هذا الدليل ممول من

لجنة التحرير

«شركة زمزم للصناعات البالستيكية»
بإدارة عثمان رأفت حسونة

 )1رئيس اللجنة

م.راتب البكـــري

 )2المحرر

أ.رشيد رشيــــــد

 )3المحرر

صفاء التكروري

 )4تنسيق و ترجمة

أنجاد زاهــــــــدة

 )5تجميع المادة

صفاء الشريف

 )6مراجعة لغة عربية

أ.عزيزة خاليلـــة

 )7تصميم وإخراج

ڤيــو

"لألعمال الفنية اإلبداعية"

رئيس دولة فلسطين
السيد محمود عباس “أبو مازن”

الرئيس الراحل
ياسر عرفات “أبو عمار”

إهداء

إلى كـــل الخيرين والمتبرعين في كل مكان

قال تعاىلَ ( :مث َُل ال َِّذي َن يُ ْن ِفقُو َن أَ ْم َوالَ ُه ْم ِف َسبِيلِ اللَّ ِه كَ َمثَلِ َح َّب ٍة أَنْ َبتَ ْت َس ْب َع َس َناب َِل ِف
ك ُِّل ُس ْن ُبلَ ٍة ِمائَ ُة َح َّب ٍة َواللَّ ُه يُ َضا ِع ُف لِ َم ْن يَشَ ا ُء َواللَّ ُه َو ِاس ٌع َعلِي ٌم)
(صدق الله العظيم)

إلى كل من ساهم وتبرع في بناء وتجهيز وتأثيث هذا المكان ليصبح شامخا
إلى كل من ساهم بجهده أو بماله لدعم هذه الفئة
إلى أعضاء الهيئات اإلدارية السابقة والحالية

إلى جميع موظفي وعاملي جمعية الكفيف الخيرية

الذين بفضل الله وبفضلهم نحقق رسالتنا في تعليم وتأهيل أطفالنا ذوي اإلعاقة البصرية

نبــرق إليكــم جميعـ ًـا تحيــة اإلجــال والوقــار ســائلين اللــه عــز وجــل أن يحفظكــم وان يديــم عليكــم نعمــة
الخيــر والعطــاء.

الحاج رأفت حسونة
المحســن الكبيــر الحــاج رأفــت إبراهيــم حســونة رحمــه اللــه مــن

أوائــل المؤسســين و مــن كبــار الداعميــن  ،تبــرع بقطعــة أرض

التــي اقيــم عليهــا مقــر الجمعيــة الحالــي.

أسمــــاء كــبــــــار
المتبـــرعــيــــــــــن
لجمعــــــــيــــــــــــة
الكفيف الخيرية

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي

جمعية مساعدة الفلسطينيين الهولندية

معالي د.سالم فياض  /وزارة المالية

شركة نابكو لأللمنيوم

مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

شركة نيروخ لصناعة القبانات و الموازين

شركة الموزعون العرب

شركة التكروري للحفريات

محمد عدنان محمد عبيدات

شركة زمزم لصناعة النايلون

عيد شاكر طه أبو إسنينة

شركة الجنيدي للهندسة

مؤسسة التعاون

شركة المصنوعات الورقية

هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

د .محمد غازي القواسمة و اوالده

شركة رويال الصناعية التجارية

مجموعة السالم االستثمارية للمحروقات

مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية

شركة صالح التجارية

صندوق االستثمار الفلسطيني

الحاج خليل أبو اشخيدم و اوالدة

التواجد الدولي المئقت في مدينة الخليل TIPH/

الشركة األهلية لصناعة الكرتون

بلدية الخليل

شركة التقدم لصناعة القبانات

شركة كريستال ابو اسنينة

شركة مجوهرات السيد

شركة اعالي البحار للتجارة الدولية

شركة مفروشات حرباوي

شركة ابو سرية التجارية

شركة التكامل للخدمات الكهربائية

شركة الحداد لتشكيل المعادن

أعضاء الهيئة اإلدارية

جمعيــة الكفيــف الخيريــة هــي المؤسســة الوحيــدة
فــي محافظــة الخليــل التــي تقــوم علــى رعايــة و تعليــم

الطفــل الفلســطيني الــذي حــرم مــن نعمــة البصــر
.حرصــت الجمعيــة علــى أن تكــون المــكان األمثــل
و األكمــل لينمــو فيهــا الكفيــف الكلــي أوالكفيــف

الجزئــي نمــوا متوازنــا تتفتــح فيــه قدراتــه وصقــل

مواهبــه ليتخــرج منهــا مواطنــا واعيــا لمســؤولياته .
و أخــذت الجمعيــة علــى عاتقها مســؤولية وضــع برنامج
رعايــة شــاملة لهــذه الفئــة مــن المجتمــع بمــا يشــمل

الرعايــة الصحيــة و االجتماعيــة والتأهيــل فــي مجــاالت

مختلفــة لــذا حشــدت الطاقــات للبحــث عــن الكفيــف
و احتضانــه ورعايتــه عبــر تلبيــة االحتياجــات المعنويــة و
توفيــر أحــدث التقنيــات المســاندة .وأود أن أشــيد بــأن

الجمعيــة قــد حصلــت علــى جائــزة التميــز و اإلبــداع عــام
 2014بالمرتبــة األولــى و هــذا يــدل علــى مــا حققنــاه

مــن انجــازات مــن خــال طباعــة المناهــج الكترونيــا
و إدخــال األجهــزة و الوســائل الحديثــة لرفــع المســتوى
األكاديمــي .وهنــا نتقــدم بالشــكر للهيئــة التدريســية

علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد عــال فــي تعليــم هــذه

الشــريحة و تدريبهــم علــى جميــع األجهــزة و البرامــج

 ،ترعــى الجمعيــة اليــوم حوالــي ثالثــة و خمســون
طالــب و طالبــه مــن الروضــة حتــى الصــف الســابع

مــن ذوي الكــف الكلــي و الجزئــي حيــث توفــر لهــم
المبيــت فــي قســم الســكن الداخلــي و المواصــات
وجميــع هــذه الخدمــات تقــدم مجانــا  .هنــا أتقــدم

باســمي و اســم األعضــاء الهيئــة اإلداريــة بالشــكر

نائب الرئيس

م .أمجد زاهدة

أمين السر

أ.هاني الخطيب

أمين الصندوق

د .أمجد شهاب مجاهد

مسؤول العالقات العامة

أ .عبد الرحمن الهشلمون

و العرفــان لجميــع المؤسســات الدوليــة و المحليــة

و الــوزارات و جميــع األهالــي و المجتمــع المحلــي
لمــا قدمــوه مــن دعــم مــن خــال المشــاريع
المختلفــة لتحقيــق أهــداف الجمعيــة.

رئيس الجمعية
م.راتب البكري

مسؤول اإلشراف التربوي

أ .رشيد رشيد

مسؤول التكنولوجيا

م  .محمد المحتسب

مسؤول المشتريات

م .حازم إمام

إشراف السكن الداخلي

أ.رندة الزغير

12
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بسم الله الرحمن الرحيم

يســرنا إن نتقــدم ألهالــي محافظــة خليــل الرحمــن عامــة وكل المؤسســات

والشــركات ورجــال األعمــال والداعميــن للجمعيــة خاصــة بعظيــم الشــكر والتقديــر علــى

دعمهــم المتواصــل لتحقيــق أهــداف جمعيــة الكفيــف الخيريــة التــي تمكنــت مــن إنجــاز
العديــد مــن المشــاريع الرائــدة فــي العديــد مــن المجــاالت اإلداريــة واألكاديميــة والماليــة

ـن عاليــا جهــود العامليــن
لتطويــر الجمعيــة ونيــل رضــا المســتفيدين مــن خدماتهــا .كمــا ونثمـ َ

نبذة موجزة عن جمعية الكفيف الخيرية

ً
نهــارا وفــي جميــع مناحــي العمــل
ليــا و
فــي جمعيــة الكفيــف علــى عطائهــم المتميــز
ً

والتميــز فــي
مثــاال يحتــذى بــه فــي األداء
األكاديمــي والمالــي واإلداري بحيــث أصبحــت
ً
َ
المحافظــة .

لقــد تمكنــت الجمعيــة مــن تحقيــق العديــد مــن االنجــازات وكان أهمهــا إنهــاء مبنــى

الجمعيــة والــذي تبلــغ مســاحته  1250م وتجهيــزه بكافــة المعــدات واألثــاث ليصبــح موائمـ ًـا
الحتياجــات الطالــب الكفيــف

تمييــز عــام  2014بحصــول الجمعيــة علــى جائــزة التمييــز واإلبــداع بالمرتبــة األولــى

مكــرر علــى مســتوى فلســطين كمــا و قامــت الجمعيــة بتجهيــز مختبــر حاســوب خــاص

بالمكفوفيــن وتجهيــز قاعــة متعــددة األغــراض داخــل الجمعيــة  ،كمــا وقامــت بفتــح العديــد
مــن قنــوات االتصــال مــع المؤسســات والشــركات والتشــبيك مــع العديــد مــن الجمعيــات

 ،إضافــة إلــى العديــد مــن المشــاريع التطويريــة المتميــزة .

وفــي نهايــة كلمتنــا ندعــو جميــع المؤسســات والشــركات ورجــال األعمــال

والمواطنيــن بدعــم الجمعيــة والمســاعدة علــى إنجاحهــا علمـ ًـا أنهــا الجمعيــة الوحيــدة فــي

محافظــة الخليــل التــي تعنــى وترعــى الكفيــف  ،و نســأل اللــه أن يوفقنــا لمزيــد مــن الجهــد

والعطــاء لخدمــة الوطــن عامــة و هــذه الفئــة خاصــة .
والله الموفق

جمعيــة إنســانية غيــر ربحيــة غيــر حكوميــة ،تأسســت ســنة  1980وهــي

مرخصــة مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة تحــت رقــم  249ومرخصــة مــن وزارة

الداخليــة تحــت رقــم ، HB- 431-Cوباشــرت نشــاطها الفعلــي فــي العــام
،1992فــي أعقــاب االحتياجــات المتكــررة لفئــة المكفوفيــن فقــد أخــذت
الجمعيــة علــى عاتقهــا وضــع برنامــج رعايــة شــاملة لهــذه الفئــة مــن المجتمــع
 ،بمــا يشــمل الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتأهيــل بمختلــف أنواعــه لذلك

حشــدت الطاقــات للبحــث عــن الكفيــف واحتضانــه ورعايتــه.

تعتمــد الجمعيــة فــي تأميــن وتســيير أمورهــا علــى الدعــم والتبــرع مــن أهــل

الخيــر واإلحســان وأمــوال الــزكاة ،بحيــث ترعــى الجمعيــة اآلن حوالــي اثنــان
وخمســين طالــب وطالبــة مــن ذوي الكــف الكلــي و الجزئــي (مــن الروضــة
إلــى الصــف الســابع) ويمكــن تصنيــف هــؤالء إلــى قســمين:

خارجــي  :وهــم الطلبــة و األطفــال المكفوفــون القاطنــون فــي مدينــة الخليــل
حيــث توفــر لهــم الجمعيــة خدمــات النقــل إلــى الروضــة و المدرســة فــي

حافالت الجمعية .
أعضاء الهيئة اإلدارية
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الهيكل التنظيمي لجمعية الكفيف الخيرية
الهيئة العامة

داخلــي  :ممــن وفــدوا إلينــا مــن تجمعــات ســكنية مــن المحافظــة مــن تســعة

عشــر بلــدة.

الهيئة اإلدارية

المدقق
الداخلي

رئيس الجمعية

عالقات
عامة

وتعتبــر روضــة ومدرســة الكفيــف المدرســة الوحيــدة فــي محافظــة الخليــل،

حيــث تقــوم الجمعيــة برعايــة هــذه المدرســة التــي تعتبــر مدرســة أساســية
(الصــف األول حتــى الصــف الســابع) ليكــون بعدهــا التلميــذ قــادرا علــى

المدير
المالي واإلداري

االعتمــاد علــى نفســه قبــل انتقالــه إلــى مــدارس المبصريــن وعالمــه الجديــد.

هــذا باإلضافــة إلــى روضــة لألطفــال المكفوفيــن وتقــدم الجمعيــة خدمــات

مالية

اإلدارة و العمليــة التعليميــة خمــس وعشــرون موظفــة جميعهــن مــن

األذنة والمراسلين

النقــل يوميــا لطــاب المدرســة المكفوفيــن فــي مدينــة الخليــل .يقــوم علــى
حملــة الشــهادات و يتضمــن معلمــات كفيفــات وجميعهــن يحملــن شــهادات

علميــة مــن جميــع التخصصــات  ,ويقومــن بالتدريــس وفــق منهــاج التربيــة
والتعليــم فــي جميــع المباحــث التــي يتــم طباعتهــا الكترونيــا بطريقــة بريــل
مــن قبــل المعلمــات.

السائقين

الروضة

المدرسة

مديرة المدرسة

مديرة الروضة
السكرتيرة

الهيئة التدريسية

الهيئة التدريسية

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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الرؤيا
بناء جيل مؤمن بربه ،منتم ٍ لوطنه ،متكيف مع مجتمعه متحد ٍ ببصيرته للظروف القاهرة.

•تعليــم الطــاب مــن عمــر  13-4ســنة فــي روضــة نموذجيــة و مدرســة

الرسالة

•المســاهمة فــي تقديــم خدمــات التأهيل النفســي و االجتماعي والتدريب

ألتشــاركي  ،وتعمــل علــى توفيــر االحتياجــات الماديــة الالزمــة للكفيــف وذوي الكــف الجزئــي وفــق

أساســية خاصــة بهــم.

علــى المهــارات الحياتيــة اليومية للمكفوفين.

•المســاهمة فــي توفيــر فــرص التعليــم والمعرفــة للمكفوفيــن فــي كافــة
المجاالت.

•المســاهمة فــي دمــج المكفوفيــن فــي المجتمــع وإكســابهم الثقــة
بأنفســهم.

•استثمار الطاقات الكامنة للمكفوفين وتنميتها وتطويرها.

•المســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل لمــن أكمــل دراســته الجامعيــة مــن
المكفوفيــن بتطبيــق قانــون التوظيــف لــذوي اإلعاقــة بنســبة  5%مــن

المعاقيــن .

أســري دافــئ  ،تُ علــي مــن قيمــة العمــل
جــو
ّ
مؤسســة تســودها قيــم العدالــة واالنتمــاء ضمــن ّ

أحــدث التقنيــات الحديثــة ( بريــل ) ويســعى العاملــون فيهــا لتطويــر قدراتهــم و أســاليبهم  ،و مواكبــة

المتغيــرات لرفــع المســتوى التربــوي والعلمــي للطلبــة ليكونــوا قادريــن علــى االنخــراط فــي المجتمــع

وإفادتــه و يكــون شــعار كل منهــم:
فإن ُ
تك عيني خبا نورها
يع َم قلبي و ّ
لكنما
فلم ْ
ُ
سرج فيه إلى نوره
فأ َ

نور عين ٍ خبا
فكم قبلها ُ

نور عيني إليه سرى
أرى َ

ً
سراجا من العلم ِ يشفي العمى

18
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الدورة الثانية ”2005-2003 “ :

الدورة األولى  :لجنة تأسيسية 1992/4/1
االسم الرباعي

المنصب

االسم الرباعي

المنصب

رئيس

الحاج رأفت إبراهيم حسونة

رئيس

الحاج رأفت إبراهيم حسونة

نائب الرئيس

شاكر أحمد سياج

نائب الرئيس

م .راتب عبد الرزاق البكري

أمين الصندوق

طارق سعيد الطويل

أمين الصندوق

الحاج زهير شحدة التميمي

أمين السر

نوال محمد عادل الشماس

أمين السر

محمد كمال محمود شاهين الزير الحسيني

عالقات عامة

محمود محمد سالم عيد عبيدو

عضو

أكرم سعدي أكرم شاور

عضو

صالح عبد الحميد الزير

عضو

محمد نعيم عمر حسونة

عضو

محمد عبد الحي أمين شاهين

عضو

فايز خليل حجازي

عضو

صالح يحيى أبو منشار

عضو

أكرم سعدي أسعد شاور

عضو

محمد خالق عبد الرزاق الزعتري

20
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الدورة الثاالثة 2007-2005 :
المنصب

الدورة الرابعة 2010-2007 :

االسم الرباعي

االسم الرباعي

المنصب

رئيس

الحاج رأفت إبراهيم حسونة

رئيس

الحاج رأفت إبراهيم حسونة

نائب الرئيس

م.راتب عبد الرزاق البكري

نائب الرئيس

م.راتب عبد الرزاق البكري

أمين الصندوق

الحاج زهير شحدة التميمي

أمين الصندوق

م .خالد محمد عبد الحليم بدر

أمين السر

السيد فايز خليل حجازي

أمين السر

أ .هاني عزات الخطيب

لوازم مشتريات

الحاج محمد نعيم حسونة

عالقات عامة

السيد عدنان محمد عبيدات

عالقات عامة

السيد عدنان محمد عبيدات

عضو إشراف داخلي

السيدة هيلدا عيسى حموري

عضو إشراف داخلي

السيدة هيلدا عيسى حموري

عضو

د.سعيد خالد الجعبري
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الدورة السادسة 2015-2012 :

الدورة الخامسة 2012-2010 :
المنصب

المنصب

االسم الرباعي

االسم الرباعي

رئيس

م.راتب عبد الرزاق البكري

رئيس

م.راتب البكري

نائب الرئيس

د .سعيد خالد الزعتري

نائب رئيس

م.أمجد رسمي عمر زاهدة

أمين الصندوق

م.خالد محمد عبد الحليم بدر

أمين الصندوق

د.أمجد شهاب فياض مجاهد

أمين السر

أ.هاني عوني الخطيب

أمين السر

أ.هاني عزات حامد الخطيب

عضو إشراف داخلي

أ.رندا صالح محمود الزغير

مسؤول عالقات عامة

عبد الرحمن الهشلمون

عضو إشراف تربوي

أ.عمران محمد رضوان ربيع فنون

عضو اشراف داخلي

أ.رندة صالح محمود الزغير

مسؤول اللجنة الطبية

د.أمجد شهاب فياض مجاهد

مسؤول إشراف تربوي

أ.رشيد محمد حماد رشيد

مسؤول تكنولوجيا المعلومات

محمد حمدي محمد المحتسب

مسؤول لوازم مشتريات

حازم محمود امام
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لجنة تيسير أعمال الجمعية من أجل تشطيب و تجهيز البناء الجديد
من  2012/6/13الى 2012/11/19
االسم الرباعي

المنصب
رئيس

م.راتب عبد الرزاق البكري

نائب الرئيس

د .سعيد خالد الزعتري

أمين السر

أ.هاني عوني الخطيب

أمين الصندوق

د.أمجد شهاب فياض مجاهد

عضو اشراف داخلي

أ .رندة صالح محمود الزغير
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مراحل تطور جمعية الكفيف الخيرية
بعــد إن تمكنــت جمعيــة الكفيــف الخيريــة مــن الحصــول علــى الترخيــص والتســجيل مــن الجهــات

المشــرفة والمســؤولة وبشــكل رســمي بــدأت تعمــل جاهــدة لتتمكــن مــن انجــاز اآلتــي :

منــذ عــام  1992ولغايــة اليــوم يتضــح وبشــكل كبيــر تطويــر المؤسســة نحــو األفضــل بحيــث تتســع
مجــاالت عملهــا  ،زيــادة و وضــوح برامجهــا حيــث يمكــن ترتيــب هــذا التطــور بهــذه النقــاط الرئيســية:
بــدأ نشــاط الجمعيــة محصــورا فــي تقديــم الخدمــات الالزمــة والرعايــة لآلنســات الكفيفــات اللواتــي
يرغبــن فــي اســتكمال الدراســات العليــا فــي قســم داخلــي تتوفــر فيــه األجهــزة الالزمــة و الوســائل

والمدربــات بكافــة التخصصــات  ،حيــث تخــرج الفــوج بعــد اآلخر وشــملت الخدمات جميــع المحافظات
الفلســطينية وغــزة  ،و جميــع هــذه الخدمــات كانــت فــي منــزل مســتأجر.

وفــي عــام  1994تــم افتتــاح قســم التأهيــل المهنــي للفتيــات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ فــي

التعليــم األكاديمــي حيــث تعلمــن فــن الحياكــة والنســيج فــي قســم خــاص افتتحتــه الجمعيــة خدمــة
لهــذه الشــريحة .

وفــي نفــس العــام  1994تــم افتتــاح روضــة األطفــال المكفوفيــن التابعــة للجمعيــة لتســتقبل

األطفــال المعاقيــن بصريــا مــن كافــة أنحــاء المحافظــة مــع توفيــر حافلــة لنقلهــم يوميــا مــن بيوتهــم
إلــى الجمعيــة وبالعكس.وهــذا يؤكــد أن نشــاطات الجمعيــة فــي تقــدم مســتمر وفــي تطــور أفقــي

ورأســي وفــي كافــة المجــاالت  .تخــرج مــن الروضــة الفــوج بعــد اآلخــر باحتفــاالت ســنوية فــي نهايــة
كل عــام دراســي والــذي يســتهدف أيضــا تدريــب الطلبــة المكفوفيــن علــى فــن المســرح وفتــح

األفــاق إلبداعــات الكفيــف كل ذلــك فــي مقــر جديــد تــم اســتجارة أيضــا .

 1996تــم افتتــاح مدرســة الكفيــف األساســية لتســتقبل األطفــال بعــد مرحلــة التعليــم التمهيــدي فــي مدرســة

ذوي اإلعاقــة ويعرفهــم علــى كافــة الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة التــي تخــدم شــريحة المكفوفيــن وتدريبهــم

المتنوعــة مــن أجهــزة ومطابــع و وســائل مســاعدة حيــث يتلقــى الطالــب الكفيــف تعليمــه فــي مدرســة خاصــة

ج -تقديــم المشــاريع التنمويــة المختلفــة إلــى كافــة الجهــات المحليــة والعربيــة الدوليــة المانحــة والعمــل علــى

تســير وفــق المنهــاج المقــرر مــن وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية  .حيــث تــم إدخــال الوســائل التكنولوجيــة

نموذجيــة تلبــي احتياجاتــه وتنمــي قدراتــه .

 1997المســح الميدانــي فــي كافــة محافظــة الخليــل ومحاولــة اســتقطاب جميــع األطفــال المكفوفيــن مــن
خــارج الخليــل ليتــم افتتــاح القســم الداخلــي للجمعيــة ليصبــح الــدوام بالجمعيــة علــى فترتيــن صباحيــة ومســائية

فبهــذا اتســع نشــاط الجمعيــة ليشــمل جميــع األطفــال المكفوفيــن فــي قــرى المحافظــة ومنهــا( دورا  /الظاهريــة

 /الســموع  /يطــا  /بنــي نعيــم  /بيــت أمــر  /صوريــف  /إذنــا  /ســعير  /نوبــا  /بيــت اوال  /حلحــول .)........

افتتاح الصف األساسي تلو اآلخر لتتمكن الجمعية في عام  2006من افتتاح الصف السابع األساسي.

منــذ عــام  2006ومــا زالــت حتــى عــام  2014تقــوم بتشــكيل اللجــان المختلفــة المؤيــدة والمســاعدة فــي جميــع
شــؤون الجمعيــة وقــد عملــت هــذه اللجــان علــى مــا يلــي -:
أ  -عقد االجتماعات المختلفة لتشمل-:
* أولياء أمور األطفال المكفوفين.

* هيئات أصدقاء الكفيف في المحافظة.

عليهــا

إجــراء المراســات المختلفــة مــع جميــع المهتميــن ليتبيــن لنــا اآلتــي :

ً
بصريــا وأقرانهــم مــن المبصريــن فــي المحافظــة خــال
•إقامــة المخيمــات الصيفيــة لألطفــال المعاقيــن
العطلــة الصيفيــة.

•التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم النتداب ثمانية معلمات للعمل في خدمة الجمعية.
•التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية النتداب معلمة للعمل في خدمة الجمعية.

د -ازدياد عدد المستفيدين عاما بعد أخر.

•ازدياد عدد الجهات الداعمة والمساندة للجمعية عاما بعد آخر.

•مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة وإدخال كل جديد يعمل على تطوير الروضة والمدرســة والمؤسســة
ـا عــن تطوير قدرات ومهارات المدرســات
بشــكل عــام فضـ ً

تميــز عــام  2013بالقيــام بعــدة برامــج وأنشــطة مــن أجــل تطويــر أعمــال الجمعيــة وتحســين الخدمــات المقدمــة
للجهــات المســتفيدة مــن خــال إعــداد المشــاريع التنمويــة والتطويريــة المختلفــة حيــث ركــزت الجمعيــة جهودهــا

فــي بدايــة العــام علــى االنتقــال إلــى المقــر الجديــد للجمعيــة فــي ضاحيــة الرامــة بحيــث تــم التبــرع بــاألرض مــن
المرحــوم الحــاج رأفــت حســونة و تــم تأسيســه وبنــاؤه عظــم مــن الســيد عيــد شــاكر أبــو ســنينة وتــم تشــطيبه

* اللجان النسوية المؤيدة والمناصرة لخدمة هذه الشريحة في كافة المجاالت .

بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي فــي الكويــت عــن طريــق مؤسســة التعــاون/رام

* المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال اإلعاقــة فــي الضفــة الغربيــة جميعهــا مــن أجــل التشــبيك وتبــادل

الــذي يعتبــر الوحيــد فــي المحافظــة لخدمــة هــذه الشــريحة مــن المعاقيــن وهــم (ذوي اإلعاقــة البصريــة) .و ال

ب – دورات تدريبيــة  :إدخــال العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المختلفــة لطــاب وطالبــات الخريجيــن والخريجــات

الجمعيــة مــن قبــل شــركة رويــال الصناعيــة التجاريــة مشــكورين ليتــم إقامــة حديقــة خارجيــة لألطفــال تحــوي

* الهيئات التدريسية والعاملين في مجال اإلعاقة البصرية .
الخبــرات.

مــن كافــة الجامعــات الفلســطينية لتلقــي تدريبهــم فــي المؤسســة وكذلــك التحاقهــم بــدورات  Brailleخاصــة
بالمكفوفيــن والتحاقهــم بالبرامــج التــي تنمــي وتحســن مــن مهاراتهــم فــي مجــال التعامــل مــع ذوي األشــخاص

اللــه وكذلــك علــى أيــدي المحســنين مــن أهــل محافظــة الخليــل ،إذ نشــكر كل مــن ســاهم بهــذا اإلنشــاء العظيــم
ننســى عمليــة التوســعة لقطعــة األرض حيــث تــم التبــرع بقطعــة أرض مســاحتها  150م 2أضيفــت الــى أرض
األلعــاب الترفيهيــة المختلفــة.

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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أقسام الجمعية

المدرســة التابعــة للجمعيــة  :تشــرف الجمعيــة علــى مدرســة أساســية مــن الصــف األول

 )1الروضــة التابعــة للجمعيــة :يقــوم المعلمــات بالتدريــب علــى طباعــة الكلمــات بطريقــة

والتــي يتــم تحويلهــا لطريقــة بريــل داخــل مختبــر خــاص بالجمعيــة وذلــك بطريقــة الطباعــة

بريــل للمكفوفيــن ،وكذلــك اســتخدام الوســائل الملموســة مــن أجــل تطويــر القــدرات
الحســية للطــاب وذلــك بغيــة تهيئتهــم لالنخــراط فــي المدرســة التابعــة للجمعيــة فــي
الســنة الالحقــة.

األساســي وحتــى الصــف الســابع األساســي حيــث يتــم تدريــس مناهــج التربيــة و التعليــم،
االلكترونيــة.

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ

30

السكن الداخلي Dormitory

تحتضــن الجمعيــة طــاب و طالبــات مــن بلــدات محافظــة الخليــل بحيــث يتم إيواؤهــم وتقدم
الملبــس والمــأكل والمشــرب واإلقامــة واألشــراف التربــوي والصحــي ،ويتبنــى األهــل

إحضارهــم وعودتهــم مــن وإلــى منازلهــم وذلــك بهــدف دمجهــم مــع أســرهم ومجتمعاتهــم
ً
طبقــا ألحــدث النظريــات االجتماعيــة والتربويــة األمــر الــذي يســهل عليهــم فــي
المحليــة

المســتقبل القريــب االندمــاج فــي المــدارس العاديــة النظاميــة ،وفيمــا بعــد للتعليــم
العالــي  ،وكل هــذه الخدمــات تقــدم مجانــا لجميــع المســتفيدين.

مــع العلــم أن الطــاب القادميــن مــن المحافظــة نفســها يتــم تأميــن المواصــات لهــم يوميـ ًـا
مــن مــكان ســكنهم إلــى المدرســة وبالعكــس مجانــا فــي حافــات نقــل خاصــة بالجمعيــة

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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تأســيس فرقــة موســيقية مــن الطلبــة الموهوبيــن
تعمــل مســتقبال باســم الجمعيــة باســتخدام كافــة

األدوات و اآلالت.

ً
ثالثــا و عشــرين
عددهــا اثنتــان لتغطــي

المكتبة:

يوميــا شــاملة مناطــق  H1و H 2

المراجــع ،القصــص ،المصاحــف المكتوبــة بطريقــة

للروضــة و المدرســة حديقــة اطفــال تحــوي

جاهــدة لتطويــر المكتبــة لتغذيتهــا بالكتــب و المراجــع

الرمــل تــم اضافتهــا بعد أن حصلــت الجمعية

المكبــر ليتــم تنميــة قــدرات الطلبــة و تطويــر القــراءة

التجاريــة

قاعة متعددة األغراض:

قسم الموسيقا:

إقامــة الــدورات.

منطقــة ســكنية فــي أنحــاء مدينــة الخليــل

للجمعيــة مكتبــة صغيــرة تحــوي العديــد مــن الكتب و

حديقة المدرسة:

بريــل و منهــا بالخــط المكبــر  .تســعى الجمعيــة

العديــد مــن األلعــاب الخارجيــة و أحــواض

و القصــص المطبوعــة بطريقــة بريــل و الخــط

علــى التوســعة مــن شــركة رويــال الصناعيــة

و المطالعــة بشــكل أفضــل.

قاعــة مجهــزة لكافــة االحتفــاالت واالجتماعــات و

ـاص يحــوي جميــع اآلالت
بالجمعيــة قســم خـ ٌ

قسم اإلرشاد و التأهيل الحركي:

مواهــب الطلبــة و تفريــغ طاقاتهــم ال بــد

حيــث يتابــع القســم الطلبــة بشــكل فــردي وجماعــي

الموســيقية بكافــة أنواعهــا مــن أجــل تطويــر
مــن نشــاط ال صفــي ترفيهــي يتعلــم مــن
خاللــه الطلبــة الموســيقى فــي حصــص
صفيــة بإشــراف أســتاذ مختــص يهــدف إلــى

تــم افتتــاح قســم التأهيــل و اإلرشــاد عــام 2012

لجميــع مــا يتعلــق بالجوانــب اإلنمائيــة و الوقائيــة و العالجيــة فــي المراحــل العمريــة المختلفــة و
التدريــب علــى المهــارات الحياتيــة والعمــل علــى تنميــة العضــات للطلبــة المكفوفيــن باإلضافــة

لإلرشــاد الحركــي ليتمكنــوا مــن خاللهــا بالقيــام بجميــع المهــارات الحياتيــة اليوميــة بشــكل كامــل
معتمديــن علــى أنفســهم قادريــن علــى الدمــج و االنخــراط فــي المجتمــع.

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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مختبر الحاسوب:

يحتــوي مختبــر الجمعيــة علــى أجهــزة حاســوب

مدعمــة ببرنامــج ناطــق وعددهــا عشــرة  ،يحتــوي

أيضــا علــى العديــد مــن األجهــزة المســاندة للكفيــف
فــي حياتــه العلميــة والعمليــة  ،فهنــاك أجهــزة تدعــم
الكفيــف الكلــي و الجزئــي  ،فمنهــا يعمــل علــى تكبيــر
الخــط وتغيــر لــون الخلفيــة مثــل  ،CCTVوهنــاك

أجهــزة تعمــل علــى التعليــم المدمــج التــي تكــون
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 )4العديــد مــن دورات التوعيــة ألوليــاء أمــور الطلبــة حــول كيفيــة التعامــل مــع أبنائهــم المكفوفيــن
وتدريبهــم علــى المهــارات الحياتيــة اليوميــة .

 )5دورات تدريبية للمهتمين حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
اهم مجاالت اإلبداع و التفوق:

الحصــول علــى جائــزة التميــز و اإلبــداع الدوليــة لعــام  ، 2014حيــث حصلــت الجمعيــة علــى المركــز
األول لتنافــس بأنشــطتها و برامجهــا جميــع مؤسســات الضفــة ،حصلــت علــى مكافــأة عينيــة و نقديــة
فــي احتفــال رســمي حيــث رفــع مــن مســتوى محافظــة الخليــل بيــن المحافظــات األخــرى ليقــوم

باســتخدام حاســة اللمــس والســمع والبصــر فــي نفــس الوقــت مثــل جهــاز ، IVEOومــن األجهــزة

محافــظ المحافظــة أيضــا بتكريــم الجمعيــة و جميــع العامليــن بهــا فــي احتفــال أخــر تــم دعــوة رجــال

يســتعمل فــي العمــل و المدرســة ،باإلضافــة إلــى طابعــات خاصــة بالكفيــف فهنــاك طابعــة Basic

الحصــول علــى جائــزة أعلــى نســبة مواءمــة بيــن المؤسســات العاملــة مــع ذوي اإلعاقــة بالضفــة

المهمــة Braille Sense Plusالمــزودة بســطر الكترونــي  ،ويمكــن مــن خاللــه تصفــح اإلنترنــت
 Indexتعمــل هــذه الطابعــة علــى طباعــة المناهــج التعليميــة بلغــة بريــل فــي وأخــرى تظهــر نقــاط

بــارزة للرســومات واألشــكال هندســية والخرائــط يســتطيع الكفيــف لمســها والتعــرف عليهــا مثــل
 Tiger premier 80و غيرهــا مــن األجهــزة.

الدورات التدريبية :

األعمــال و مســؤولي المؤسســات لحضــوره بالجمعيــة .

ليقــوم اإلتحــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة و محافــظ محافظــة الخليــل بتكريــم الجمعيــة أيضــا.

الجمعيــة تقــوم باســتمرار علــى تقديــم مقترحات و مشــاريع ســواء للجهــات الدولية و الهيئــات المانحة

ســواء العربيــة أو األجنبيــة لتفــوز فــي بعضهــا فــي المجــاالت العديــدة التــي ترفــع مــن مســتوى
المؤسســة بشــكل دوري و مســتمر.

مشــاركة طــاب الروضــة و المدرســة فــي جميــع المســابقات الدينيــة و الثقافيــة و الفنيــة علــى

 )1دورة تحفيظ القرآن الكريم للطلبة المكفوفين بإشراف دائرة أوقاف الخليل .

مســتوى ريــاض األطفــال و مــدارس مديريــة التربيــة و التعليــم بالخليــل ليفــوز طلبتنــا ســنويا فــي

 )3دورة التدريــب علــى البرامــج الناطقــة إلتقــان الطباعــة علــى الحاســوب واســتخدام اإلنترنــت بــكل

المركــز االول فــي المســابقة الوطنيــة .2015

 )2دورة إتقان مهارات القراءة و الطباعة بطريقة . Braille
ســهوله.

حفــظ القــران الكريــم و الحصــول علــى المركــز األول فــي العــزف و الغنــاء و الغنــاء الجماعــي لعــام

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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قسم تنمية المهارات الحياتية Daily life activities development department

حافالت نقل الطالب School Busses
حافــات نقــل الطــاب مــن و إلــى المدرســة بــكل يســر وأمــان مــع العلــم أن خــط ســير هــذه

الحافــات يوميــا يصــل الــی داخــل الخليــل فــي منطقتــي كمــا ويتــم اســتغاللها فــي الرحــات

المدرســية .

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ

الجوائــز التــي حصلــت عليهــا
جمعيــة الكفيــف
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The Awards
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جائزة التمييز واإلبداع

Blind Charitable Society | Hebron

The creativity and
Excellence Award

مــ ِعـيـــة َ
الخليـــل
ـــريــة | َ
الكـفــيــف َ
الخ ْي ّ
َج ْ
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تكريــم المحافــظ لجمعيــة
الكفيــف بمناســبة الفــوز
بجائــزة التمييــز واإلبــداع
The Governor
Honors the school
for getting the
Creativity and
Excellence Award
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مبادرة أجهزة الحاسوب
بالتعاون مع شركة
االتصاالت الفلسطينية
The laptops
initiative with
Palestinian
Telecommunication
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The Regular Optometry فحص النظر الدوري لطالب الروضة والجمعية
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َ مــ ِعـيـــة
الخليـــل
َ | ـــريــة
َ الكـفــيــف
ّ الخ ْي
ْ َج

األنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية
)(النشاطات االصفية
The activities and the srevices
that the association provides
(extracurricular activities)

Regular Vaccination التطعيم الدوري لطالب جمعية الكفيف الخيرية

Sport Activities النشاط الرياضي

Sports equipment and trainings By TIPH .
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َ مــ ِعـيـــة
الخليـــل
َ | ـــريــة
َ الكـفــيــف
ّ الخ ْي
ْ َج

Medical Day Tooth Examination يوم طبي لفحص األسنان

Picking up Olives  قطف الزيتون- األنشطة الميدانية

Ramadan invitation عزومة رمضان

Entertainment Day For Students يوم ترفيهي للطالب

تكريم
الطالب

لقاء
الراديو

لقاء
األمن

المشاركة في
مسابقة حفظ
القرآن الكريم

المشاركة
في
المسرحيات

مخيم
األمل

زيارة
التربية
والتعليم

دورات
بريل
لألهالي

زيارات
المدارس
للجمعية

إستقبال
الزوار
والوفود

زيارات
مصنع
رويال

زيارة
الجمعية
للمدارس
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4) Music Department
The music department includes all types of musical instruments. It helps
to discover the potential talents of the students. It offers entertainment
activities twice a week with a specialist teacher. We are looking forward to
a school band that can participate in different future activities.
5) The Library
There is a small library that includes several books , references , stories
in Braille and others written in a large fonts. The association is working to
improve this department by providing it with books and stories in Braille to
develop students’ reading ability.
6) The Habilitation and Psychological, Educational counseling
Department
It was founded in 2012 , the psychologist manages her working with groups
and individuals of all ages to deal with their behavioral problems , academic
difficulties and other issues . The psychologist helps students to cope with
problems and stressful situations . Other tasks such as mobility classes,
building muscles and practicing different daily living skills independently to
enroll in the society.
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َ مــ ِعـيـــة
الخليـــل
َ | ـــريــة
َ الكـفــيــف
ّ الخ ْي
ْ َج

7) Computer Lab
It includes ten computers provided with talking programs and other devices
that support the educational and social life for blind and visually –impaired
students.
8) School Garden
The school includes a garden with playground .It was added when the Royal
factory donate with a piece of land.
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The BCS Objectives

The Departments of the association:

•

1) Kindergarten

•
•
•
•

To Provide the education for students from kindergarten to seventh
grade.
To provide Psychological , social habilitation and special trainings for
daily life skills
To encourage greater social inclusion for blind and visually impaired
students.
To support blind and partially sighted to connect with their peers ,
take part in existing activities and develop friendship without feeling
excluded. To discover their individual talents and capacities .
To provide the students who have university degrees with job
opportunities.

Training Courses
1) Courses for memorizing the holy Quran .
2) courses for reading and typing in Braille
3) course on how to use the talking programs to master the typing and
using the internet easily
4) courses for parents to know how to deal with their blind or visuallyimpaired children .
5) courses for people who interest in the handicapped rights

َ مــ ِعـيـــة
الخليـــل
َ | ـــريــة
َ الكـفــيــف
ّ الخ ْي
ْ َج

We look after children of early ages under a supervision of qualified teachers
2) The School
The school includes classes from first to seventh . The total number of
students is fifty-five students (twenty- two females and thirty-three males )
in the school year 20142015/.
3) The Dormitory
The association includes a residence for the students who are from
the villages such as (Soref , Beit omar, Beit ola , Edna , Noba , Tarqomya ,
Tafoh, Beit kahel, Bein naam, Karma, Al kom, Al thahrya, Samoa, Yata, and
Al majd). It provides all the needed services like clothes, food, residence
and health supervising. Children leave on weekend back to their families
and come back at the beginning of the week. We aim to enroll them into
the society so that it will be easier for them to get involve in the public
schools and universities .All the services are granted for free included the
transportation to the school.
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َ مــ ِعـيـــة
الخليـــل
َ | ـــريــة
َ الكـفــيــف
ّ الخ ْي
ْ َج

In The Name of God
Blind Charitable Society is the only association in Hebron which educates

The Association:

and looks after the blind and visually impaired children Palestinian child

Blind Charitable Society is a humanitarian NGO association founded in 1980.

who is blind and visually impaired . We are doing our best to be an ideal

It has the license No 249 from the ministry of social affairs and the license

place for the blind and visually impaired students .We seek to improve their

No H4B-431C from ministry of. It started its actual activities in 1992 .Due to

abilities and promote their talents to be able to identify their responsibilities

the repeated requirements for blind and partially-sighted people , the BCS has

. The association has taken the responsibility to implement welfare plans

implemented a complete plan with social , health and educational welfare to

and habilitation programs .We make our best to search for and look after

support them .

blind and visually impaired students . I’m highly proud to mention that the

The association depends on donations to fulfill its mission .Donations could be

association has got the first place of excellence and creativity award in

paid by people ,organizations and foundations. The Association includes students

2014.I would also like to thank the school teachers for their efforts in

who are blind and visually impaired from kindergarten to seventh grade .

educating and training the students using different tools. The association

BCS is the only school in Hebron which provides the suitable services for the

provide the residence and transportation and all other services for free. On

students , helps them to enroll in the local schools , live full and independent life

behalf of the board members and myself, we would like to thank all the local

by providing special trainings and education.

and international organizations, ministries ,parents and local community

The total number of employees in the association is twenty-seven , eight of them

for all they have supported through different projects to achieve our

are blind teachers . They use the same curriculum of the Ministry of Education

objectives. I would like to thank the funding company of this brochure which

in Palestine .

is “ Zamzam for Plastic Products”.
Chairman
Eng. Rateb Bakri
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من حقي أن أتعلم

Organizational structure
General Assembly

financial and
administrative
manager

Financial

workers
Drivers

Administrative Assembly

Internal
Auditor

chairman

public
relation

School

Kindergarten

Headmistress

Kindergarten
principle
Secretary

Educational Staff

Educational Staff

Chairman
Eng. Rateb Al-Bakri

Administrative
Members

Allah Said ‘‘The Example of those who spend their wealth in the way of Allah is like
aseed [ of grain ] which grows seven spikes; in each spike ahundred grains, And Allah
Multiplise [His reward for whom He wills . And Allah is all-Encompassing and knowing
‹ baqarah › 262’’
Dedication
Thanks to everyone who make this association a better place for blind people,
to everyone who support this association,
to all who work in the association to make it successful .

Public Relation
Abed Hashlamoon

Vice-Chairman
Amjad Zahdeh

Secretary
Hani Khateeb

Educational Supervisor
Rasheed Rasheed

Procurements Supervisor Dormitory Supervisor
Technology Supervisor
Randa zughaier
Mohammad Mohtaseb Hazem imam

Treasurer
Dr.Amjad Mujahdeh

The Editor Committe

This Manual was funded by
“ Zamzam for plastic products”

The Committee Manager

Eng.Rateb Bakri

Editor

Mr.Rasheed Rasheed

Editor

Ms. Safa Takruri

Editor & Translator
Data Collection
Arabic Language Revision
Design & Edit

Ms. Anjad zahdeh
Ms.Safa Alsharif
Ms.Azaez Khalayla
View Creative Artworks

