نشرة تعريفية بمرافق بلدية رام اهلل

Municipal Facilities Brochure

المرافق

الخدماتية

Introduction مقدمة
 تقدم معلومات موجزة عنها وعن خدماتها املفتوحة للجمهور،نرشة تعريفية مبرافق بلدية رام الله
This is an informative brochure about the Ramallah Municipality and its facilities that provides
sufficient information about its services open to all public.

The Old Town Center for
Public Services
• Address: 50 Municipality Street, City Center / Postal
Code 600
• Working Hours: In Winter: 9:00 AM – 4:00 PM;
In Summer: 9:00 AM – 6:00 PM
• The center aims to provide citizens with an opportunity to make
inquiries and a place to pay bills, all in one place, for the convenience
of residents, and to stimulate commercial activity in the old town.
• The center offers a variety of services, including payment of fees/bills
to the Ramallah & Al- Bireh District, including the Jerusalem Water
Undertaking Company, the Jerusalem District Electricity Company, the
Palestinian Telecommunication Group (the Itisalat and the Jawwal
Companies), in addition to the existence of ATMs for a number of
banks (the Quds Bank and the Bank of Palestine).

المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

مركز البلدة القديمة
لخدمات الجمهور
600  رمز بريدي/  مركز املدينة، شارع البلدية50 :• العنوان
 مساء٤:00 - ً صباحا٩:00 :  بالشتاء:• ساعات العمل
 مساء٦:00 - ً صباحا٩:00 : بالصيف
• يتيح املركز للمواطنني االستفسار عن الفواتري وتسديدها يف مكان واحد تسهيال
.عليهم ومساهمة يف تنشيط الحركة التجارية
مصلحة،• يقدم املركز خدمات متعددة تشمل تسديد رسوم لكل من بلدية رام الله
مجموعة االتصاالت الفلسطينية، رشكة كهرباء محافظة القدس، مياه محافظة القدس
 رشكة جوال ) اضافة لوجود رصافات آلية لعدد من البنوك (بنك،( رشكة االتصاالت
) بنك فلسطني، القدس

The Ramallah Municipality
Building
• Address: 4 Issa Ziadeh Street, City Center / Postal
Code 600
• Working hours: 8:00 AM - 3:15 PM

مبنى بلدية رام اهلل
600  رمز بريدي/  مركز املدينة، شارع عيىس زيادة4 :• العنوان
 مساء3:١٥ - ً صباحا8:00 :• ساعات العمل
1961 • تم انشاء املبنى يف العام

• The building was constructed in 1961
بلدية رام اهلل

The Ramallah Center for Tourist
Information
• Address: 5 Issa Ziadeh Street, opposite the Ramallah
Municipality / Postal Code 600
• Working Hours: Summer: 9:00 AM - 6:30 PM;
Winter 8:00 AM - 5:00 PM.

المرافق

الثقافية والمجتمعية
المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

• Riwaq and The Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA) contributed to the restoration of the old building
of the center, while the French Foreign Ministry and the Bordeaux
Municipality supported the setting up of the center in collaboration
with the Ramallah Municipality.
• The center provides tourist information and services to the city residents and
visitors, in addition to tourist maps and publications on the city of Ramallah
and its tourist facilities. The center also issues a monthly calendar for the
various events in the city. The center also sells traditional souvenirs and
articles that bear the name of Ramallah.

مركز رام اهلل للمعلومات
السياحية
600  رمز بريدي/ مقابل بلدية رام الله، شارع عيىس زيادة5 :• العنوان
، مساء6:30 - ً صباحا٩:00 : الصيف:• ساعات العمل
 مساء5:00 - ً صباحا8:00 :الشتاء
،)• ساهم يف ترميم مبنى املركز القديم مركز رواق والوكالة السويدية للتنمية (سيدا
 وبلدية بوردو الفرنسية تشغيل املركز،بينام دعمت وزارة الخارجية الفرنسية
.بالتعاون مع بلدية رام الله
 والخرائط،• يقدم املركز املعلومات والخدمات السياحية لسكان املدينة وزوارها
 كام يصدر،السياحية واملنشورات حول مدينة رام الله واملرافق السياحية فيها
 ويوجد باملركز ركن متنوع لبيع،املركز رزنامة الفعاليات املختفلة يف املدينة شهريا
.الهدايا الرتاثية واملواد التي تحمل اسم رام الله
بلدية رام اهلل

The Ramallah Recreational
Complex
• Address: 2 Jacques Chirac/ Radio Street / Postal Code 607
• Working Hours: 8:00 AM - 10:00 PM
• The Complex foundation stone was placed in 2009, with contributions
from the IBSA Dialogue Forum (India, Brazil, South Africa), the
Municipal Development and Lending Fund (MDLF), and the United
Nations Development Programme (UNDP).
• The complex contains: The IBSA Sports Center; playgrounds, outdoors
playgrounds, and a garden; the Paralympic Center; a multi-purpose
hall; and a floor for the youth organizations.

المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

مجمع رام اهلل الترويحي
607  رمز بريدي/  االذاعة، شارع جاك شرياك2 :• العنوان
 مساء10:00 - ً صباحا8:00 :• ساعات العمل
 مبساهمة من منتدى إبسا،2009 • يعود وضع حجر االساس للمجمع إىل العام
 وبرنامج،(الهند والربازيل وجنوب افريقيا) وصندوق تطوير وإقراض البلديات
.األمم املتحدة اإلمنايئ
مالعب وساحات خارجية وحديقة املركز،  مركز إبسا الريايض:• يضم املجمع
 قاعة متعددة االغراض وطابق للمؤسسات الشبابية، الباراملبي

The Ramallah Cultural Palace
• Address: 27 Tokyo Street, Al-Masyoun / Postal Code 605
• The Ramallah Cultural Palace was established in 2005, through
planning and implementation by the Ramallah Municipality and the
United Nations Development Program (UNDP), and with generous
support by the Government of Japan.
• The building houses indoor amphitheatre that can accomodate 740
people. It also includes the “Issa Ziadeh” conference hall, named after
the former mayor of Ramallah, and an outdoors amphitheater. The
Ramallah Cultural Palace hosts local and international festivals, and
artistic and cultural events.

قصر رام اهلل الثقافي
605  رمز بريدي/ املاسيون، شارع طوكيو27 :• العنوان
 بتخطيط وتنفيذ من قبل بلدية رام الله2005 • تأسس قرص رام الله الثقايف يف العام
. وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ وعرب الدعم السخي من قبل حكومة اليابان
" ويضم قاعة "عيىس زيادة، شخص7٤0 • يضم املبنى مرسح ومدرج داخيل يتسع لـ
 وساحات خارجية تستخدم القامة بعض.للمؤتمرات رئيس بلدية رام الله األسبق
 ليشمل، تتعدى الخدمات التي يقدمها قرص رام الله الثقايف مدينة رام الله.الفعاليات
.فلسطني عامة من خالل الفعاليات التي تنظم فيه الوطنية والثقافية واملجتمعية
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The Ottoman Courthouse:
• Address: Address: 21 Issa Ziadeh Street, the City Center /
postal Code 600
• Working Hours: 8:00 AM - 8:00 PM
• This is one of the oldest historic buildings in Ramallah. The building
was renovated in 2003, through cooperation between the Ramallah
Municipality and the Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA), the Greater Amman Municipality, Riwaq, the United
Nations Development Programme (UNDP), the San Fernando
Municipality, and the Pontifical Mission for Palestine.
• The facility includes: an outdoor amphitheater, a children’s library,
and a garden with outdoor rides. Activities program for children is
organized at the facility. It is also the headquarters of the Municipal
Children of Ramallah Council.
المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

المحكمة العثمانية
 مركز، شارع عيىس زيادة21 :• العنوان
600 رمز بريدي/ املدينة
 مساء٨:00 -  صباحا8:00 :• ساعات العمل
 بالتعاون2003  وتم ترميم املبنى يف العام،• من أقدم املباين التاريخية يف رام الله
 أمانة،" بني بلدية رام الله وكل من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون "سيدا
 البعثة، بلدية سان فرناندو، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مركز رواق،عامن الكربى
.البابوية من اجل فلسطني
 ينظم. حديقة والعاب خارجية، مكتبة أطفال، مدرج ومرسح خارجي: • يضم املرفق
.يف املرفق برنامج فعاليات لألطفال وهو مقر ملجلس بلدي أطفال رام الله

The Ramallah Public Library
• Address: 22 Al-Nuzha Street, the City Center / Postal
Code 602
• Working Hours: 8:00 AM - 5:00 PM
• The creation of the building dates back to 1957. It was established
with generous support by the " Ramallahites " Khalil Abu Rayya".
• The library building includes: A public library and a specialized
children’s library (the Ramallah Center for the Young). in the library an
activities program for children is organized, in addition to a cultural,
community, and patriotic symposia program.

مكتبة رام اهلل العامة
602  رمز بريدي/  مركز املدينة، شارع النزهة22 :• العنوان
 مساء5:00 - ً صباحا8:00 : ساعات العمل:• ساعات العمل
 بدعم كريم من ابن مدينة رام الله خليل ابو ريا1957 • يعود انشاء املبنى اىل العام
." ومكتبة أطفال متخصصة "مركز رام الله للصغار، مكتبة عامة:• يضم مبنى املكتبة
ينظم يف املكتبة برنامج فعاليات خاصة باالطفال وبرنامج للندوات الثقافية
.واملجتمعية والوطنية

بلدية رام اهلل

The Garden of the Nations
• Address: 40 Al-Jihad St. , Al-Masyoun / Postal Code 602
• Working Hours: 11:00 AM - 8:00 PM.
• The garden is situated on a 2,200 square meters area. It was
established through partial funding from the Norwegian Trondheim
Municipality, which is one of Ramallah’s sister cities. The garden
is symbolic of friendship and solidarity between all peoples, as
manifested by the spaces and sculptures scattered in its various
parts, and which reflect the cultures of different peoples. The
garden includes a service and security building, a cafeteria, an open
courtyard (used for celebrations, plays, and various artistic shows), an
amphitheater, and a green hill at the center of the garden.
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حديقة االمم
.٦٠٢  رمز بريدي، املاسيون، شارع الجهاد٤٠ :• العنوان
 مساء٨:00 - ً ظهرا١١:00 :• ساعات العمل
 بتمويل جزيئ من بلدية تروندهايم، مرت مربع2200 • تقع الحديقة عىل مساحة
 تضم الحديقة التي متثل رمزا ً للصداقة.الرنويجية التوأم مع بلدية رام الله
 مساحات تنترش فيها مجسامت يف زوايا متعددة،والتضامن بني الشعوب كافة
 وكافيترييا وفناء،والتي تعرب عن ثقافات الشعوب املختلفة مبنى للخدمات واألمن
 وعىل مدرج،مفتوح يستخدم لالحتفاالت واملرسحيات والعروض الفنية املختلفة
. وعىل تلة خرضاء تتوسط الحديقة،للجلوس

The Qandah Courtyard:
• Address: The Old Town, behind the Consolidated Public
Services Center / Postal Code 600
• The courtyard and the building were renovated with funding by the
Pontifical Mission in the Holy Land and the San Fernando Municipality,
in collaboration with Riwaq.
• The facility contains an old building and an outdoors courtyard.
• The project will be launched during the second half of 2014.

”بيت الفنان “ حوش دار قندح
/  خلف مركز خدمات الجمهور املوحد، البلدة القدمية:• العنوان
٦٠٠ رمز بريدي
• تم ترميم الحوش واملبنى بتمويل من البعثة البابوية إىل األرايض املقدسة وبلدية
. سان فرناندو بالتعاون مع مركز رواق
.  وحوش خارجي،• يضم املرفق مبنى قديم
.• الحوش يفتح أبوابه لفعاليات فنية وأنشطة مجتمعية مع مؤسسات املدينة
"2014"  حوش دار قندح خالل العام- " • سيتم اطالق مرشوع " بيت الفنان

بلدية رام اهلل

The Yousef Qadoura Park
• Address: 22 Al-Ma’ahed Street / the City Center / Postal
Code 602
• Working Hours: 8:00 AM - 12:00 PM
• The park, named after the former mayor of Ramallah, Yousef Qadoura,
was opened in 2011, it was funded by the Ramallah Municipality,
and with support from the proceeds of the first Children’s Marathon
organized by the municipality in 2010, in addition to a contribution
by the Representative Office of Poland to the PNA. The park Includes
outdoor sports areas for adults and children, in addition to playfields,
a multi-purpose hall, a ski area, a basketball court, a cafeteria, and
sanitary units.
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حديقة يوسف قدورة
٦٠٢  مركز املدينةالرمز الربيدي/  شارع املعاهد٢٢ :• العنوان
 مساء١٢:00 - ً صباحا٨:00 :• ساعات العمل
 التي سميت عىل اسم رئيس بلدية رام الله2011 • افتتحت الحديقة يف العام
 وبدعم من ريع، االسبق يوسف قدورة وبتمويل من صندوق بلدية رام الله
تضم.  ومساهمة من املمثلية البولندية،ماراثون االطفال االول الذي نظمته البلدية
 وقاعة متعددة، إضافة إىل مالعب،الحديقة ألعاباً رياضية خارجية للكبار والصغار
 وكافترييا ووحدات،األغراض واالستخدامات ومنطقة للتزلج وملعبا لكرة السلة
.صحية

Al-Birweh Park/ The Mahmoud
Darwish Museum
• Address: Al-Sindiyana Street /  Al-Masyoun / Postal
Code 605
• Working Hours: 8:30 AM - 6:00 PM
• The Al-Birweh Park/ Mahmoud Darwish Museum were inaugurated in
2012, in collaboration between the Ramallah Municipality, the Prime
Ministership, and the Mahmoud Darwish Foundation.
• The park contains the tomb of the poet Mahmoud Darwish, his
museum, with its multiple facilities, an amphitheater, ponds of water,
and a free speech platform. Various workshops, literary and cultural
seminars, and other cultural events are organized at the park and the
museum hall.

متحف محمود/حديقــة البروة
درويش
٦٠٥  الرمز الربيدي، املاسيون/ شارع السنديانة١ :• العنوان
 مساء٦:00 - ً صباحا٨:٣0 :• ساعات العمل
 بالتعاون بني2012 • تم افتتاح حديقة الربوة ومتحف محمود درويش يف العام
.بلدية رام الله ورئاسة الوزراء ومؤسسة محمود درويش
 ومدرجا،• تضم الحديقة رضيح الشاعر محمود درويش ومتحفه مبرافقه املتعددة
 ينظم يف الحديقة. وزاوية املنرب الحر،ومرسحا للعروض املفتوحة وبركاً للمياه
وقاعة املتحف العديد من ورش العمل والندوات االدبية والثقافية وغريها من
.الفعاليات الثقافية
بلدية رام اهلل

The Family Park
• Address: 18 Al-Ramleh Street / Postal Code 606
• Working Hours: 9:00 AM – 8:00 PM
• Established in 1997 with funding from the family of George Donny
and with support from the Pontifical Mission in Palestine. The park
includes a two-storey building, the first of which houses indoor rides
suitable for children, and constitutes a space where birthday parties
can be held. The second floor consists of a reception hall dedicated
to workshops, symposia, and training sessions, with an outdoor play
garden.

المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

حديقة العائلة
٦٠٦  رمز بريدي/ مركز املدينة/شارع الرملة18 :• العنوان
 مساء٨:٠٠- ً صباحا٩:00 : الصيف:• ساعات العمل
. بتمويل من عائلة جورج دوين وبدعم من البعثة البابوية1997 • تأسست يف العام
تضم الحديقة مبنى من طابقني األول يحتوي عىل العاب داخلية وخارجية مناسبة
 وهو مساحة مناسبة تستخدم لتدريبات فرق الرقص، سنوات6 لألطفال حتى سن
، والثاين قاعة مخصصة الستقبال الورش والندوات والتدريبات.الشعبي واملعارص
.وحديقة خارجية لأللعاب

The Raddana Park
• Address: Moscow/ Radio Street / Postal Code 607
• Working Hours: 11:00 Am - 12:00 PM
• The park was funded by the Ramallah Municipality, with funding from
the Ramallah Municipality Fund. It is the first among the wooded
gardens and the largest among the city’s parks. It is located on a plot
of land with an area of over 7 dunums of Old and dense trees. The Park
includes spacious areas for grilling, and was equipped with wooden
seats, barbeque grills, sanitary units, a cafeteria, a parking lot, and a
play area for children.

حرش ردانا
٦٠٧  رمز بريدي، االذاعة/  شارع موسكو٥ :• العنوان
 مساء١٢:00 - ً ظهرا١١:00 :• ساعات العمل
 بتمويل من بلدية رام الله وهي اوىل حدائق،2013 • تم افتتاح الحديقة يف العام
7  تقع عىل قطعة ارض مبساحة اكرث من.االحراش واالكرب بني حدائق املدينة
 تضم الحديقة مناطق.دونم مشجرة بالكامل باالشجار الحرجية العالية والكثيفة
، ووحدات صحية،  تم تجهيزها مبقاعد خشبية ومناقل للشواء،واسعة للشواء
.  ومنطقة أللعاب األطفال،وكافترييا ومواقف للسيارات

بلدية رام اهلل

حدائق األحياء

Neighborhood Gardens
 مفتوحة طوال اليوم:ساعات العمل
Hours: Open all day

 الطيرة- حديقة البيارة

 الماسيون- حديقة البيارة

 عين منجد-حديقة البيارة

٦٠٨  رمز بريدي،الطرية/ شارع ماجد ابو رشار15 : • العنوان

رمز/  املاسيون/  تقاطع شارعي ناجي العيل وباتريس لومومبا:• العنوان
٦٠٣ بريدي

٦٠٥  رمز بريدي، املاسيون، شارع أسعد سمعان جغب69 :• العنوان

تضم الحديقة ألعابا.  مرت مربع870  تبلغ مساحتها. 2014 • تم إنشاؤها يف العام
لألطفال واماكن لجلوس العائالت

 وتضم الحديقة، مرت مربع800  تبلغ مساحتها. 2014 • تم افتتاح الحديقة يف العام
.جلسات عائلية ومناطق لعب لالطفال

 تبلغ مساحة الحديقة اكرث من دونم وتضم. 2012 • تم افتتاح الحديقة يف العام
 وتوفر الحديقة امكانية وصول ذوي االعاقة،جلسات عائلية ومناطق لعب لالطفال
.لجزء كبري منها

حدائق البيارة
 مؤسسة، مؤسسة انريا, • أنشئت بالتعاون بني كل من بلدية رام الله وبنك فلسطني
 وضمن سلسلة مشاريع حدائق فلسطني،باسم منى حشمة ومؤسسة التعاون
: (البيارة) يف محافظة رام الله والبريه تم انشاء

Al-Bayyara Garden – Al-Tireh

Al-Bayyara Garden – Al-Masyoun

Al-Bayyara Garden – ‘Ein-Munjed

Al-Bayyara Gardens

• Address: 15 Majid abu sharar / Al-Tireh /Postal Code 608
• The garden was created in 2014. It has an area of 870 square meters. It
includes rides for children and sitting areas for families.

• Address: Al-‘Ali Street / Al-Masyoun / Postal Code 603
• The garden was established in 2014. It has an area of 800 square
meters, and includes family sitting areas and play areas for children.

• Address: 69 As’ad Sam’an Jaghab Street,  Postal Code 605
• The park was opened in 2012. The area of the park exceeds a dunum,
and includes family sitting areas, and play areas for children. Access to
significant parts of the park is provided to people with disabilities.

• With collaboration between the Ramallah Municipality, the Bank of
Palestine, the American Near East Refugee Aid (ANERA), the Basem and
Mona Hishmeh Foundation, and the Welfare Association, and as part of
a series of the Palestine Gardens project (Al-Bayyara) in the Ramallah
and Al-Bireh governorate, the following were set up:

المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية
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حديقة القصر

حديقة كامل العجلوني

حديقة سان فرنداندو

حديقة درج الطيرة

٦٠٨  رمز بريدي، الطرية، شارع بغداد14 :• العنوان

٦٠٦  رمز بريدي، باطن الهواء، شارع وديعة شطارة11 :• العنوان

٦٠٦  رمز بريدي، باطن الهواء،شارع جامل عبد النارص16 :• العنوان

٦٠٨  رمز بريدي، شارعي الطرية الرئييس:• العنوان

 تحتوي الحديقة. أنشئت بتمويل من بلدية رام الله،2 م550 • تبلغ مساحة الحديقة
عىل منطقتي لعب خاصة باألطفال باإلضافة اىل اماكن للجلوس ومظالت لراحة
.الزوار

 تربع بها أقارب املرحوم ابن،2 م500 • تم إنشاء الحديقة عىل قطعة أرض مساحتها
 تم تخصيصها لتكون حديقة.مدينة رام الله كامل عجلوين والتي أطلق عليها اسمه
. 2009  وافتتحت يف العام،لألطفال

 وتعترب الحديقة مثرة للتعاون بني بلدية رام الله،  م550 • تم انشاؤها عىل مساحة
.2004 وبني بلدية سان فرناندو التي تجمعها مع رام الله اتفاقية تعاون منذ العام
 الحديقة مؤهلة الستقبال االشخاص،تضم مناطق العاب اطفال وجلسات عائلية
.ذوي االعاقة

Al-Qasr (the Palace) Park

The Kamel Al-‘Ajlouni Park

The San Fernando Park

Daraj Al Tireh Amphitheater Park

• Address: 14 Baghdad Street,  Al-Tireh / Postal Code 608
• The area of the Park is 550 m2  and was established with funding from
the Ramallah Municipality. The Park includes children play areas in
addition to sitting areas and umbrellas for the comfort of visitors.

• Address: 11 Wadee’a Shatara Street, Batn-il-Hawa / Postal
Code 606
• The park was established on a plot of land with an area of 500 m2 that
was donated by the family of the late Ramallahite, Kamel Al-‘Ajlouni,
and was named after him. It has been dedicated as a children’s
garden, and was inaugurated in 2009.

• Address: 16 Jamal Abdel-Nasser Street, Batn-il-Hawa /
Postal Code 606
• The park was created on a 700 square meters. The park is considered the
fruit of collaboration with the Spanish San Fernando Municipality, with
which the Ramallah Municipality has signed a cooperation agreement in
2004. The park includes children play areas and family sitting areas. It is
suitable for receiving persons with disabilities.

• Address: Al-Tireh Main Street / Postal Code 608
• Its area is 700 square meters, and the upper part of the park includes
an open amphitheater with a capacity for 150 people and a viewing
platform for cultural and recreational activities in the park. The park
also includes sitting areas and enclosures for flowers and trees.

المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

2

 والجزء العلوي من الحديقة يضم مدرجا مفتوحا،مرت مربع700 • تبلغ مساحتها
 شخصاً ومنصة عرض تستخدم لألنشطة الثقافية والرتفيهية يف150يتسع لـ
. كام تضم الحديقة أماكن للجلوس وأحواضاً لألزهار واألشجار،الحديقة

بلدية رام اهلل

حديقة األمل

حديقة عين مزراب

 الجدول/  شارع املسمية:• العنوان

٦٠٦  رمز بريدي، مركز املدينة، شارع يافا59 :• العنوان

 تم تجهيز. مرت مربع بتمويل من بلدية رام الله550 • تم إنشاؤها عىل مساحة
.الحديقة بعدد من العاب األطفال باإلضافة اىل مقاعد خشبية لجلوس العائالت

• تضم درجا حجريا ينتهي بعني ماء تاريخية هي عني مزراب وهي احدى عيون املاء
.2 م500 التاريخية التي تقع يف مدينة رام الله وتبلغ مساحة الحديقة

حديقة الخلود
٦٠٧  رمز بريدي، اإلذاعة، شارع توفيق زياد٢٥ :• العنوان

 تقع عىل.»• تم انشاؤها بدعم من رشكة االتصاالت الفلسطينية الخلوية «جوال
.2 م500مساحة تبلغ
.• تضم الحديقة ألعابا لألطفال ومقاعد للجلوس

حديقة الزيتونة
٦٠٨  رمز بريدي، الطرية/ شارع إبن رشد15 :• العنوان

 تضم مجموعة.  أنشئت بتمويل من بلدية رام الله، 2 م500• تقع عىل مساحة تبلغ
. وأماكن للجلوس،من ألعاب األطفال

Al-Amal (Hope) Park

‘Ein Mizrab Park

Al-Khulood (Immortality) Park

Al- Zaytoonah Park

• Address: Masmiyyeh Street / Al-Jadwal
• It was created on a 550 square-meter area, with funding from the
Ramallah Municipality. The park is equipped with a number of
children rides, in addition to wooden benches for seating families.

• Address: 95 Jaffa Street, City Center / Postal Code 606
• The park includes stone stairs that end at a historical spring, namely
the ‘Ein Mizrab Spring. It is one of the historical springs situated in the
city of Ramallah. The park covers an area of 500 m2.

• Address: 25 Tawfiq Zayyad Street/ Radio Street / Postal
Code 607
• It was established with support from the Palestinian Cellular
Communications Company, Jawwal. Its area is 500 m2.
• The Park contains children rides and benches for sitting.

• Address: 15 Ibn Rushd Street / Al-Tireh / Postal Code 608
• It is situated on a 500 m2 area, and was created with funding from the
Ramallah Municipality. It includes a range of children rides and sitting
areas.
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بلدية رام اهلل

منتزه بلدية رام اهلل

ملعب لكرة السلة

.٦٠٠  رمز بريدي، مركز املدينة/ شارع يافا27 :• العنوان

٦٠٨  رمز بريدي، الطرية،شارع فلسطني٧ :• العنوان

.1960 • تم إنشاء منتزه بلدية رام الله سنة
. ومساحات خرضاء خارجية مع بركة ماء وألعابا لألطفال،• يضم املنتزه مطعام داخليا

خرائط

المرافق
المرافق الخدماتية والثقافية والمجتمعية

• يعترب هذا امللعب متنفسا ملحبي كرة السلة واأللعاب الرياضية األخرى يف حي
. ويستقبل عرشات األطفال يف جميع األوقات،الطرية

The Ramallah Municipal Park

Basketball Yard

• Address: 27 Jaffa Street /  / Postal Code 600
• The Ramallah Municipality Recreational Park was established in 1960.
• The park includes an indoor restaurant, A garden, a pond, and
rides for children.

• Address: Palestine Street, Al-Tireh,  / Postal Code 608
• This court is considered an outlet for basketball and other sports
enthusiasts in Al-Tireh neighborhood. The court receives scores of
children at all times.
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بلدية رام اهلل
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