
5002  During April 2005, 4 French artists guests of the IJC performed and 

gave workshops in Naplouse (Shchem). Later they donated some 

money and we passed the equipment that was bought (clowning 

stuff, balls, diabolos, spinning plates, etc’) to Marianne from the 

cultural français de Naplouse. Another person that helped all those 

contacts in Naplouse is Jeremy from project Hope. 

 

projecthope@mail.com 

Jeremy Wildeman 

Executive Director  

Project Hope 

projecthope@mail.com 

www.projecthope.ps 

 

Centre culturel français de Naplouse 

Marianne Poche 

courriel : marianne@consulfrance-jerusalem.org 

 חודש יולי העביר מרטין מגרמניה שתי סדנאות.במהלך  סדנאות לפלשטינאים 5002

 Hope Flowers Schoolמשתתפים הועברה בבית הספר  00-כ –סדנא ראשונה 

 אשר נמצא באלחאדר.

אלימות. אברהם איסא הוא -שנה עם הפילוסופיה של אי 91-בית הספר הוקם לפני כ

ל וכיום לבית הספר בניין גדו  בנו של המייסד ומשמש כיום כמנהל הפרוייקט.

תלמידים, מגן ילדים ועד כיתה ו'. בין המשתתפים היו גם ילדים  980-לומדים בו כ

ואנשים מבוגרים. המורה להתעמלות של בית הספר, הגברת חיתאם, השתתפה גם 

כדורים וילד אחד ממחנה הישא  3כדורים. משתתפים נוספים הצליחו  3היא, ולמדה 

 הצליח עם הדיאבולו.

פלואר סטיק.  5-דיאבולו ו 3סטים של כדורים,  2ת חיתאם מרטין השאיר ברשו

חיתאם תמשיך להיעזר בציוד בשיעורי ספורט. מרטין ינסה לשלוח לחיתאם הוראות 

 ללימוד ג'אגלינג ומשחקים אפשריים באנגלית.

בית הספר ישמח לקבל ציוד נוסף כמו כדורים, צלחות, פויז ועוד, וכן ישמח 

 לסדנאות של ישראלים.

flowers.org-www.hope 

Ibrahim Issa 

Project Coordinator 

 

אשר בדהישה.  Ibdaמשתתפים הועברה במרכז התרבותי  50-כ –סדנא שניה 

 למרכז קשרים רבים עם בני נוער, וחלקם יודעים דיאבולו.

דורים וגם ניסה קצת דיאבולו. כ 3מהמרכז. אחד למד במהירות  2-מרטין נפגש עם כ

כדורים  3שנים בביקור של אמנים איטלקים, ידע  3ג'יהאד למד דיאבולו לפני 

 ומרטין עבד איתו על פאסינג. הוא ימשיך וילמד אנשים נוספים.

 המרכז אינו משתף פעולה עם ישראלים.

During July 2005 Martin from Germany gave two workshops.  

"martin dronsfield" <MKammannRomany@compuserve.com> 

First Workshop 

About 40 participants, was given in the Hope Flowers School which 

is in Alhader. The school was established 19 years ago with a non-

violent philosophy. Participants were children and grown ups. Hitam 

the sport teacher participated as well and learned to juggle 3 balls. 

Some other participants also succeeded with balls and one child 

succeeded with the diabolo. 

http://us.f302.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=marianne@consulfrance-jerusalem.org&YY=21345&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
http://www.hope-flowers.org/
http://www.hope-flowers.org/


Martin left Hitam 5 sets of balls 3 diabolos and 2 flower sticks. 

The school will be happy to receive more stuff and more workshops. 

www.hope-flowers.org 

Ibrahim Issa 

Project Coordinator 

Second Workshop 

About 20 participants, was given in the cultural center Ibdaa which 

is in Daheishe. This center has many connections with youth and 

some know diabolo. 

 

Ibdaa Cultural Center 

P.O. Box 793, Bethlehem 

West Bank, Palestine 

Ibdaa@hotmail.com 

www.dheisheh-ibdaa.net 

2006   

2007 Rogozin 5
th

 of April 25 children 

These children are from families of foreign workers and poor 

families. 

2008 Rogozin 13th of April 

 מיית רנניםיפנ  5001

5001 Rogozin  

 סירקוס: בהשתתפות; ברלין -רקוליברהסי בחסות פרויקט תרבותי-רב משולש  2009

 יהושוע כפר-לקרקס הישראלי הספר בית,אר'מג קרקס, ברלין -שייק

2010 Rogozin 2
nd

 of April 

 לשאול את דורון אברהמי שארח בשנה זו את בתי הספר  5090

5099   

קבוצת ילדים מתל השומר  5099

 עם תסמונת וויליאמס

 

 רווחה פעולות במגוון עוסקת, בישראל ורווחה לבריאות עמותה", לב רחשי" עמותת ילדה חולת סרטן ומשפחתה 2011

 .השומר-ותל איכילוב חולים בבתי סרטן חולי לילדים

קבוצה מבית ספר לחינוך  2012

מיוחד "סיני" , לילדים 

 בעלי פיגור קל.

אשר מסייעת להם  תלמידי בית הספר משתתפים בקבוצת להטוטים במהלך השנה

ושיפור תחושת קצב ומיומנויות תאום קשר עין יד. במהלך  ברכישת בטחון עצמי

מופע להטוטים קצר, ייתכן והקבוצה תעלה מופע זה בכנס  השנה הכינה הקבוצה

 הקרוב

קבוצה של ילדים מפנימיית  2012

"אמונה" בעפולה אשר 

אישי  -מצבם המשפחתי 

אינו מאפשר שהייה בבית 

נאלצים להשאר  ועל כן

 במהלך החופשה בפנימיה

הינה משמעותית ביותר  התרומה של האירוח של קבוצה זו ע"י כנס הלהטוטים 

  עבורם שכן חוויות מהנות

 מסוג זה תורמות מאוד לחניכים אלו אשר לא זוכים לכך בימים כתיקונם

קבוצה של מבוגרים  2012

בעלי  מעמותת "יתד", 

 תסמונת דאון

 ד חברתיים, אשרעצמאיים ומאו

עצם המפגש עם עוד אנשים והיחשפות לחוויות חדשות וחיוביות תורם לתחושת 

 המסוגלות שלהם

 

 נגה מעמותת יתד כתבה לאוהד:

From: נגה פזי>nogayated@gmail.com<  

Date: 2012/4/11 

Subject: יתד 

http://www.hope-flowers.org/
http://www.dheisheh-ibdaa.net/ibdaa@hotmail.com
http://www.dheisheh-ibdaa.net/www.dheisheh-ibdaa.net
mailto:nogayated@gmail.com


To: גלינגאוהד ג'א>ohadmoran@gmail.com<  

 

 ,שלום אוהד

רציתי שוב לומר תודה על כל האירוח הנפלא שנתתם לנו, אני לא בטוחה שאתם 

 !יודעים כמה משמעותי זה היה בשבילנו

בלת פנים תמסור גם את תודותינו לרון ובכלל לכל מי שהיה קשור לאירוח וק

 !הנפלאה שהיתה לנו בכנס שלכם

מקווה להשיך ולשתף אתכם פעולה גם בפעמים הבאות )ואם יש לכם עוד מפגשים 

 (במהלך השנה אשמח מאוד לשמוע על כך

   

 המון המון המון תודה

 והמשך חג שמח

 אוהבים

 משפחת יתד

 ונגה

--  

 נגה פזי

 רכזת בוגרים ית"ד

5057676050 

http://www.yated.org.il 

 

mailto:ohadmoran@gmail.com
http://www.yated.org.il/
http://www.yated.org.il/

