


وداعمينا،  أصدقاَءنا  إليكم،   نتقّدم 

لدوركم،  واالمتنان  كر 
ُّ

الش بجزيل 

دعم  في  بثمن،  ر  ُيقدَّ ال  الذي 

تحقيِق  نحو  الفلسطيين  المتحِف 

ورسالِته. رؤيِته 



ُمقّدمة

ُنهديكم من المتحف الفلسطيني، بيرزيت - فلسطين، أجمل اأُلمنيات دائًما بموفور العافية 

والّسعادة، وُتسعدنا دعوتكم لالنضمام إىل شبكة داعمي المتحف الفلسطيني، لتكونوا جزًءا 

فاعاًل ُمساهًما يف بناء مشهد ثقايف فلسطيني عىل مستوى الوطن والعالم.

سنسعُد ونفتخُر بانضمامكم إىل شبكة داعمي المتحف الفلسطيني، إذ أّنكم، وبهذا االنضمام، 

وبما تقّدمون من عطاء ودعم، ستشّكلون مع مجموعة من حول العالم حلقة دعم وشبكة 

آمنة للمتحف الفلسطيني؛ من الفلسطينّيين والّداعمين الُمهتّمين بتعزيز الّروابط بين 

الفلسطينّيين يف جميع أماكن تواجدهم، من الحريصين عىل ثقافتهم وتاريخهم وُمجتمعهم، 

ذلك بما ُيتيح ويخدم إنتاج ونشر تجارب معرفّية تحّررّية عن فلسطين، شعًبا وثقافًة وتاريًخا.

ستجدون يف هذه الوثيقة تفصيالت عن فئات وِنطاقات العطاء التي ُيمكنكم الُمساهمة 

ضمنها، والتي تبدأ من 25 دوالًرا أمريكيًّا سنويًّا. ومن ُهنا، ندعوكم للتفّضل باختيار فئة 

العطاء التي تناسبكم، مع العلم أّن بإمكانكم اختيار أكثر من فئة للُمساهمة. وجدير بالّذكر 

أّن عطاءكم معفّي من الضرائب إن كنتم من ُسّكان المملكة الُمّتحدة أو الواليات المّتحدة 

األمريكّية. كما ُيمكنكم تعبئة نموذج التبّرع وإرساله عبر اإلنترنت من خالل هذا الّرابط. 

للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع:
سامر مخلوف، مدير دائرة تنمية الموارد

smakhlouf@palmuseum.org
+٩٧٠ 2 2١٩٤٨ ٩٤

http://www.palmuseum.org/tpmWordpress/giving-programmes-ar/ 
http://www.palmuseum.org/tpmWordpress/giving-programmes-ar/ 
mailto:smakhlouf%40palmuseum.org%20?subject=
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المتحف  أصدقاء 
الفلسطيين



الفلسطيين المتحف  أصدقاء 

برنامج عضوّية سنوّي ُمصّمٌم إلتاحة الُفرصة أمام داعمينا األعّزاء لالستمتاع بعدٍد من المزايا إىل جانب 

عائالتهم وأصدقائهم، ذلك تقديًرا وشكًرا لتفانيهم ودعمهم المتواصل للمتحف. 

مستويات ومزايا العضوّية

مجموعة الزَّعتر  

)عضوّية فرّدّية(  

25 دوالًرا سنويًّا  

إدراج اسمكم ضمن الئحة الّشكر الخاّصة باألعضاء والمتبّرعين عىل موقع المتحف اإللكتروني.   •

ُمشاركتكم وتذكيركم بمواعيد نشاطات المتحف.  •

خصم ١٠% من كافتيريا المتحف )سانتولينا( ودّكان الهدايا.   •

مجموعة الخزامى  
)عضوّية فردّية(  

250 دوالًرا سنويًّا  

يحصل أعضاء المجموعة عىل جميع مزايا مجموعة الزَّعتر، إضافًة إىل: 

بطاقة عضوّية* للمتحف الفلسطيني باسمكم الشخصي.  •

دعوة خاّصة لحضور حفالت افتتاح وفعالّيات حصرّية يف منقطة إقامتكم.  •

شهادة تقدير من المتحف الفلسطيني لدعمكم وعطائكم.   •

لقاءات تعريفّية مع طاقم المتحف الفلسطيني**.  •



مجموعة الّسوسن  
)عضوّية فردّية/ زوجّية/ عائلّية(  

500 دوالٍر سنويًّا  

يحصل أعضاء المجموعة عىل جميع مزايا مجموعة الخزامى***، إضافًة إىل:

بطاقة عضوّية ثانية*، ُمطابقة وشاملة المتيازات عضوّيتكم،   • 

ُمخّصصة لشخٍص ُمقّرب وعزيٍز عليكم. 

بطاقة هدّية*، ُتصرف لحامليها يف دّكان هدايا المتحف الفلسطيني.   •

جوالت خاّصة لكم يف معارض المتحف وحدائقه**.  •

دعوة لحضور حفل استقبال حصري مع مدير المتحف يف منطقة إقامتكم.   •

إدراج اسمكم داخل مبنى المتحف ضمن الئحة الشكر تقديًرا لعطائكم.   •

مجموعة الزَّيتون  
)عضوّية فردّية/ زوجّية/ عائلّية(  

750 دوالٍر سنويًّا  

يحصل أعضاء المجموعة عىل جميع مزايا مجموعة الّسوسن***، إضافًة إىل:

بطاقة عضوّية عائلّية* خاّصة تشمل مزايا العضوّية.  •

بطاقة عضوّية هدّية*، ُمخّصصة لشخٍص ُمقّرب وعزيٍز عليكم.  •

ُفرصة لتنظيم لقاء خاّص مع مدير المتحف وفريق القّيمين**، وحضور العروض   • 

والفعالّيات الحصرّية يف المتحف الفلسطيني. 

دعوة للعشاء السنوي مع أحد سفراء المتحف الفلسطيني من المشاهير.  •



األصدقاء الدَّائمون  

)عضوّية فردّية/ زوجّية/ عائلّية(  

تبرُّع لمّرة واحدة - 5,000 دوالر أو أكثر   

يحصل األصدقاء الّدائمون عىل جميع مزايا مجموعة الّزيتون***، بشكٍل دائٍم. 

بطاقات العضوّية والهدايا ُتصدر إلكترونيًّا للُمقيمين خارج فلسطين.   *

مع مراعاة ضرورة الترتيب ُمسبًقا.   **

كّل مستوى عضوّية له بطاقة عضوّية ودّبوس ُمختلفان عن المستويات اأُلخرى.  ***



ركات 
ّ

الش عضوّية 
المتحف  في 

الفلسطيين



الفلسطيين المتحف  في  ركات 
ّ

الش عضوّية 

ُيقّدم المتحف الفلسطيني برنامج عضوّية شركات سنوّي بتبّرٍع قيمته 5٠٠٠ دوالر أمريكي، 

ذلك للّشركات التي تسعى إىل تعزيز ودعم المشهد الثقايف الفلسطيني الحيوي عىل 

المستويين المحلّي والدويل. ُيقّدم هذا البرنامج مّيزات ُمختلفة لشركاتكم وفرق عملكم، 

ُمثّمنين عالًيا مسؤولّيتكم االجتماعّية. 

المزايا السنوّية

إدراج اسم شركتكم ضمن الئحة الشكر للّشركات األعضاء يف مبنى المتحف 

إدراج اسم شركتكم ورابطها اإللكتروني يف صفحة الّشركات األعضاء عىل 
الموقع اإللكتروني للمتحف



إدراج اسم وشعار )لوغو( شركتكم يف التقرير السنوي للمتحف

ترويج إعالمي لشركتكم من خالل إدراج اسمها ومعلومات عنها يف الرزم 
اإلعالمّية الخاّصة بالمتحف



يوم واحدتنظيم يوم كامل لموّظفيكم وأسرهم لزيارة المتحف كّل عام*

5 بطاقاتإصدار بطاقات عضوّية مخّصصة لموّظفين يف شركتكم

١٠%خصم لجميع موّظفيكم عىل المشتريات من دّكان هدايا المتحف 

١٠%خصم لجميع موّظفيكم عىل المشتريات من كافتيريا المتحف )سانتولينا(

مقاعد مّجانّية لحاميل بطاقات العضوّية يف الحفل السنوي للمتحف 
الفلسطيني 

٤ مقاعد

دعوات شخصّية لحاميل بطاقة العضوّية لحضور فعالّيات حصرّية إلطالق 
معارض المتحف



دعوات شخصّية لحاميل بطاقة العضوّية للعشاء السنوي الذي ينّظمه 
المتحف مع أحد سفرائه من المشاهير



*  مع ضرورة الترتيب ُمسبًقا للحصول عىل موافقة المتحف، وحجز المرافق المطلوبة.



رعاية  برنامج 
األشجار



األشجار رعاية  برنامج 

برنامج عطاء لمرّة واحدة، غير مقّيد، ُمصّمم للّداعمين الّراغبين يف رعاية شجرة ضمن حدائق المتحف 

الفلسطيني. ُيمكن للمتبّرع اختيار نوع الّشجرة التي ُيريد من بين مجموعة متنّوعة من األشجار 

المزروعة يف حدائق المتحف التي ُتحاكي المشهد الطبيعي الفلسطيني، وُتعتبر امتداًدا له. 

سُتثّبت لوحة خاّصة باسم الُمتبّرع بجوار الّشجرة التي يختار رعايتها. 

مبلغ التبّرع )بالّدوالر األمريكي(نوع الّشجرة

١,٠٠٠الَجوز

َّوز *١,٠٠٠/٧,5٠٠الل

١,٠٠٠المشمش

رو العمودي *2,٠٠٠/5,٠٠٠السَّ

*2,5٠٠/5,٠٠٠/٧,5٠٠الزَّيتون

5,٠٠٠الرُّّمان

٧,5٠٠اإلجاص

٧,5٠٠الُبطم

٧,5٠٠التُّوت األسود

٧,5٠٠التِّين

فرجل ٧,5٠٠السَّ

٧,5٠٠الَعبهر

وري ١٠,٠٠٠الزَّيزفون السُّ

جرة يف الحدائق.  *  وفًقا لموقع الشَّ



العودة ُمفتاح  مناء 
ُ
أ



العودة ُمفتاح  مناء 
ُ
أ

برنامج عطاء لمرّة واحدة، غير مقّيد، لتبّرعات تتراوح قيمتها بين 25,٠٠٠ - 5٠,٠٠٠ ألف دوالٍر 

أمريكي، ُمصّمم للمانحين األفراد، ال سيما خارج فلسطين. يطمح هذا البرنامج لتمكين ُأمناء ُمفتاح 

العودة من العودة، رمزيًّا، إىل فلسطين، ذلك من خالل التبّرع للمتحف الفلسطيني، بما يدعم الِحفاظ 

عىل الثقافة والّتراث، وذهاًبا إىل اإلصرار عىل الحّق وتحقيق الُحلم بالعودة إىل ديارنا. »أمين ُمفتاح 

العودة« لَقب ُيطلق عىل المتبّرعين األفراد لهذا البرنامج. 

مزايا البرنامج

إدراج اسمكم ضمن الئحة الّشكر الخاّصة بالمتبّرعين عىل موقع المتحف اإللكتروني.• 

إدراج اسمكم عىل الئحة الشكر يف مدخل المتحف. • 

 نشر اسمكم ضمن الئحة الّشكر الخاّصة بالُمتبّرعين ضمن تقرير المتحف السنوي، وكذلك • 

يف منشورات المتحف الدورّية.

رف. •  إدراج اسمكم عىل جدار الئحة الشَّ

تقديم هدّية هي ُمفتاح العودة، والذي َيرمز إىل حّق العودة، يف علبة من خشب الزَّيتون. • 



 برنامج
الرّواد ركاء 

ُّ
الش



الرّواد ركاء 
ُّ

الش برنامج 

برنامج عطاء غير ُمقّيد، ُيمكنكم التبّرع ضمنه بمبالغ تتراوح بين 5٠,٠٠٠ وحّتى ١5٠,٠٠٠ دوالٍر 

ركاء الرّواد للمتحف الفلسطيني، بما يدعم تحقيق رؤيته نحو ثقافة  أمريكي، لتكونوا بذلك من الشُّ

متحفّية فلسطينّية ُمستدامة.

مزايا البرنامج
5٠,٠٠٠

دوالر أمريكي

٧5,٠٠٠
دوالر أمريكي

١٠٠,٠٠٠
دوالر أمريكي

 ١25,٠٠٠
دوالر أمريكي

١5٠,٠٠٠

دوالر أمريكي

إدراج اسمكم ضمن الئحة الّشكر 
الخاّصة بالمتبّرعين عىل موقع 

المتحف اإللكتروني.



إدراج اسمكم عىل الئحة الشكر، 
يف مدخل المتحف. 



نشر اسمكم ضمن الئحة الّشكر 
الخاّصة بالُمتبّرعين ضمن تقرير 

المتحف السنوي، وكذلك يف 
منشورات المتحف الدورّية.



ُمكالمة سنوّية من المدير العام 
للمتحف الفلسطيني.



االطالع عىل المعارض الجديدة 
واألحداث المركزّية للمتحف، 
واللّقاء مع مدير عام المتحف 

وقّيمي المعارض.



دعوة شخصّية إىل عشاء المتحف 
السنوي الذي ينّظمه المتحف مع 

أحد سفرائه من المشاهير. 



تثبيت لوحة خاّصة باسمكم 
عىل أحد ركائز المتحف األساسّية 
عىل ُشرفة المتحف الُمطلّة عىل 

احل. السَّ





 برنامج 
الحدائق رعاية 



 برنامج 
الحدائق رعاية 

الحدائق رعاية  برنامج 

برنامج عطاء لمرّة واحدة، ُمصّمٌم لألفراد الذين يرغبون يف رعاية إحدى حدائق المتحف الفلسطيني. 
ُيمكنكم التبّرع ضمن هذا البرنامج بمبالغ تتراوح بين ١5٠,٠٠٠ و25٠,٠٠٠ دوالر أمريكي.

مزايا البرنامج

إطالق اسمكم/ أو االسم الذي تختارونه عىل الحديقة التي تّمت رعايتها من ِقبلكم.• 
إدراج اسمكم ضمن الئحة الّشكر الخاّصة بالمتبّرعين عىل موقع المتحف اإللكتروني.• 
إدراج اسمكم عىل الئحة الشكر يف مدخل المتحف.• 
نشر اسمكم ضمن الئحة الّشكر الخاّصة بالُمتبّرعين ضمن تقرير المتحف السنوي، وكذلك يف • 

منشورات المتحف الدورّية.

250,000 دوالر أمريكي 150,000 دوالر أمريكي موقع الحديقة

 مالّية    الحدائق الشَّ

 رقّية    الحدائق الشَّ

    الحدائق الوسطى

    ُشرفة الاّلفندر

  المدخل الرئيسي



 دائرة 
الفخرّيني الّرعاة 



الفخرّيني الّرعاة  دائرة 

برنامج عطاء ُمصّمم للُمتبّرعين الّراغبين يف رعاية برنامج أو قسم أو موقع أو تقديم تبّرٍع ثابٍت، غير 

ُمقّيد، يبدأ من ١٠٠,٠٠٠ دوالٍر أمريكي، ويوّفر ُفرصًة لتخليِد الُمتبّرع عبر فتح ُفرصة تسمية البرنامج 

أو القسم، عىل سبيل المثال ال الحصر، باسمه، ويتمّتع الّرعاة الفخرّيون بأعىل مستوى من المزايا التي 

ُيقّدمها المتحف لمانحيِه الِكرام. 

ِنطاق العطاء ضمن دائرة الّرعاة )المبالغ بالدوالر األمريكي(

الَمبنى والُبنية التحتّية

رعاية مساحة معارض جديدة.................................................................................................................................... 2٠٠,٠٠٠

تطوير وتنمية ُدّكان الهدايا..................................................................................................................................... ١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠ ................................................................................. اقتناء أثاث وتوفير معّدات لتنظيم الفعالّيات

رعاية البرامج

صندوق المعارض )خمس سنوات(..................................................................................................................... 3 ماليين

صندوق البحث والمنشورات )خمس سنوات(......................................................................................... 3 ماليين

صندوق اقتناء وترميم المجموعات الدائمة )خمس سنوات(............................................. 3 ماليين

صندوق البرنامج العام )خمس سنوات(........................................................................................................ مليون ونصف

صندوق البرنامج التعليمي )خمس سنوات(............................................................................................ مليون ونصف

صندوق المتحف االفتراضي )خمس سنوات(......................................................................................... 5٠٠,٠٠٠

منّصة رحالت فلسطينّية )سنويًّا(...................................................................................................................... ١6٠,٠٠٠

١5٠,٠٠٠ ................................................................................................... راكات الدولّية )لكّل مدينة(:  صندوق الشَّ
ان، بيروت، كيب تاون، لندن، سان دييغو، سانتياغو، تورونتو، إلخ. عمَّ

رعاية األقسام 

التعلّم التفاعيل لألطفال )خمس سنوات(................................................................................................... مليون

.................................................................................................. مليون اإلنتاج البحثي والمعريف )خمس سنوات(

............................................................................................................................................................ مليون القيمّية والمعارض 

البرامج الرقمّية والوصول )خمس سنوات(............................................................................................... مليون



رعاية المواقع القيادّية

مدير عام المتحف )خمس سنوات(..................................................................................................................... 5٠٠,٠٠٠

قّيم/ قّيمة المعرض )خمس سنوات(............................................................................................................. 25٠,٠٠٠

مدراء أربعة برامج )خمس سنوات(..................................................................................................................... 2٠٠,٠٠٠ )لّكل منصب(

رعاية عاّمة

بهو المتحف الفلسطيني ............................................... تّمت رعايته من قبل وليد القّطان

الّرواق الزجاجي ............................................................................ تّمت رعايته من قبل غالية وعمر القّطان

............................................................................... تّمت رعايته من قبل نبيل هاني القدومي ُشرفة الاّلفندر 

صالة عرض األفالم ................................................................ تّمت رعايته من قبل حميد جعفر وسوسن الفاهوم جعفر

صالة المعارض ........................................................................... تّمت رعايته من قبل ليىل المقدادي وعبد المحسن القطان

الغرفة التعليمية ..................................................................... تّمت رعايته من قبل رياض كمال

............................................................................. تّمت رعايته من قبل منيب رشيد المصري مختبر الّرقمنة 

........................................................................ تّمت رعايته من قبل سعاد الحسيني الجفايل المقهى الخارجي 

مدخل بالزا .................................................................................................................................................................................... 5 مليون 

................................................................................................................................................................... 3 مليون  المسرح المفتوح 

غرفة المجموعات ................................................................................................................................................................. 2 مليون 

كافتيريا سانتولينا ............................................................................................................................................................. ١ مليون 

5٠٠,٠٠٠ .............................................................................................................................................................................. دّكان الهدايا 

مختبر ترميم المنسوجات ........................................................................................................................................... 5٠٠,٠٠٠

مختبر ترميم الوثائق الورقية .............................................................................................................................. 5٠٠,٠٠٠

5٠٠,٠٠٠ .......................................................................................... مختبر رقمنة الوثائق المرئّية والمسموعة 





www.palmuseum.org

المتحف الفلسطيني جمعّية غير حكومّية، مكّرسة لتعزيز ثقافة فلسطينّية منفتحة وحيوّية عىل 

وثقافتها  فلسطين  تاريخ  عن  روايات  إنتاج  ويساهم يف  المتحف  ُيقّدم  والدويل.  المحلّي  المستوّيين 

واألبحاث  التعليمّية  والبرامج  اإلبداعّية  للمشاريع  حاضنة  بيئة  يوّفر  كما  جديد،  بمنظور  ومجتمعها 

المبتكرة، وهو أحد أهّم المشاريع الّثقافية الُمعاصرة يف فلسطين. 

المتحف الفلسطيني

شارع المتحف، ص.ب ٤٨، بيرزيت، فلسطين

هاتف: ١٩٤٨ 2٩٤ 2 ٩٧٠+، فاكس: ١٩36 2٩٤ 2 ٩٧٠+ 

info@palmuseum.org :البريد اإللكتروني

www.palmuseum.org :لمزيد من المعلومات

تابعونا عىل فيسبوك: المتحف الفلسطيني

@palmuseum :تويتر

palmuseum :إنستغرام
 www.palarchive.org :زوروا موقع مشروع األرشيف الرقمي

   www.paljourneys.org :زوروا موقع مشروع رحالت فلسطينّية

شاهدوا مقاطع فيديو ممّيزة عىل قناتنا عىل يوتيوب

يف  للريادة  الذهبية  الشهادة  ويحمل   ،2٠١٩ للعمارة  خان  اآلغا  جائزة  عىل  حائز  الفلسطيني  المتحف 

تصميمات الطاقة والبيئة )LEED( من المجلس األمريكي لألبنية الخضراء.

http://www.palmuseum.org

