المياه، الصحة البيئية.

 زيارات منزلية لكل مستفيد  -

 مبادرة عن تنظيف الخزانات لحي السالطين. -

مبادرة رسم جداريات متعلقة برسائل المشروع في حي  -

 السالطين.

 توزيع طرود صحية للمستفيدين. -

تركيب ادوات الصرف الصحي للحمام والمطبخ لكل  -

 مستفيد حسب حاجته.

01/16/8102  30/08/8102  811 

9603 NIS 

باقي انشطة 

المشروع هي عبارة 

 عن نشاط

 GVCمؤسسة 

08.  

مشروع إعادة بناء قدرات 

التعامل لألطفال في قطاع غزة 

8102 

منشطين اساسي  2منشط منهم 00عمل على المشروع  -

 منشطين متطوعين.  3و

ايام ترفيهية في مناطق شمال غزة، شرق غزة،  2تنفيذ  -

 .مع توفير وجبات افطار صائم لالطفال  خانيونس، رفح

 .06_2الفئة العمرية  -

 حفل ختامي للمشروع على شاطئ بحر بيت الهيا. -

10/3/8102  10/16/8102 طفل 0939   71,296.91 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

03.  

مشروع ضمان االمن الغذائي 

لألسر  الضعيفة والمهمشة في 

المرحلة   ( رفح وبيت الهيا

 ( 8102االولي من سنة 

من الخضار الطازج  صنف 08مساعدة صغار المزارعين وشراء 

كرتونة بيض، وتوزيعها  0كيلو دجاج و 6من صغار المزارعين و

اسرة في  220سرة، ا 0610 على األسر الفقيرة والبالغ عددهم

 اسرة في بيت الهيا. 0181رفح 

0/13/8102  10/12/8102 اسرة 0683   611,835.53 NIS 
 

 Kinder USAمؤسسة  

06.  

توفير المياه والصرف مشروع 

الصحي االكثر هشاشة في قطاع 

)تركيب خزانات مياه + غزة 

تركيب شبكات صرف صحي + 

اعادة تأهيل دورات المياه 

يرة والمطابخ لالسر الفق

 الخامسةوالمهمشة  ( المرحلة 

عقد ورش عمل تثقيفية لألسرة المستفيدة من خالل  -

 8بواقع  اسر 211زيادة الوعي الصحي لديهم لعدد 

 كل مستفيد. جلسة

 لتر  831لتر +  0111سعة توزيع خزانات مياه  -

 تأهيل مطابخ + حمامات  -

 تركيب خطوط صرف صحي  -

 تمديد وصالت منزلية  -

مياه لجميع المستفيدين قبلي جمع عينات فحص  -

 وبعدي

31/19/8102  83/12/8109  211 
34081.11 NIS 

 

مؤسسة العمل ضد الجوع 

بالشراكة مع منظمة 

اليونيسيف وبتمويل من 

USAID 
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03.  

مشروع قدرة النساء الريفيات 

المرحلة االولي في في قطاع 

محافظة شمال غزة ومحافظة 

 رفح

ر منزلية  توزيع مشاريع صغيرة مدرة للدخل حظائ -

 $ لكل مستفيد 0811بواقع 

شوال علف + +  06صوص باالضافة  811توزيع  -

انبوبة غاز + ودفاية + وفيتامنيات + ونجارة وكافة 

 مستلزمات التربية

10/13/8102  31/12/8102  38 192,256.79 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

02.  

مشروع قدرة النساء الريفيات 

المرحلة الثانية في في قطاع 

ة شمال غزة ومحافظة محافظ

 رفح

توزيع مشاريع صغيرة مدرة للدخل حظائر منزلية   -

 $ لكل مستفيد 0811بواقع 

شوال علف + +  06صوص باالضافة  811توزيع  -

انبوبة غاز + ودفاية + وفيتامنيات + ونجارة وكافة 

 مستلزمات التربية

10/19/8102  30/08/8102  36 124,064.77 NIS 
 مؤسسة

Kinder USA 

 8روع لعبة نظيف مش  .06

تنفيذ ورش عمل تثقفية في المدارس الحكومية في  -

 قطاع غزة 

 تنفيذ جلسات عالجية لالطفال -

03/01/8102  03/10/8109  NIS 20,000.00 طفل 5000  
مؤسسة ارض االنسان 

 سويسرا

02.  
التطوير لإلنتاج مشروع 

  الحيواني
10/13/8103 مشروع ذاتي -  ------------- ------------- 7,867.60 NIS جمعية تطوير بيت الهيا 

10/12/8103 مشروع ذاتي - مشروع مزرعة الدجاج البياض   .09  ------------- ------------- 34,025.92 NIS جمعية تطوير بيت الهيا 

81.  

مشروع ضمان االمن الغذائي 

لألسر  الضعيفة والمهمشة في 

المرحلة   ( رفح وبيت الهيا

 ( 8102االولي من سنة 

من الخضار الطازج  صنف 08ار المزارعين وشراء مساعدة صغ

كرتونة بيض، وتوزيعها  0كيلو دجاج و 6من صغار المزارعين و

اسرة في  311اسرة،  621 على األسر الفقيرة والبالغ عددهم

 اسرة في بيت الهيا. 621رفح 

0/19/8102  30/08/8102 اسرة 621   241,729.01 NIS 
 

 Kinder USAمؤسسة  

80.  

ظروف المياه  مشروع تحسين

والصرف الصحي للعائالت 

المتضررة من الحرب في قطاع 

 غزة

ترميم وتأهيل منازل متضررة من الحرب االخيرة علي  -

 قطاع غزة في منطقة حي االمل ومنطقة القرية البدوية
10/16/8102  30/08/8102  نشاط اسرة 23 

مجموعة الهيدرولوجيين 

الفلسطينيين بالتعاون مع 

 وزارة االشغال
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88.  
مشروع تعزيز الرفاهية النفسية 

 االجتماعية من خالل اللعب
03/16/8102 تنفيذ انشطة ترفيهية لالطفال وجلسات تثقفية لالطفال -  03/01/8102  مؤسسة الحق في اللعب نشاط 61 

83.  

مشروع االستجابة الفورية 

لزيادة قدرة تخزين المياه لالسر 

 الضعيفة في قطاع غزة .

 لتر  011نات مياه سعة توزيع خزا -

 لتر 0111توزيع خزانات مياه سعة  -
16/13/8102  16/16/8102  

 811خزان  322

 لتر

خزان مياه  96

 لتر 0111سعة 

8104211.11 NIS 
مؤسسة العمل ضد الجوع 

AAH 

09/12/8102 كيلو لكل مستفيد 8توزيع لحوم اضاحي  - 8102 مشروع لحوم االضاحي  .86  09/12/8102  584 324366.28  NIS 
االغاثة االسالمية عبر 

 العالم

83/12/8102 كيلو لكل مستفيد 0.3توزيع لحوم اضاحي  - 8102 مشروع لحوم االضاحي  .83  83/12/8102  100 18,651.98 NIS مؤسسة قطر الخيرية 

83/12/8102 كيلو لكل مستفيد 8توزيع لحوم اضاحي  - 8102 مشروع لحوم االضاحي  .82  83/12/8102  248 864020.88  NIS 
االغاثة االسالمية عبر 

 العالم

86.  

مشروع االستجابة االنسانية 

لتحسين وصول العائالت 

 المهمشة في قطاع غزة

لخدمات المياه 4 الصرف الصحي 

 والنظافة  

09/13/8102     توزيع طرود صحية لالسر الفقيرة والمهمشة  -  09/13/8102  240 107,040.00 NIS  مؤسسةGVC 

 ةمشروع دعم االسر الفقير  .82
توزيع طرود غذائية لالسر الفقيرة والمحتاجة في  -

 شمال غزة
09/13/8102  09/13/8102  201 634982.31 NIS مؤسسة انيرا 

 مشروع دعم االسر الفقيرة  .89
توزيع طرود غذائية لالسر الفقيرة والمحتاجة في  -

 شمال غزة
27/05/2018 27/05/2018 100 22,850.00 NIS مؤسسة انيرا 
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 عينيةتوزيع مساعدات   .31

استهداف االطفال في كل من رياض االطفال ) روضة  -

طفل ، روضة الهناء للجيل  032طفولتي لعدد 

طفل ، روضة براعم بيسان  66الصاعد لعدد 

طفل ، روضة غسان كنفاني لعدد  36النموذجية لعدد 

طفل ، روض  89طفل ، روضة االمجاد لعدد  082

 ائيةتوزيع طرود غذوطفل ،  82شمس االبداع لعدد 

مالبس لالطفال توزيع +  شيقل لكل طفل 031بقيمة 

 شيقل لكل طفل . 066بقيمة  لكل طفل

09/08/8102  30/08/8102  397 116,718.00 NIS االغاثة االسالمية فرنسا 

80/13/8102 شيقل لكل اسرة 031توزيع قسائم شرائية بقيمة  - توزيع مساعدات عينية  .30  80/13/8102  80 12,000.00 NIS ة قطر الخيريةمؤسس 

 دورة تدريبية   .38
تنفيذ دورة تدريبية بعنوان درة التاج حول كيفية  -

 التعامل مع االطفال
82/16/8102  13/12/8102  نشاط  21 

المجلس االعلي للشباب 

 والرياضة

10/16/8102 ورش تدريبية عن الغذاء الصحي والمتوازن - مشروع التوعية الغذائية   .33  30/08/8102  نشاط  1696  
سسة ارض االنسان مؤ

 فلسطين

36.  

مشروع تعزيز اليات التكيف 

واالستعادة االنتاجية الزراعية 

واستخدام التقنيات الصديقة 

 للبيئة في قطاع غزة

دورة تدريبية للمزارعين حول موضوع المكافحة  - -

 المتكاملة لعدد
10/10/8102  30/08/8102  نشاط 335 

مؤسسة انقاد الطفل 

 الدولية

02/08/8102 ورشة عمل تدريبية عن اهمية االغاثة االسالمية  - بيةورشة عمل تدري  .33  02/08/8102  نشاط 11 
االغاثة االسالمية عبر 

 العالم

06/08/8102 تحديد احتياجات الفكار مشاريع صديقة للبيئة  - عقد ورش عمل بؤرية  .32  06/08/8102  االغاثة الزراعية نشاط 30 
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

 ورشة عمل تدريبية  .36

ول العنف المبني على النوع عقدت ورشة تدريبية ح -

 االجتماعي مع مجموعة من الخريجين واالطفال

مشروع تلبية احتياجات الحماية لألطفال ضمن 

الضعفاء في قطاع غزة من خالل نظام إدارة حاالت 

 حماية الطفل

08/08/8102  08/08/8102  ارض االنسان سويسرا نشاط 80 

 ورشة عمل تدريبية  .32

ظافة واالهتمام بالمرافق عقد ورشة عمل بعنوان الن -

مشروع االستجابة االنسانية لتحسين الصحية ضمن 

 وصول العائالت المهمشة في قطاع غزة

 لخدمات المياه 4 الصرف الصحي والنظافة   -

12/08/8102  08/08/8102  GVCمؤسسة  نشاط 66 

 ورشة عمل تدريبية  .39
عقد ورة عمل ريادة االعمال للنساء في قطاع غزة  -

لرياديون من النساء والشباب مشروع اضمن 

 أبادر –يقودون التغيير 

16/08/8102  16/08/8102  SEC مؤسسة  نشاط 80 

 ورشة عمل تدريبية  .61

تنفيذ عدة لقاءات تعريفية للشباب الطالعهم علي  -

انشطة المشروع في محافظة شمال غزة ضمن 

مشروع مراكز التدريب المهني / الفني المجتمعي 

 لشباب قطاع غزة

80/00/8102  16/08/8102  IOCCمؤسسة  نشاط 374 

 ورشة عمل تدريبية  .60

عقد ورش عمل تدريبية للمستفيدين حول مراحل  -

ضمن  واحتضان الصوص تربية الصوص الالحم

مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة 

 المرحلة الثانية

83/19/8102  10/08/8102  Kinder USA نشاط 36 

 ورشة عمل تدريبية  .68
قد ورش عمل تدريبية للسيدات حول التغذية ع -

 مشروع التوعية الغذائيةالصحية ضمن 
10/12/8102  10/00/8102  ارض االنسان فلسطين نشاط 1696 

 ورشة عمل تدريبية  .63

عقدت ورشة تدريبية حول العنف المبني على النوع  -

 االجتماعي مع مجموعة من الخريجين واالطفال

عنف المبني علي مشروع حماية الطفولة والضمن 

 النوع االجتماعي

82/00/8102  82/00/8102  مركز العمل التنموي معا نشاط 14 
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء

عدد 

 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

 ورشة عمل تدريبية  .66

تنفيذ مبادرة بعنوان تنظيف خزانات المياه لالستعمال  -

المنزلي عقد ورشة عمل بعنوان النظافة واالهتمام 

مشروع االستجابة االنسانية ضمن بالمرافق الصحية 

 العائالت المهمشة في قطاع غزة لتحسين وصول

 لخدمات المياه 4 الصرف الصحي والنظافة   -

02/08/8102  02/08/8102  GVCمؤسسة  نشاط 03 

 ورشة عمل تدريبية  .63

عقد ورشة تدريبية عن وحدة معالجة المياه الرمادية  -

مشروع تحسين  وطريقة تشغيلها وصيانتها ضمن

رمادية الموارد المائية من خالل معالجة المياه ال

  المنزلية العادة استخدامها

88/00/8102  88/00/8102  االغاثة االسالمية فرنسا نشاط 19 

 ورشة عمل تدريبية  .62

عقد ورشة تدريبية حول قانون العمل الفلسطيني  -

ومعايير العمل الدولية مع الخريجين الحاصلين عي 

مشروع دعم سبل العيش فرصة عمل مؤقت ضمن 

 –زمات في قطاع غزة للسكان المتضررين من اال

 المال مقابل العمل

10/00/8102  10/00/8102  نشاط 20 
االغاثة االسالمية عبر 

 العالم

83/01/8102 عقد لقاء توعوي مع الخريجين - ورشة عمل تدريبية  .66  83/01/8102  نشاط 22 
مركز الديمقراطية لحقوق 

 العاملين في فلسطين

 تنفيذ مبادرة  .62

اليدي، في مدرسة مبادرة بعنوان :غسل اتنفيذ  -

الشيماء "ب" ضمن مشروع االستجابة اإلنسانية 

لتحسين وصول العائالت المهمشة في قطاع غزة 

 لخدمات المياه، الصرف الصحي والنظافة

02/01/8102  02/01/8102  نشاط 450 
مركز الديمقراطية لحقوق 

 العاملين في فلسطين

 تحديد احتياجات للمزارعين  .69
وتحديد األسر الفقيرة في جلسة لتقييم احتياجات  -

 شمال قطاع غزة
12/01/8102  12/01/8102  BLDA نشاط 11 

 ورش تدريبية  .31
عقدت دورة تدريبية لتعلم مهارات لغة االشارة )  -

 مستوى اول(
19/12/8102  02/19/8102  نادي البسمة للمعاقين نشاط 50 
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 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

 تحديد احيتاجات  .30
تحديد احتياجات المواطنين في حاالت الطوارئ  -

 كوارث الطبيعية في حي المواصيوال
06/16/8102  06/16/8102  BLDA نشاط 45 

 ورشة عمل  .38
عقد ورش عمل تدريبية للفحص المبكر لسرطان  -

 الثدي لدي السيدات
06/16/8102  06/16/8102  جمعية العون واالمل نشاط 74 

 رعيناورشة عمل للمز  .33
عقد ورش عمل بعنوان ممارسات زراعية صديقة  -

 للبيئة
00/16/8102  00/16/8102  BLDA نشاط 27 

 ورشة عمل تدريبية  .36

ورشات توعوية تثقيفية حول موضوع )  2تم تنفيذ  -

النظافة الشخصية، سلسة المياه األمنة، الصرف 

الصحي، والصحة البيئية ضمن مشروع االستجابة 

االنسانية لتحسين وصول العائالت  المهمشة في 

 والنظافةقطاع غزة لخدمات المياه، الصرف الصحي 

12/13/8102  19/13/8102  GVCمؤسسة  نشاط 240 

 ورشة عمل تدريبية  .33

عقد ورش عمل تدريبية للمستفيدين حول مراحل  -

تربية الصوص الالحم واحتضان الصوص ضمن 

مشروع تعزيز قدرة النساء الريفيات في قطاع غزة 

 المرحلة الثانية

02/16/8102  31/12/8102  Kinder USA نشاط 38 

 عمل تدريبيةورشة   .32

ورشة عمل تدريبية عن وحدة معالجة المياه  02عقد  -

مشروع  الرمادية وطريقة تشغيلها وصيانتها ضمن

تحسين الموارد المائية من خالل معالجة المياه 

  الرمادية المنزلية العادة استخدامها

10/16/8102  12/16/8102  االغاثة االسالمية فرنسا نشاط 329 

 مجموعات بؤرية  .36

ورشات مجموعات بؤرية مع المستفيدين من  عقدت -

المشرع، ومدى رضاهم عن المشروع، في بيت 

 الهيا وبيت حانون.

10/08/8102  30/08/8102  نشاط 323 
 مؤسسة انقاذ الطفل

بالشراكة جمعية تطوير 

 بيت الهيا

 اجتماع دوري للمؤسسات   .32
 دوري لمتطوعين وموظفين الجمعيةاجتماع  -

 لالستجابة وقت الطوارئ
81/01/8102  81/08/8102  نشاط 10 

االغاثة االسالمية عبر 

 العالم
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 وصف النشاط نوع النشاط م
تاريخ 

 البدء

تاريخ 

 االنتهاء
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 المستفيدين

كلفة المشروع / 

البرنامج 

 بالشيقل

 التمويل ةهج

 مجموعات بؤرية  .39
  االحتياجات لتحديدبؤرية عدة مجموعات  تنفيذ -

 لشمال غزة في جميع القطاعات
10/10/8102  30/08/8102  BLDA نشاط 811 
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