المتحف الفلسطيني مؤسسة ثقافية
مستقلة ،مك ّرسة لتعزيز ثقافة
فلسطينية منفتحة وحيوية عىل
المستويين المحيل والدويل ،حيث
يق ّدم المتحف ويساهم يف إنتاج
روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها
ومجتمعها بمنظو ٍر جديد ،كما يوفر
بيئة حاضنة للمشاريع اإلبداعية
والبرامج التعليمية واألبحاث
المبتكرة .يع ّد المتحف الفلسطيني
أحد أهم المشاريع الثقافية المعاصرة
يف فلسطين ،وهو واحد من أهم
برامج مؤسسة التعاون ،وهي
مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية
تهدف إىل توفير المساعدة التنموية
واإلنسانية للفلسطينيين يف الضفة
الغربية بما فيها القدس ،وقطاع
غزة ،ومناطق  ،1948والتجمعات
الفلسطينية يف لبنان.

المتحف الفلسطيني
شارع المتحف
ص .ب ،48 .بيرزيت ،فلسطين
هاتف+ 970 2 294 1948 :
فاكس+ 970 2 294 1936 :
info@palmuseum.org
لمزيد من المعلوماتwww.palmuseum.org :

المتحف الفلسطيني
@palmuseum

palmuseum

شاهدوا مقاطع فيديو مم ّيزة عىل قناتنا عىل يوتيوب
المتحف الفلسطيني أول مبنى أخضر يحمل الشهادة الذهبية للريادة
يف تصميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDمن المجلس األمريكي لألبنية الخضراء.

أصدقاءنا األعزاء،
نرحب بانضمامكم إىل داعمي المتحف ،وبمساهمتكم
معنا يف بناء مشهد ثقايف فلسطيني حيوي عىل مستوى
الوطن والعالم.
ندعوكم الختيار مستوى العضوية الذي يتناسب مع قيمة
الدعم الذي تودون تقديمه .مستويات العضوية تبدأ
من  25دوالر ًا أمريكياً سنوياً ،لتحصلوا عىل مجموعة من
المزايا الحصرية لكل مستوى.

مجموعة الزعتر

مجموعة الزيتون

(عضوية فردية)  25دوالر ًا سنوياً

(عضوية فردية /زوجية /عائلية)  3,500دوالر سنو ّياً

• عضوية يف نشرة أصدقاء المتحف الفلسطيني اإللكترونية التي تصدر
وتصلكم ربعياً.
• إدراج اسمكم ضمن الئحتي الشكر والتقدير ألصدقاء المتحف وداعميه
عىل موقعه اإللكتروني.
• اطالعكم عىل خطط وأنشطة المتحف المستقبلية.

التمتّع بجميع مزايا مجموعة السوسن*** ،باإلضافة إىل المزايا التالية:
• بطاقة عضوية عائلية* خاصة شاملة مزايا العضوية.
• بطاقة عضوية هدية* ،مخ ّصصة لشخص عزيز عليكم.
• فرصة لتنظيم لقاء خاص مع مدير المتحف وق ّيميه**.
• دعوة للعشاء السنوي مع أحد سفراء المتحف الفلسطيني من المشاهير.

مجموعة الخزامى
(عضوية فردية)  250دوالر ًا سنو ّياً
التمتّع بجميع مزايا مجموعة الزعتر ،باإلضافة إىل المزايا التالية:
• بطاقة عضوية* للمتحف الفلسطيني باسمكم الشخصي.
• هدية «دبوس» خاص بأصدقاء المتحف الفلسطيني***.
• خصم  %10عىل مشترياتكم من دكان هدايا المتحف.
• خصم  %10عىل مشترياتكم من كافتيريا المتحف.
• دعوة لحضور حفالت افتتاح وفعاليات حصرية لألعضاء يف منطقة إقامتكم.
• شهادة تقدير لدعمكم.
• لقاءات تعريفية مع طاقم المتحف الفلسطيني**.

مجموعة السوسن
(عضوية فردية /زوجية /عائلية)  1,200دوالر سنو ّياً
يمكنكم تعبئة نموذج العضوية إلكترونياً من خالل الرابط التايل:
http://www.palmuseum.org/FriendMembershipFormAr

نرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم من خالل:
نداء طويل ديسي ،مديرة تنمية الموارد
ndisi@palmuseum.org

هاتف+ 970 2 ٢٩٤ 1948 :

خط داخيل250 :

التمتّع بجميع مزايا مجموعة الخزامى*** ،باإلضافة إىل المزايا التالية:
• بطاقة عضوية ثانية* ،مطابقة وشاملة المتيازات عضويتكم ،مخصصة
لشخص عزيز عليكم.
• بطاقة هدية* تصرف لحامليها يف دكان هدايا المتحف.
• جوالت خاصة لكم يف معارض المتحف وحدائقه**.
• دعوة لحفل استقبال حصري مع مدير المتحف يف منطقة إقامتكم.
• إدراج اسمكم داخل مبنى المتحف ضمن الئحة الشكر والتقدير لألصدقاء.

األصدقاء الدائمون
(عضوية فردية /زوجية /عائلية) تبرع لمرة واحدة 25,000دوالر أو أكثر
التمتع بجميع مزايا مجموعة الزيتون*** ،بشكل دائم

* بطاقات العضوية وبطاقات الهدايا تصدر إلكترونياً للمقيمين خارج فلسطين
** مع مراعاة ضرورة الترتيب مسبقاً
*** كل مستوى عضوية له بطاقة عضوية ودبوس مختلفان عن المستويات األخرى

تســميات مســتويات العضويــة – تتم ّيــز فلســطين بوفــرة نباتاتهــا األصيلــة
والوافــدة التــي تأصلــت مــع الزمــن لتضيــف إىل تميــز المشــهد الطبيعــي فيهــا.
وارتبــط عديــد مــن النباتــات بالوعــي الثقــايف الفلســطيني ،كأشــجار الزيتــون
والبرتقــال اليافــاوي والزعتــر ومجموعــة مــن األزهــار والنباتــات العطريــة والبريــة.
احتفــاء بهــذا االرتبــاط يف ثقافتنــا الفلســطينية ،ارتأينــا منــح تصنيفــات مســتويات
العضويــة أســماء بعــض أكثــر نباتــات فلســطين شــعبي ًة ممــا تض ّمــه حدائــق المتحــف
الفلســطيني .وكل ّنــا أمـ ٌـل أن تتم ّكنــوا مــن زيــارة المتحــف وحدائقــه والتفاعــل مــع
مجموعتــه المم ّيــزة مــن النباتــات التــي تحكــي تاريخـاً يف البســتنة والتنــوع الحيــوي.

