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 عامةلمحة 
 من هذه الوثيقةالغرض 

ز العام والخاص لتوس تستعرض ز القطاعي  اكة بي  خدمات رياض  عةهذه الوثيقة المبادئ التوجيهية التشغيلية للشر

 . ز ي فلسطي 
ز
 األطفال ف

  

 هذه الوثيقة إعداد  يةكيف

كة ما هذه الوثيقة  إعداد تم  ، من خالل بصورة مشتر بية والتعليم الفلسطينية والبنك الدوىلي
ز وزارة التر مشاورات  بي 

ف حثيثة مي رياض األطفال إضافة إىل  اتمع مشر
ِّ
 . ةوالخاص ةخدمات رياض األطفال العام مقد

 

 من يستخدم هذه الوثيقة؟

: اإل  ستهدفةالم هاتالج ها من العامة لتعليم الطفولة المبكرة و  دارةمن هذه الوثيقة هي بية  إداراتغت  وزارة التر

ي فات رياض وكذلك مشر األخرى ذات الصلة،  والتعليم
ز
هيئات الحكم ، والمحافظات، و لمناطق المختلفةااألطفال ف

مي ، و المحلي 
ِّ
 . جهات أخرىإضافة إىل خدمات رياض األطفال،  مقد

 

والدروس المستفادة من خالل  الفضل لتعكس الممارسات ةمنتظم بصورةمن المتوقع أن يتم تحديث هذه الوثيقة 

ز العام وال عةتوس ز القطاعي  اكة بي  ين أول ، ال1 رقم خاص. الوثيقة الحالية هي النسخةالشر ي شهر تشر
ز
ها ف ي تم نشر

تر

ثةالنسخة ال يتم توفت  . وس2022من العام 
َّ
ي  موقعال عل جمهور من هذه الوثيقة لل محد

ونز وزارة الخاص ب االلكتر

بية والتعليم.   التر

 

 مقدمة .1
ي الضفة الغربية وقطا 

ز
ز تنمية الطفولة المبكرة ف وع تحسي  ز يهدف مشر ، إىل تحسي  ع غزة، الممول من البنك الدوىلي

ةتغطية وجودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة لألطفال من ي إطار المكون الفرعي  سنوات.  5حتر سن و الحمل  ذ فتر
ز
ف

وع،  2.1 بية والتعليم لزيادة الوصول إىل خدمات رياض األطفال من المستوى تخطط من هذا المشر  2وزارة التر

ز العام والخاص. خالتمهيدي( من ) ز القطاعي  اكة بي  اكة هذه هدف تو الل تصميم وتنفيذ نموذج شر تطوير  إىلالشر

ز  اكات فعالة بي  بية والتعليم شر مي و  وزارة التر
ِّ
ي مرحلة التمهيدمقد

ز
دعم من أجل  ي خدمات رياض األطفال الخاصة ف

 فعالة من حيث التكلفة.  بطريقةذات جودة عالية لهذه المرحلة تقديم خدمات  ةقدراتهم لتوسعتعزيز و 

ز عل مرحلة ينسجم  كت 
ي رياض األطفاليالتمالتر

ز
تعميم الوصول إىل الرامية إىل  مع أولوية السلطة الفلسطينية  هدي ف

ي توفت  خدماتف. التمهيدي تعليمال
ز
العامة، يتطلب الوصول إىل هدف التعميم رياض األطفال  باإلضافة إىل التوسع ف

اكة فعالة مع  مي شر
ِّ
ي رياض األطفالخدمات من القطاع الخاص لزيادة الوصول إىل ال مقد

ز
ي  التعليم التمهيدي ف

ز
ف



5 
 

ي سبيل ا المناطق المحرومة
ز
ا من تلك الخدمة، وذلك ف

ً
  لوصول إىل األطفال األكتر ضعف

ً
ا
ّ
بدعم البنك و . واألقل حظ

 ، تالدوىلي
َّ
ز العام وا أعد ز القطاعي  اكة بي  بية والتعليم مبادرة الشر اكة مع مقدمي خدمات وزارة التر

ي شر
ز
لخاص للدخول ف

ز عل توفت  إمكانية وصول رياض األطفال ةالخاص رياض األطفال كت 
ي المناطق إىل ا، مع التر

ز
ألطفال الذين يعيشون ف

ي من المتوقع أن ترسي أساس  ستعرضالمهمشة. ت
هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية التشغيلية لهذه المبادرة، والتر

 م ماليتعاون هادف وسلي
ً
بية والتعليم ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص لخدمة األطفال األ ا

ز وزارة التر  بي 
ً
ا
ّ
 قل حظ

ي السنوات القادمة. 
ز
ز ف  والمهمشي 

 

ي سياق تعليم الطفولة المبكرة  1.1
ن
ن العام والخاص ف ن القطاعي  اكة بي   حول الشر

ز العام والخاص عل أنها ن ز القطاعي  اكة بي  ز الجهات الفاعلة الحكومية هج ميمكن تعريف الشر نسق ومتضافر بي 

ي نتائج التنمية.  أثر أو جهود السوق لتحقيق  اتوغت  الحكومية لالستفادة من الموارد أو الختى 
ز
عل الصعيد فأكتى ف

 ،   أسَهمالعالمي
 
ايد، الذي ت ز ي دراسة قطاع اللخدمات التوفت  الحكومة  قدراتو محدودية ده قي  الطلب المتر

ز
عام، ف

اكا ايد من حيث قدرتها عل الشر ز ز العام والخاص بشكل متر ز القطاعي   نحو أهداف التنمية.  حث الخىطت بي 

اكات ف ، يمكن للشر ي
من خالل تسخت  قدرات الحكومات جنًبا إىل جنب مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنز

ز العام والخاص تقديم حلول  ز القطاعي  ز جودة خدمات  إبداعيةبي  فولة المبكرة وتقليص الفجوات الط تعليملتحسي 

ز العام والخا ز القطاعي  اكة بي  ي التمويل العام وقدرات الحكومة. تتمتع الشر
ز
ي تقديم الخدمات مع معالجة القيود ف

ز
ص ف

 بالخصائص والفوائد التالية: 

 الفوائد الخصائص
يمكن للقطاع الخاص أن يكون أكتر مرونة  المرونة: 

ضايا المتعلقة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الق
بإدارة تقديم الخدمات، مثل توظيف الموارد 
ي 
ز
، والحرية ف ية، والمزيد من االستقالل الماىلي

البشر
بوية عالية الجودة.  ز الممارسات التر  تحفت 

 
 
ي االستجابة لتحديات إن

ز
مرونة القطاع الخاص ف

 أهميةمواءمة أكتر ؤدي إىل تسوف  تقديم الخدمات
ز الطلب عل التعليم وتو  ه، مما قد يؤدي بي  فت 

ي تقديم الخدمات. 
ز
 بدوره إىل زيادة الفعالية ف

 

ن عىل النتائج:  كت 
يتم اختيار مقدمي  الشفافية والتر

الخدمات من القطاع الخاص من خالل عملية 
شفافة تتضمن معلومات حول التكاليف، ويمكن 
ي تشكل جزًءا من 

ات األداء التر مساءلتهم تجاه مؤشر
ن متابعة العقود   . مكوِّ

 
 
ي عقود  إن

ز
ات المخرجات والنتائج ف إدراج مؤشر

المتابعة سوف تتيح المجال اىل القطاع الخاص 
ز جودة تقديم كذلك العمل المستمرة و  عل تحسي 
 الخدمات. 

 

يمكن أن يؤدي توفت  الفرص  زيادة المنافسة: 
ز مجموعة واسعة من  كي تختار للعائالت   من بي 

ز إىل تشجيع ا ي مقدمي الخدمات المؤهلي 
ز
لمنافسة ف

ز الجودة.   السوق وتحسي 

ز عل  كت 
يمكن أن تؤدي زيادة المنافسة إىل زيادة التر

 الجودة. 
 

ف عن المصدر:   (2017جوستافسون رايت ) منقول بترصُّ
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ن العام والخاص .2 ن القطاعي  اكات بي   البيئة المواتية للشر
  ستعرضي

 
ي ت
 هذا القسم الجوانب الرئيسية التر

 
اكة مك ز العام والخاص لتوسيع خدمات ن من تنفيذ الشر ز القطاعي  بي 

 . ز ي فلسطي 
ز
 رياض األطفال ف

 

ي  2.1
ن
 السياسة واإلطار القانون

ز العاستي ز القطاعي  اكة بي  ي الذي يتم من خالله تنفيذ الشر
م عرض هذا القسم الفرعي بإيجاز السياسة واإلطار القانونز

ا تيشكما والخاص.  
ً
ز اللوائح والمبادئ التوجيهية اعل مل أيض اكة بي  ي يجب مراعاتها أثناء تنفيذ الشر

ألخرى التر

ز العام والخاص.   القطاعي 

 

ي سياق ال 2.1.1
ن
 رياض األطفال قطاعف

اتيجية قطاع التعليم تؤكد خطة  ي إعداد األط 2017-2022اإلستر
ز
فال للمرحلة عل أهمية تعليم رياض األطفال ف

ي األول لخطة التو االبتدائية.  اتيجى اتيجيةعليم اال يتمثل الهدف االستر ي الوص 2022-2017 ستر
ز
ول العادل واآلمن ف

اتيجيةعالوة عل ذلك، تنص خطة التعليم اال و والشامل لجميع المراحل التعليمية.  ي مرحلة  ستر
ز
عل أن التعليم ف

نفرص مناسبة للعمر لتنمية األطفال  ذاترياض األطفال يجب أن يوفر بيئة مواتية 
َ
 ًيا و َبد

ً
ا تنص  كما   واجتماعًيا.  ذهني 

ي أن تقومعل أنالخطة 
 تضمن. تاألساسية األطفال المهارات الحياتية والعادات الصحية بتعليمرياض األطفال  ه ينبغز

ات قياس التقدم نحو هذا الهدف الشامل: معدل اال ي رياض األطفال )العامة والخاصة(، وعدد فصول  لتحاقمؤشر
ز
ف

ي معايت  السالمة ال، ونسبة رياض األ المرخصةرياض األطفال الخاصة  ي تلتى
ها. بنيويةطفال التر  ، وغت 

ي تطور هام، جعل قانون التعليم لعام 
ز
ي رياض األطفال  لتحاق بالمرحلة التمهيديةاال 2017ف

ز
إلزامًيا، مما يجعل ف

ي 
ز
بية والتعليم. لأولوية قصوى  تقديم خدمات المرحلة التمهيديةالتوسع الشي    ع ف ىل إ يةشدتشت  الدالئل الو وزارة التر

ز يعتقد بعض  ي حي 
ز
نظر )البستان(الروضة المستوى األول من األطفال أصغر من أن يلتحقوا بأن  األهاىلي أنه ف ، ي 

ايد إىل مرحلة  ز  عل أنها جزء من دورة التعليم األساسي الرسمية. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع الطلب التمهيديبشكل متر

ي وانتشاره جغرافًيا  عل خدمات رياض األطفال
ز
العام خدمات القطاع ، مما أدى إىل زيادة عرض  المرحلة التمهيديةف

 الخاص. القطاع سوق قبل الحاىلي إىل الحد األقىص وأدى إىل استجابة قوية من 

ز   ما بي 
ً
ي تمت مؤخرا

كة التر بية والتعليم أدت الجهود المشتر  معايت  الجودةإىل استحداث البنك الدوىلي ووزارة التر

ي تهدف إىل تعزيز جودة تقديم خدمات رياض األطفال. رياض األطلالموحدة 
تنطبق معايت  جودة رياض و فال والتر

ي ذلك رياض األطفال العامة والخاصة. 
ز
ف األطفال الموحدة عل جميع مقدمي خدمات رياض األطفال، بما ف

َّ
َصن

 
وت

ي كل مجال منها مجاالت مختلفة، يضع   10المعايت  إىل  هذه
تتماسر مع أطر الجودة الدولية  مجموعة من المعايت  التر

 (. 1)الشكل 
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 : مجاالت معايت  الجودة1الشكل 

 

 

بية والتعليمرياض األطفال ترتيبات  2.1.2 اف وزارة التر  تحت إشر

اف عليه، حيث  ي توفت  تعليم رياض األطفال واإلشر
ز
بية والتعليم دوًرا مركزًيا ف ( 1: )تمتلك صالحياتتلعب وزارة التر

ي رياض األطفالترخيص الفصو 
ز
ي يطلق  الخاصة ل الدراسية ف

وط والمواصفات المحددة، والتر ا لعدد من الشر
ً
وفق

خيص، ) ي رياض األطفال، و )2عليها رسمًيا متطلبات التر
وط ومتطلبات موظفز ج ا ( وضع إطار المنه3( تحديد شر

ي رياض األطفال. ومن المتوقع أن يزداد هذا الدور  عليمالذي يوجه الت
ز
 بيةليتماسر مع خطة ورؤية وزارة التر  والتعلم ف

ي نظام التعليم الرسمي واعتماد منه والتعليم
ز
أدناه  ونستعرض. ةموحد ذات معايت  ج ا لدمج تعليم رياض األطفال ف

 : لصالحياتاإلجراءات بموجب كل من هذه اكل من هذه بإيجاز  

 

خيص خيصعملية روضة إجراءات اليباشر مالك  : التر ي الميقدم طلبً  ، بحيثالتر
ز
بية والتعليم ف حافظة ا إىل مديرية التر

راد إنشاء الروضة فيها  فتقوم ، ثم الم  بية والتعليم ذات الصلةرياض األطفال  ةمشر  بزيارة الروضة ومهندس مديرية التر

خيص الملرياض األطفال  ستيفاءبمجرد إو   بالوثائق، يتم إصدار ترخيص لمدة عام واحد، زةعزَّ جميع متطلبات التر

 . 1سنوًيا د جدي

ز   : متطلبات التوظيف ز المطلوبي   من الموظفي 
بية والتعليم الحد األدنز خيص، تحدد وزارة التر كجزء من متطلبات التر

ي أي روضة أطفال والحد 
ز
الخدمة من  و مقدم أن يسغيجب و . اتوالمعلم اتاألدنز من متطلبات ومؤهالت المدير ف

بي ي أعضاء القطاع الخاص للحصول عل موافقة وزارة التر
ز
ات ف خالل العام  يةهيئة التدريسالة والتعليم عل أي تغيت 

 .  الدراسي

                                                           
خيص، يمكن إجراء بعض االستثناءات لرياض 1 ي متطلبات التر

ز
ا للتعليمات المنصوص عليها ف

ً
مات األطفال المجتمعية ورياض المخي تجدر اإلشارة إىل أنه وفق
 ورياض التجمعات البدوية. 
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حول كيفية  اتاإلطار المعلمهذا . يوجه 2016ج الطفولة المبكرة عام ها إطار من إعداد تم  : ج الدراسي ا إطار المنه

  تالميذ دعم ال
 
ي تتماسر الصغار لتعل

وهويتهم نموهم مع مسار  م واكتساب المهارات والمعرفة والقيم واألخالق التر

 اتهو وثيقة توفر خارطة طريق للمعلم دليل معلمات رياض األطفال رياض األطفال اتالفلسطينية. دليل معلم

يتضمن الدليل و ، وارتباطهم ببيئتهم المحلية. حياة األطفال، والسياق الذي يعيشون فيهب هالتخاذ نهج هادف لربط

ِفيةبيئة ال( أتفاصيل حول الموضوعات التالية:  ها للمعلم الصَّ ي يجب توفت 
اتيجيات بةوالطل اتوالموارد التر ؛ ب( استر

ي الفصول الدراسية؛  عليمالت
ز
ي سيتم استخدامها ف

( التقييم ث( تخطيط الفصول الدراسية والدروس؛ )توالتعلم التر

ي تعلمهم وحق جميع األطفال ذوي االحتياجات جلتقدير. )وا
ز
ز األطفال ف اتيجيات لمعالجة الفروق الفردية بي 

( استر

ي تعليم جيد؛ 
ي تلفر

ز
اك أولياء األمور لمعرفة المزيد عن نمو أطفالهم وكيفية الحصول عل دعمهم )حالخاصة ف ( إشر

امج المخطط لها. ستإل   كمال التى

 

 التحديات 2.1.3

ة  السنوات خالل  لألطفال بيئة آمنة ومحفزة توفت  إن  . لدماغالشي    ع لنمو الالخمس األوىل من حياة الطفل هي فتر

ي تواجه
 هذا الوقت يجعل استثمارات التعليم الالحقة أكتر فاعلية. ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحديات التر

ي تتعلق أسا
ي مرحلة الطفولة المبكرة، والتر

ز
ي رياض األطفال قطاع التعليم ف

ز
ًسا بانخفاض معدالت التحاق األطفال ف

ي هذا القطاع. 
ز
ز مختلف أصحاب المصلحة ف  ومحدودية التنسيق بي 

 
 إن

 
توفت  هذا فجوة االلتحاق من خالل  سد

ي بنية العام وحده  التعليم من قبل القطاع
ز
وزيادة بمقدار التحتية رياض األطفال  يتطلب استثماًرا غت  مسبوق ف

ي إجماىلي نفقات رواتب معلمخمسة أض
ز
بية والتعليم  اتعاف ف ز وزارة التر ك بي 

رياض األطفال. أشار تحليل مشتر

ي والبنك الدوىلي إىل انتشار خدمات 
ز
ر  – ةرياض األطفال الخاصالمرحلة التمهيدية ف

 
روضة خاصة  1,116 حيث توف

ي جميع محافظات الضفة الغربية 
ز
ي الف

ز
بية فرصة لوز  يوفر  مما  - 2018عام ف اكات مع و ارة التر التعليم الستكشاف شر

 نفقاتوبقليل من  بصورة شيعة تقديم تلك الخدماتمقدمي خدمات من القطاع الخاص يمكن من خاللها توسيع 

 المال العام. رأس 

 

مي حول سجل  2.2
ِّ
ي  مرحلة التمهيديةالخدمات  مقد

ن
ن  ةالخاصرياض األطفال  ف ن لالمؤهلي  اكات بي  لشر

ن العام  والخاص القطاعي 

 
 
ي رياض األطفال  مرحلة التمهيديخدمات له لالتوسع المخطط إن

ز
بالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات سوف يتم ف

ز الذين تم اختيارهم ليكونوا جزًءا من "سجل  مي المؤهلي 
ِّ
ز  خدمات المرحلة التمهيدية مقد اكات بي  ز للشر المؤهلي 

 
ً
ز العام والخاص" )المعروف من اآلن فصاعد تتضمن عملية االختيار إصدار "دعوة لتقديم و جل(. ا باسم الس  القطاعي 

ز لتقديم طلب المرحلة التمهيديةالطلبات" ودعوة مقدمي خدمات  ز والمؤهلي  العملية تقييم هذه . يتبع اتهمالمهتمي 

دارية مرحلة الطفولة المبكرة، والذي يتكون من مراجعة إلصارم للطلبات المقدمة من قبل مقدمي خدمات التعليم 

بية نفذها ت   تنفذها جهةومراجعة فنية  والتعليم وزارة التر
َ
 ت

ُّ
ي ت ةق مستقلحق

ز لتقدوالتر يم حدد مدى مالءمة المتقدمي 

ي رياض األطفال خدمات عالية الجودة
ز
 . للمرحلة التمهيدية ف

ي و بمجرد االنتهاء من عملية التقييم، يتم توقيع عق
ز
ز ف السجل لتقديم د مع مجموعة  من مقدمي الخدمات المدرجي 

ي رياض األطفال   لمرحلة التمهيديخدمات 
ز
ي ف

ز
محددة )سيكون السجل الكامل بمثابة قائمة  تجمعات سكانيةف

https://anecd.net/sites/default/files/dlyl-mlm-ryd-ltfl6.pdf
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ي 
ز
ي مرحلة الحقة، ف

ز
ز الذين يمكن التعاقد معهم ف ز توسيع  حالة طويلة من مقدمي الخدمات المؤهلي  اكة بي  الشر

ز العام والخاص أو  ي حالة خروج القطاعي 
ز
 خدمات مقدمي ف

َ
اكة(. يتم تحديد القطاع الخاص المتعاق د معهم من الشر

ا لهيكل رصوفاتالعقد حسب تكلفة كل طفل وعدد األطفال الذين يتم دعمهم. تتم الم قيمة 
ً
 ةالرصف المحدد يةوفق

ز  ي الملحقي 
ز
قباالمتثال لألهداف المحددة  ةوالمرفق 5و  4ف ة الم  ي خطة ت رَّ

ز
ي القسم  عزيز ف

ز
من  5الجودة  الموضحة ف

 التشغيلية.  التوجيهيةئ مبادال

ن العام والخاصالسمات التشغيلية  .3 ن القطاعي  اكة بي   للشر
ي  صفوف التمهيدي إن مقدمي خدمات 

ز
ز العام  ةرياض األطفال الخاصف اكة القطاعي  ي اتفاقية شر

ز
مدعوون للدخول ف

بية والتعليم لتوسيع نطاق تقديم خدمات ي رياض األطفال  التمهيدي صفوف  والخاص مع وزارة التر
ز
ي مواقع  ف

ز
ف

ي الضفة الغربية. 
ز
ز العام والخاص، سيتم تقديم التمويل و جغرافية محددة ف ز القطاعي  اكة بي  كجزء من اتفاقية الشر

ي رياض األطفاللمقدمي خدمات 
ز
ز  ةالخاص المرحلة التمهيدية ف ي صفوف التمهيدي  مقابل تسجيل أطفال إضافيي 

ز
 ف

ي 
ز
يطة، مؤسساتهم ف ي رياض األطفاللصفوف التمهيدي  خدمات يجوز لمقدمي كما عايت  المعمول بها.  استيفاء الم شر

ز
 ف

ي اتفاقية  ةالخاص
ز
ز العام والخاصالدخول ف : ) مع القطاعي  ز ( نموذج 2( نموذج تقديم الخدمة و )1من خالل نموذجي 

 . القسيمة

 

 نموذج تقديم الخدمة   3.1

ي تقديم يوىص باستخدام نموذج و . العرضقوده نموذج تقديم الخدمة هو برنامج تمويل ي
ز
أو  التجمعاتالخدمة ف

ي ال 
ندرة أو عدم توفر ، وكذلك حيث يوجد فيها   يوجد طلب لخدمة رياض االطفال لصفوف التمهيدي المناطق التر

ي اتفاقية مع تقديم الخدمةبموجب نموذج . التعليم التمهيديخدمة 
ز
، يدخل مقدمو الخدمات من القطاع الخاص ف

ي  الفتتاحأو إنشاء مرفق أو مركز  استئجار االلتحاق عن طريق معدل بية والتعليم لزيادة وزارة التر 
ز
فصول جديدة ف

ي الروضة  التمهيديمرحلة 
ز
 الذين يتم اختيارهم من القطاع الخاصمقدمو الخدمات  قوميوف سو  (. 2)الشكل ف

 
 
ي معايت  األهلية ش بتسجيل أطفال األ

ز
ي تستوف

 . ضلاللتحاق بهذه الريا التر
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 . نموذج تقديم الخدمة2الشكل 

 

 

 نموذج القسيمة 3.2

ي ال قودهنموذج القسيمة هو برنامج تمويل ي
ز
ي لم  تجمعاتالطلب. يوىص باستخدام نموذج القسيمة ف

أو المناطق التر

. ملغت  مستغلة بالكاقدرة القطاع الخاص كذلك تكون فيها و عل االلتحاق بمرحلة التمهيدي طلب التتم تلبية 

بية والتعليم لخدمة األطفال و  ي اتفاقية مع وزارة التر
ز
بموجب نموذج القسيمة، يدخل مقدمو خدمات القطاع الخاص ف

ي مستهدف باستخدام اآلليات التالية )الشكل 
ز
ي موقع جغراف

ز
 (: 3الذين يعيشون ف

ي األ • 
ز
ي فصل )فصول(  ماكنتسجيل أطفال جدد ف

ز
 ، و/ أوالقائمة  التمهيدي المتاحة ف

ي المنشأة ال  لمرحلة التمهيدي أطفال جدد بالفصول الدراسية الجديدة تسجيل •
ز
 . قائمةف

ي ل
مقسيمة حرية اختيار أي  تمتلكلعائالت المؤهلة التر

ِّ
الخاص القطاع سيقوم مقدمو خدمات و مشارك. خدمة  مقد

ي بتسجيل األش المؤهلة  الذين يتم اختيارهم
 قسيمة. تلك ال تمتلكالتر
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 موذج القسيمة. ن3الشكل 

 

 القيادة والتنسيق يةهيكل 3.3

ي 
ز
ز العام والخاص خالل المراحل المختلفة، بما ف ز القطاعي  اكة بي  بية والتعليم مسؤولية إدارة الشر  تتحمل وزارة التر

اف  ز العام والخاص، واختيار مقدمي الخدمات، واإلشر ز القطاعي  اكة بي  ذلك: تحديد المواقع الجغرافية لتنفيذ الشر

بية التنفيذ.  عل ز لإلدارة واتخاذ القرارات خالل العملية برمتها. وهما: وقد شكلت وزارة التر جنة للهذا الغرض لجنتي 

ي األقسام التالية. سوف يتم وصف و واللجنة الفنية.  ات رفيعة المستوىالقرار  صنع
ز
 واجبات ومسؤوليات كل لجنة ف

 ات رفيعة المستوىلجنة صنع القرار  . 3.3.1

ز  ا باسم لجنة صنع القرار( من قبل وزير  ات رفيعة المستوىجنة صنع القرار ل تم تعيي 
ً
)المعروفة من اآلن فصاعد

. وتتكون من رؤساء كل من:  ي
ز
ز ويمكن إعادة تعيينها لمدة تصل إىل عام إضاف بية والتعليم لمدة عامي 

 التر

  رةالطفولة المبكتعليم رئيس قسم  / المبكرةتعليم الطفولة اإلدارة العامة ل• 

ي القانونية  الدائرة• 
ز
بية والتعليمف  وزارة التر

 لشؤون الماليةل اإلدارة العامة• 

 اإلدارة العامة لألبنية• 

 طويرلتخطيط والتل اإلدارة العامة• 

 سكرتت  اللجنة –وحدة تنسيق المشاري    ع • 

ي  يعمل عل توفت  عضو ليس له حق التصويت  -التحقق  هيئة• 
 الدعم الفتز
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 المسؤوليات التالية:  اتالقرار  نعصلجنة  تتوىل

  التحقق من المواقع الجغرافية المستهدفة واعتمادها قبل إصدار "دعوة تقديم الطلبات". سوف يعتمد اختيار

ي تشمل 
العامة الحالية، ومعدل الفقر، ومعدل  اتالخدمتقديم المواقع الجغرافية عل معايت  االختيار التر

 .  التمهيدي صفوف ل االلتحاق برياض األطفال

  ا رياض االطفال المصادقة عل قائمة مقدمي خدمات
ً
بناًء عل السجل   من القطاع الخاص المعتمدين مسبق

 المقدم من جهة التحقق. 

  ي حالة الحاجة إىل اتخاذ قرارات إضافية لتحديد قائمة
ز
ستتخذ  ،النهائية المعتمدينمقدمي خدمة رياض األطفال ف

ي قرارات ا اتلجنة صنع القرار 
ز
بية لتوسيع الوصول إىل رياض األطفال، بما ف اتيجية تتماسر مع خطة وزارة التر  ستر

ي المناطق المهمشة. 
ز
 ذلك زيادة الوصول ف

 اليهم من أجل النشر  عقود الذين تم اختيارهم إلحالة الخاص من القطاع عل قائمة مقدمي الخدمات  صادقةالم . 

 اكة ي أعدتها هيئة التحقق.  مراجعة التقارير المرحلية حول تنفيذ الشر
ز العام والخاص والتر ز القطاعي   بي 

 ي نهاية كل عام دراسي حسب  منجز ال التقدم إبداء المالحظات حول
ز
اتيجيات والعمليات ف ومراجعة االستر

 الحاجة. 

 

 التالية:  المباديء التوجيهيةوفق  اتالقرار  صنع من المتوقع أن تعمل لجنة و 

  يفضل بالتناوب( كل عام من قبل أعضاء اللجنة اآلخرين ويمكن إعادة  اترار الق صنع سيتم انتخاب رئيس لجنة(

 انتخابه لسنة إضافية واحدة. 

  ي القرارات  اتالقرار  صنع لن يشارك أعضاء لجنة
ز
ي يشوب  ها ف

ي المصالح.  التر
ز
يمكن أن يشمل و تضارب محتمل ف

ة أو غت  مبأعضاء اللجنة بصورة تضارب المصالح المحتمل مشاركة  ة مباشر ي طلب يتم النظر فيه  اشر
ز
من أجل ف

 لتمويل. ا

  بية والتعليم يصف  اتالقرار  صنع ستقدم لجنة  إىل وزير التر
ً
 سنويا

ً
ز العام و  ست  تقريرا ز القطاعي  اكة بي  الخاص الشر

ي تم تحقيقها. والنتائج 
 التر

  ز  اتستسغ لجنة صنع القرار كاء التنمية الدوليي  ي من شر
ز
من خالل مجموعات  إىل الحصول عل دعم ماىلي إضاف

 ومنتديات مواضيعية قائمة. 

   وع  . اتللجنة اتخاذ القرار  سكرتت  كستعمل وحدة تنسيق المشر

 . اللجنة الفنية3.3.2

ز عن اإلدارات التالية بية والتعليم: عيِّ ي  والذين  2تتألف اللجنة الفنية من ممثلي   نهم وزير التر

ي ل اإلدارة العامة •
ز
بية والتعليتعليم الطفولة المبكرة )بما ف ي وزارة التر

ز
ف تعليم الطفولة المبكرة ف  م( ذلك مشر

بية والتعليم  ممثل مكتب • فة تعليم الطفولة المبكرة) التر  . للمناطق المستهدفة  (مشر

 وحدة تنسيق المشاري    ع  •

 اإلدارة العامة لألبنية •

                                                           
ورة.  2 بية والتعليم واإلدارة العامة للشؤون المالية حسب الرصز ي وزارة التر

ز
 يمكن دعوة الدائرة القانونية ف
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 طويرلتخطيط والتل اإلدارة العامة •

ز العام ة عن المهام ايمسؤولالاللجنة الفنية  تتوىل ز القطاعي  اكة بي  لتالية خالل كل مرحلة من مراحل تنفيذ الشر

 والخاص: 

 اإلعداد والنشر (0 ) المرحلة

ي العمل عل ت"دعوة تقديم الطلبات" و  ةراجعم •
ز
 الالحقة.  ىالدعواتحديثها حسب الحاجة ف

ي تاتأكد من تو ال •
وط التر ل فرصة عادلة بالحصول ع من القطاع الخاصلجميع مقدمي الخدمات  تيحفر الشر

 للتقديم، مثل: 

بية و مكاتب مديريات إبالغ جميع  .أ ي المواقع الجغرافية المستهدفة ب  "دعوة تقديم الطلبات"  التعليم التر
ز
ف

 والتأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إىل المعلومات المطلوبة قبل نشر الدعوة. 

بي .ب ة والتعليم، كما هو الحال مع جميع اإلعالنات التأكد من نشر "دعوة تقديم الطلبات" عل موقع وزارة التر

ز العام والخاص.  ز القطاعي  اكة بي   الرسمية الالحقة المتعلقة بالشر

اف عل جلسات التخطيط و ال •  لالخاص عمن القطاع مقدمي الخدمات  طالعالمعلومات إل عرض تنظيم واإلشر

ز العام والخاص.  ز القطاعي  اكة بي   الشر

ي يطرحها مقدمو الخدمة من القطاع الخاص الرد عل االستفسارات المتع •
 عللقة ب  "دعوة تقديم الطلبات" التر

ة التقديم  وحدة تنسيق المشاري    ع ي أو القنوات األخرى( خالل فتر
ونز يد اإللكتر ي الوقت المناسب. و)عتى التى

ز
 ف

 

شيحالطلبات . تقديم 1المرحلة   والتقييم والتر

ي  إعداد  •
ز
بيةمديريات مكاتب عملية استالم الطلبات المقدمة ف  .  والتعليم التر

ز أ إعداد  • ي يجب أن تشمل، من بي 
 أخرى:  مور منهجية شفافة وجادة للمراجعة اإلدارية للطلبات، والتر

o  م الخدمات مالتأكيد عل أن موقع
ِّ
 الخاص يتوافق مع المواقع الجغرافية المستهدفة.  من القطاعقد

o ي ذلك المستندات  المقدمة  مراجعة العروض
ز
المطلوبة للتأكد من اكتمالها ومطابقتها للنماذج المتوفرة بما ف

ي "دعوة تقديم الطلبات". 
ز
 ف

o  مإثبات صالحية ترخيص
ِّ
 الخاص. من القطاع  خدمةال مقد

o  ي تمت مراجعتها الطلبات المقدمة ال أرشفةضمان حفظ و
من أجل التحقق  هيئةبشكل صحيح لتسليمها إىل  تر

ي قاعدة ا
ز
 البيانات. لمراجعة الفنية وتجميعها ف

o  ها من المعلومات الرئيسية، يجب عل ي يفتقد فيها الطلب إىل المستندات أو النماذج أو غت 
ي الحاالت التر

ز
ف

ف ي ة اللجنة الفنية، من خالل مشر
ز
بية والتعليم  مكتبالطفولة المبكرة ف  ، التواصل مع مقدم الخدمةمديرية التر

ا )يتم تأكيد خالل إ ناقصةال اتكمال المستندستالخاص المحدد إل 
ً
ي محدد مسبق

صنع  ذلك مع لجنة طار زمتز

 . (قراراتال
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 إىل:  اتالقرار  صنع دعوة لجنة  •

o مي تخاذ قرار بشأن قائمة ال  االجتماع
ِّ
 نحو  الخدمات مقد

ً
ما
 
د
 
ي ق

 مرحلة المراجعة الفنية؛للمىصز

o  فقط( 2022/23تحديد المحافظة التجريبية لبدء تنفيذ المرحلة األوىل )العام الدراسي . 

 خاص: الخدمات من القطاع ال مقدمي فرد من خطابات لكل الإعداد  •

o ي المحافظة التجريبية المختارة، إلبالغ مقدمي الخدم
ز
من القطاع الخاص بالتأهل لمرحلة المراجعة الفنية  اتف

ي العام الدراسي ل اعتمادهموأنه سيتم  لطلباتهم
ز
 2022/23)العام الدراسي  2022/2023تقديم الخدمة ف

 و؛فقط( 

o إبالغ مقدمي الخدم ،
ز ز األخريي  ي المحافظتي 

ز
 لطلباتهممن القطاع الخاص بالتأهل لمرحلة المراجعة الفنية  اتف

ي العام الدراسي ل اعتمادهموأنه سيتم 
ز
 . 2023/24تقديم الخدمة ف

 القائمة الكاملة لمقدمي الخدمات  •
بغض الخاص الذين تقدموا من خالل "دعوة تقديم الطلبات" )من القطاع نشر

بية والتعليم/وحدة تنسيق المشاري    ع. موقع الملة( عل تكمالنظر عما إذا كانت طلباتهم  ي لوزارة التر
ونز  اإللكتر

 

 والتعاقداإلحالة : االختيار و 2 المرحلة 

شعار ، تقوم اللجنة الفنية بإ مقدمي الطلبات المعتمدينل النهائية قائمةال اتبمجرد أن تقرر لجنة اتخاذ القرار  •

ز بالقرارات النهائية. المتقد  مي 

 

 والتقييم تابعة. الم3المرحلة 

اك متابعة ست   • ي يجب أن تعدها هيئة  ة الممولةالشر
ز العام والخاص من خالل التقارير المرحلية التر ز القطاعي  بي 

 . اتالقرار  صنع إىل لجنة  سلمها التحقق وت

اح توصيات للجنة  • ز ا اتالقرار  صنع اقتر اكة بي  ز العام والخاص وتقديم توصيات لتوجيه لتعزيز تنفيذ الشر لقطاعي 

ز العام والخاص، بناًء عل  ز القطاعي  اكة بي  كاء التنمية نحو الشر  النصفيةتقييمات الالتمويل المحتمل من شر

 . لهذه العملية النهائيةو 

 

ز العام والخاصاألطفال واإلجراءات التشغيلية  التحاق .4 ز القطاعي  اكة بي   للشر

 التحاق األطفال 4.1

ز العام والخاصاألطفال بموجب  لتحاقاات توضح األقسام التالية إجراء ز القطاعي  اكة بي   ، وذلك بعد أن يتم  الشر

 . الذين تم اختيارهم من القطاع الخاصالموافقة عل مقدمي الخدمات 
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 اصل. عملية التو 4.1.1

 مع ل تواصتقع مسؤولية عملية ال
 
فَش األطفال واأل مم  و  طفولة المبكرةة تعليم ال عل عاتق مشر

ِّ
الخدمات من  قد

نصح بالخطوات التالية لعملية التو و . القطاع الخاص  . اصلي 

بيةمديرية  يعلن مكتب .1 ي الوقت المناسب عن توفر  والتعليم التر
ز
ز  مقاعد ف اكة بي  ي المراكز المختارة بموجب الشر

ز
 ف

ز العام والخاص.  ي لدي مكتب المديرية  وعلالقطاعي 
 تعبئةها أطفال ضمن الفئة العمرية لدعوة العائالت التر

ي مرافق رياض األطفال المؤهلة.  ا لهاطفأطلب تسجيل 
ز
ينشر اإلعالن عن طريق المجلس القروي والمدارس  ف

ها من األماكن.   والمساجد والكنائس وغت 

ي المحافظات المؤهلة ) ضعيفةسيتم استهداف األش ال .2
ز
ية( من وزارة التنمية االجتماع سيتم توفت  قائمة من ف

ي وزارة التنمية االجتماعية. 
ز
ز ف ز االجتماعيي  بإبالغ هذه العائالت  نخصائيو هؤالء األ سيقوم و قبل األخصائيي 

ز العام والخاص.  ضمن ا بفرصة تسجيل أطفاله ز القطاعي  اكة بي   الشر

د س .3
َ
عق
 
فات تعليم الطفولة المبكرة عائالتاجتماعات توجيهية للمجتمع المحلي وال ت هذه  دفوته. من قبل مشر

ز العام والخاص، وتقديم المشورة بشأن  علالمجتمعات المحلية  طالعإ إىلاالجتماعات  ز القطاعي  اكة بي  الشر

ي رياض األطفال
ز
 . بشكل عام إجراءات التقديم، ومناقشة فوائد تسجيل األطفال ف

 

 األطفال طلبات التحاق  مي. عملية تقد4.1.2

ي الذين يتم اختيارهم من القطاع الخاص مقدمي الخدماتستتم إدارة عملية تقديم الطلبات من قبل 
ز
ف تعليم  ، ومشر

بية والتعليممديرية ومكتب ، الطفولة المبكرة  : التقديم عل النحو التاىلي خطوات وتكون . التر

ة رافقهم سوف يعلن مقدمو الخدمات من القطاع الخاص عن مَ  .1 . تقديم الطلباتويقدمون معلومات عن فتر

ي جميع مرافق  سيتم توفت  نماذجو 
ز
ز رياض األطفال الطلبات ف اكة بي  ي نموذج الشر

ز
الخاصة المشاركة ف

ز العام والخاص.   القطاعي 

ي الفصول الدراسية لمرحلة رياض األطفال .2
ز
 سوف يعرب أولياء األمور عن اهتمامهم بتسجيل أطفالهم ف

ز العام والخاص عن طريق  (التمهيدي) ز القطاعي  اكة بي  طلب الاستمارة  ةتعبئالمتاحة بموجب الشر

ي ال 
ي الحاالت التر

ز
ي المرافق المعلن عنها. ف

ز
تكون فيها المرافق الخاصة بنموذج تقديم الخدمة وتقديمها ف

ي بتقديم الطلبات العائالت تقوم ،  جاهزة،
ز
بية والتعليممديرية مكتب ف من يتم استقبال الطلبات حيث  التر

 . (SDلنموذج تقديم الخدمة رياض االطفال ) ممثل عنقبل 

بية والتعليممديرية مكتب ع الطلبات وتسليمها إىل يجمتسيقوم مقدمو الخدمات من القطاع الخاص ب .3  التر

 . األطفال ختيار او  التخاذ االجراءات الالزمة 

ا  وفرة ستكون الطلبات مت .4
ً
ي  خالل أيض

فتاالجتماعات التوجيهية التر ، تعليم الطفولة المبكرة اتعقدها مشر

 ويمكن للعائالت تقد
ً
ة فة يم الطلبات المكتملة مباشر   هذه االجتماعات.   خاللإىل المشر
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 لاطف. عملية االختيار لتسجيل اال 4.1.3

بية والتعليم ستتم إدارة عملية االختيار مركزًيا بواسطة  ي  المكاتب هذه ستقوم حيث  ،المستهدفة مديريات التر
ز
ف

ي كل مركز المناطق الجغرافية المحددة بمراجعة طلبات التسجيل وتط
ز
ي ف

بيق العملية التالية لتحديد التسجيل النهان 

 مشارك: 

بية والتعليم ستطبق  .1 التسجيل النهائية، مع إعطاء  طلبات ( لتحديد 1معايت  أهلية الطفل )الجدول  مديريات التر

 .
ً
لية معايت  أه أنه سيتم تطبيق وتجدر االشارة إىلاألولوية لألطفال الذين حصلوا عل أعل النقاط / األكتر ضعفا

ي طلب التسجيل فقط. 
ز
 الطفل بناًء عل المعلومات المقدمة ف

بية والتعليم ستعمل ، القسيمة بالنسبة لنموذج  .2  سيتم اتخاذ و . أحد المراكز  إىلاألطفال  إحالة عل مديريات التر

ي االعتبار: أ( 
ز
ي  ختيار اال القرار مع األخذ ف

ز
ز رياض األطفال المتقدمة ف   )المصنف ذلك التجمع المفضل لألشة بي 

 . يةستيعاباال  قدرة المركز كجزء من الطلب(، ب( مسافة الطفل عن المركز، ج( 

بلغ  .3 بية والتعليم  مقدم الخدمة من القطاعسوف ي  سيتم و الخاص بقائمة األطفال المعتمدة للتسجيل.  مكتب التر

ي ذات الوقإرسال القائمة 
ز
 التحقق.  هيئةإىل  ت ف

 لاللتحاق بصف التمهيدي الطفلتأهل عالمات نقاط / : 1الجدول 

 درجةال المعيار الوضع االقتصادي . 1

1.1 
ز   عدد أفراد األشة العاملي 

 

 1=1أكتر من 

  0=2أقل من 
  

1.2 
هل يتقاىصز الوالد / مقدم الرعاية األساسي للطفل راتبا 

 منتظما أو راتبا غت  منتظم؟

 1راتب غت  منتظم = 

 0راتب منتظم = 
  

1.3 
يتقاىصز أحد الوالدين عل األقل / مقدم الرعاية األساسي 
للطفل قيمة دخل أعل أو أقل من الحد األدنز لألجور 

 قارنة مع الحد األدنز لألجورم -الذي تحدده الحكومة 

 1أقل من الحد األدنز لألجور=

 0أعل من الحد األدنز لألجور=

 

  

1.4 
ي )من  هل تتلفر األشة أي نوع من الدعم الماىلي 

ز
اإلضاف

ية  وزارة التنمية االجتماعية أو المؤسسات الخت 
  األخرى(؟

 1= تتلفر دعم 

 0ال يوجد دعم= 
  

1.5 
 ألفراد 

ً
هل يقدم الوالد/ مقدم الرعاية األساسي دعما

ي األشة الممتدة؟
ز
 األشة اآلخرين ف

 1نعم= 

  0ال= 
  

1.6 
ي األشة

ز
 عدد األطفال ف

 

  3= أطفال فأكتر  4

 2ل = أطفا 3
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ز =   1طفلي ْ

   الشمولية .2

2.1 
ي أي من أفراد األشة من أي نوع من اإلعاقة أو 

هل يعانز
 يحتاج إىل أي نوع من الرعاية الصحية الخاصة؟

 1نعم =

  0ال = 
 

2.2 
ي النمو و/ أو إعاقة بدنية/ 

ز
ي الطفل من تأخر ف

هل يعانز
 عقلية؟

 1نعم =

  0ال = 
 

   الموِقع 3

3.1 
ي منطقة مستهدفة و/ أو يعمل والد هل يعيش ا

ز
لطفل ف

ي المنطقة 
ز
الطفل/ مقدم الرعاية األساسي للطفل ف

 المستهدفة

 1نعم =

  0ال = 
 

    (11المجموع )من  

 لتحاق. عملية اال4.1.4

الخطوات تكون . و الذين يتم اختيارهم من القطاع الخاصمن قبل مقدمي الخدمة  لتحاقعملية االتتم إدارة سوف 

 : النحو التاىلي عل 

مبمجرد أن يتلفر  .1
ِّ
  الخدمة من القطاع الخاص مقد

ً
عن إبالغ  قائمة األطفال المختارين للتسجيل، سيكون مسؤول

 . الذين تم اختيارهماألطفال  عائالت 

 عن تحميل البيانات المطلوبة عل مستوى الطفل إىل قاعدة بيانات  الخدمة ممقديكون  .2
ً
. مقدم الخدمةمسؤول

ي ذه وثيقة )ستكون هو 
ها( تجمع البيانات بطريقة موحدة عتى التر ي رياض األطفالسيتم توفت 

ز
  مرحلة التمهيدي ف

ي 
ز
ز العام والخاصالمشاركة ف اكة القطاعي  بية والتعليم. شر  ، وسيتم تحميلها عل قاعدة بيانات وزارة التر

ميكون  .3
ِّ
 عن تحديث قاعدة بياناتالخدمة  مقد

ً
تم ما و/ أو إذا  تسجيل الطفلبانتظام لتعكس حالة ه مسؤول

 تسجيل أطفال جدد. 

 

ن العام والخاص نماذج اإلجراءات التشغيلية لتنفيذ  4.2 ن القطاعي  اكة بي   الشر

ي يجب اتباعها والمسؤول عن إعداد وتنفيذ كل 
اكة  نماذج من  نموذج يصف هذا القسم الخطوات واألنشطة التر الشر

ز العام والخاص.  ز القطاعي   بي 

 اهزيةج. ال4.2.1

ة عندما تشمل هذه المرحلة جميع األنشطة السابقة لبدء الخدمة، وتبدأ  من القطاع مقدم الخدمة  شعار يتم  إ  مباشر

وطة الخاص بدعوة  الخاصة فيما يلي وصف لألنشطة و . أربعة أسابيعهذه المرحلة لالحد األقىص للتعاقد.  مشر

ا لمتطلبات ب
ً
ي هإعداد الخدمة وفق

ز
 . وثيقةال هذالجودة المحددة ف
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 جاهزية طاقم رياض األطفالأ. 

 األنشطة
نموذج 
 تقديم 
 ةالخدم

نموذج 
قسيمة ال

)تسجيل 
ي 
ن
األطفال ف
الفصول 
الدراسية 

 القائمة فقط(

قسيمة نموذج ال
)إنشاء فصل 
 دراسي جديد(

 الجهة المسؤولة

باالعالن عن  تقوم رياض األطفال المختارة  .1
ي رياض األطفال 

ز
ز جدد ف ز موظفي  ا تعيي 

ً
وفق

ي الملحق  المؤهالت للنسب و 
ز
. 1المحددة ف

األولوية للمؤهالت  مقدم الخدمة عىطي يو 
 من والمفضلة  المطلوبة

ً
الحد األدنز  بدل

 . مؤهالت والمتطلبات من ال

X  X 
مقدم الخدمة من 
 القطاع الخاص

ي  .2
ي الحاالت التر

ز
فيها مقدم  ال يستطيع ف

ز  ز  الخدمة العثور عل أي موظفي  مطابقي 
عليه  ، تطلبات والمؤهالت المطلوبة للم

ي قد توافق أو 
تقديم بديل للجنة الفنية، التر
ح.   ال توافق عل المؤهل المقتر

X  X 

م الخدمة
ِّ
من  مقد

 القطاع الخاص

ة  اللجنة الفني 

ز يتم  .3 ز  تعيي  نموذج  ضمن   الجدد  الموظفي 
ي 
ز
تقديم الخدمة بالرواتب المحددة ف

ا للقانون الفلس 1الملحق 
ً
. ووفق ي

 طيتز
X   

م الخدمة
ِّ
من  مقد

 القطاع الخاص

يلتحق الموظفون الجدد بالتدريب/  .4
التوجيه التمهيدي للتأكد من استطاعتهم 
بوية  ا لإلرشادات التر

ً
القيام بدورهم وفق

بية والتعليم  المحددة من قبل وزارة التر
اتيجية الوطنية الفلسطينية لتنمية  واالستر

ي ال
ز
قسم الطفولة المبكرة، الموضحة ف

2.13 . 

X  X 

مقدم الخدمة من 
 القطاع الخاص

فات  رياض مشر
ي 
ز
االطفال ف

بية   مديريات التر

 

 

  

                                                           
االلتزام بتسجيل  ةوالمدير ةميجب على المعلف، ةمؤهلغير  ةالمعلم تإذا كانأما على الحضور ولكن ليس إلزاميًا. ا ، يتم تشجيعهةمؤهل ةالمعلم تم اعتبارإذا  3

تيبات مع وزارة التربية والتعليم ، فسيتم إجراء الترةالدبلوم المهني تسجيل المعلمبمقدور إذا لم يكن وفي برنامج الدبلوم المهني )بافتراض توفر مكان(.  ةالمعلم
 .ةالتخاذ قرار بشأن خطة التدريب / التوجيه المناسبة للمعلم
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 رياض األطفالفق اب. إعداد مر 

 األنشطة
سنموذج 
تقديم 
 ة الخدم

نموذج 
قسيمة ال

)تسجيل 
ي 
ن
األطفال ف
الفصول 
الدراسية 

 القائمة فقط(

قسيمة نموذج ال
)إنشاء فصل 
 دراسي جديد(

 الجهة المسؤولة

أثناء زيارة المراجعة الفنية، تقوم هيئة  .1
م الخدمة وتطبق 

ِّ
التحقق بزيارة منشأة  مقد

 أداة الجودة عل الفصول الدراسية القائمة. 

ي حالة نموذج 
ز
، تقوم هيئة تقديم الخدمةوف

ح لعملية  ا بزيارة الموقع المقتر
ً
التحقق أيض

تشغيل الروضة الجديدة وتطبيق عنارص محددة 
ي رياض  قائمة الحد من 

األدنز من مواصفات مبانز
األطفال الخاصة، كجزء من تعليمات ترخيص 

ح. رياض األطفال الخاصة   لتقييم الموقع المقتر

X X X 

مقدم الخدمة من 
 القطاع الخاص

 هيئة التحقق

بية  وزارة التر
والتعليم )اإلدارة 
العامة للطفولة 
المبكرة، دوائر 

 األبنية(

ن تم سيتم منح مقدمي الخدمات الذي .2
اختيارهم بموجب نموذج القسيمة )الفصول 

 تقديم الخدمةالدراسية الجديدة( ونموذج 
عروض عقود مؤقتة. وسيتم إعطاء مقدمي 
الخدمات الذين تم اختيارهم قائمة بالعنارص 

اؤها )الملحق  ي سيتم شر
( وسيحصلون 6التر

ز  عل دفعة منحة بدء التشغيل لبدء تجهت 
ز الم . وينص فصولهم الدراسية وتعيي  ز وظفي 

العرض التعاقدي المؤقت عل معايت  الجودة 
م الخدمة و المطلوبة 

ِّ
الالزمة حتر يتمكن مقد

 من استالم الدفعة األوىل. 

X  X 

م الخدمة
ِّ
من  مقد

 القطاع الخاص

 هيئة التحقق

مقدمي الخدمات الذين تم عقود لسيتم منح  .3
اختيارهم بموجب نموذج القسيمة 

مة(  . وتنص هذه )الفصول الدراسية القائ
حة   العقود عل خطة تعزيز الجودة المقتر
ي تم 

بناًء عل المالحظات األساسية التر
ة من 

َّ
َعد رصدها أثناء المراجعة الفنية الم 

 ِقَبل هيئة التحقق. 

 X  

م الخدمة
ِّ
من  مقد

 القطاع الخاص

 هيئة التحقق

قبل بدء الحصص الدراسية، ستقوم هيئة  .4
خدمات وتنفيذ التحقق بزيارة مقدمي ال

 األنشطة التالية: 
X X X 

ة من مقدم الخدم
 القطاع الخاص

 هيئة التحقق
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بالنسبة لنموذج القسيمة )الفصل الدراسي 
ستعمل هيئة التحقق عل تقييم امتثال  ،القائم(

ي يمكن 
مقدم الخدمة بناًء عل العنارص التر

ي 
ز
ي تم  خطة تعزيز الجودةمالحظتها ف

التر
 . إعدادها 

بالنسبة لنموذج القسيمة )الفصل الدراسي 
 هيئة تقومس، الخدمة تقديمالجديد( ونموذج 

 : ب  ـِ التحقق 

ات الجودة الرئيسية عل  • إثبات أن مؤشر
ي الزيارة السابقة قد 

ز
النحو المنصوص عليه ف

 . تحقيقها تم 

مراجعة  الست  الذاتية والعقود الخاصة  •
ز المتعاقد معهم لتنفيذ عقد  بالموظفي 
ز العام والخاص  ز القطاعي  اكة بي  الشر

)عل  الخاصالقطاع  والتحقق من اامتثال
بما  اتسبيل المثال، يتم دفع رواتب المعلم

أعل من الحد األدنز لألجور بما هو أو  يساوي
 (؛تقديم الخدمةالمحددة لنموذج 

لالثاث القائمة النهائية وجرد مراجعة  •
ي 

اؤهواالدوات التر  ها أنوالتأكد ب، ،ا تم شر
 متوفرة وذات جودة كافية. 

 ،فقط  تقديم الخدمةبالنسبة لنموذج  •
التحقق بزيارة المنشأة الجديدة  هيئةستقوم 

ي وتطبيق القائمة الكاملة 
لمواصفات مبانز

الخاصة، كجزء من تعليمات رياض األطفال 
لتقييم  الخاصةرياض األطفال ترخيص 

 . ي
 الموقع النهان 

ز لمقدمو الخدمة  حصلسي • معايت  المستوفي 
 . الدفعة األوىلعل التحقق من الجودة 

بية  وزارة التر
والتعليم )اإلدارة 
العامة للطفولة 
المبكرة، دوائر 

 األبنية(

 

 

كاء هيئاتالتنسيق مع ال .ت  المحلية والشر

 األنشطة
تقديم 
 الخدمة

 القسيمة

 القسيمة

فصل 
دراسي 
 جديد

 الجهة المسؤولة

بية والتعليم عن توفر  .1 تعلن مديريات التر
مقدمي الخدمة من القطاع أماكن لدى 

الخاص الذين تم اختيارهم. يتم إبالغ 

X X X 
مقدم الخدمة من القطاع 

 الخاص
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الهيئات المحلية بموقع روضة األطفال 
 وعدد األطفال المراد تقديم الخدمة لهم

 هيئة التحقق

ي 
ز
فات رياض األطفال ف مشر

ي 
ز
 المحافظاتالمديريات ف

 المستهدفة

اع الخاص يضع مقدم الخدمة من القط .2
ي 
قائمة بمؤسسات المجتمع المدنز

المسؤولة عن ضمان التنمية الشاملة 
لألطفال الصغار وحقوقهم. ويقوم مقدم 

الروابط الخدمة من القطاع الخاص بتحديد 
مع الخدمات الصحية  وانشاء العالقات 

وخدمات حماية الطفل عل وجه التحديد 
لضمان الوصول إىل تدخالت تنمية الطفولة 

 كرة. المب

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 الهيئات المحلية

فات رياض األطفال  مشر
ي المحافظات 

ز
المديريات ف

 المستهدفة

 

 التحاق األطفال ث. 

 األنشطة
تقديم 
 الخدمة

 القسيمة

 القسيمة

فصل 
دراسي 
 جديد

 الجهة المسؤولة

ي تم التحاق األطفال باتباع اإلجراءات  .1
التر

حها  ي القسم  شر
ز
 . 4.1ف

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

بية والتعليم  مديرية التر

ز إىل  .2 تحميل معلومات األطفال المسجلي 
 قاعدة البيانات وتحديث المعلومات شهرًيا. 

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

إعداد ملفات كل طفل وتنظيمها بطريقة  .3
ي رياض األطفال وهيئة التحقق 

تمكن  موظفز
بويات الوصول إليها. و  فات التر  المشر

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص
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 إعداد الموازنات. ج

 األنشطة
تقديم 
 الخدمة

 القسيمة

 القسيمة

فصل 
دراسي 
 جديد

 الجهة المسؤولة

بناًء عل تكلفة العقد والمبادئ التوجيهية  .1
ي القسم 

ز
، عل مقدم الخدمة من 5الواردة ف

بدء حول موازنة القطاع الخاص تقديم 
التشغيل المتوقع وإجماىلي النفقات، 

بية والتعليم.  توفرهباستخدام نموذج   وزارة التر

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

 وحدة تنسيق المشاري    ع

عل مقدم الخدمة تقديم الموازنة التفصيلية  .2
ة التنفيذ إىل  وتقرير المرصوفات خالل فتر

افقة عليها ورصف هيئة التحقق للمو 
ز  ا للملحقي 

ً
 . 5و  4الدفعات وفق

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

 وحدة تنسيق المشاري    ع

 

 نفيذتح. ال

 األنشطة
تقديم 
 الخدمة

 القسيمة

 القسيمة

فصل 
دراسي 
 جديد

 الجهة المسؤولة

بدء الحصص  من أسابيع عل األقل  4 بعد   .1
ق مقدمي الدراسية، تزور هيئة التحق

الخدمات من القطاع الخاص الذين تم 
التعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة 
ونموذج القسيمة   )للفصل الدراسي الجديد( 

جودة. وتقوم هيئة لل خط األساس  لتحديد 
التحقق بوضع توصيات جودة عملية محددة 
بناًء عل هذه المالحظات األساسية 

ي 
ز
 خطة تعزيز الجودة.  لتضمينها ف

X  X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

 وحدة تنسيق المشاري    ع

بدء الحصص  من أسابيع عل األقل  4بعد  .2
الدراسية، تقوم هيئة التحقق بزيارة مقدمي 
الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم 
بموجب نموذج القسيمة )للفصول الدراسية 

 X  

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

 وحدة تنسيق المشاري    ع
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تعزيز ( لتقييم الجودة بناًء عل خطة القائمة 
ي تم تطويرها  الجودة

 . التر

يعمل مقدم الخدمة من القطاع الخاص  .3
عل تنفيذ التعديالت والتحسينات 
المطلوبة باتباع توصيات هيئة التحقق، بما 

ي ذلك: 
ز
 ف

ي  •
ز
تنفيذ األنشطة ومتابعتها كما هو وارد ف

ح التو   اصل مع األشة والمجتمع. مقتر

ي  •
ز
تنفيذ ومتابعة األنشطة كما هو وارد ف

 . ي
ح التطوير المهتز  مقتر

تنفيذ ومتابعة األنشطة األخرى عل النحو  •
ي خطط تعزيز الجودة. 

ز
 المحدد ف

X X X 

مقدم الخدمة من القطاع 
 الخاص

 هيئة التحقق

 

 

تتحقق هيئة التحقق من االمتثال وتوافق  .4
ا ي عل الرصف حسب الفتر

ز
ت المحددة ف

ز   . 5و  4الملحقي 
X X X 

 هيئة التحقق

 وحدة تنسيق المشاري    ع

 

 الموازنة والتعاقد  .5
ز القطاع العام  اكة بي  يصف هذا القسم بالتفصيل مبلغ الدفع المستحق لمقدمي الخدمات بموجب كل نموذج للشر

 .والخاص

( ، سيتلفر مقدمو الخدمةأرب  ع دفعات لكل عام دراسي )باإلضافة إىل منحة  ز بدء التشغيل اإلضافية، إذا كانوا مؤهلي 

ي تغىطي ما يلي 
 :والتر

ي هذا هو المب - دفعة سنوية لكل طفل
ز
بية والتعليم لمقدم الخدمة  مقابل كل طفل إضاف لغ الذي تدفعه وزارة التر

ي 
ز
 .يتم تحديد تكلفة الدفعات للطفل لكل عام دراسي  .)التمهيدي( 2رياض األطفال  مسجل ف

ات الجودة المحددة )انظر القسم ه - لجودةدفعات حوافز ا  .(1.7ذه الدفعة مقابل تحقيق مؤشر

ي مسجل هذا هو المب - دفعة المواصالت
ز
بية والتعليم لمقدمي الخدمات مقابل كل طفل إضاف

لغ الذي تدفعه وزارة التر

فعات المواصالت )التمهيدي(. تحدد د 2يستخدم وسائل النقل المقدمة من المركز للحضور اىل رياض األطفال 

 .بشكل شهري

ز الستئجار   - دفعة منحة بدء التشغيل بية والتعليم لمقدمي الخدمات المؤهلي 
هذا هو المبلغ الذي تدفعه وزارة التر

ي بداية العقد لمقدمي الخدمات 
ز
وتأثيث الصفوف والمكاتب. يتم رصف دفعة منحة بدء التشغيل مرة واحدة ف

ز فقط )أي: مقدمو الخدما ت حسب نموذج تقديم الخدمة ومقدمو الخدمات حسب نموذج القسيمة الذين المؤهلي 

ا ضمن منشأتهم الحالية(
ً
 جديد

ً
 .4سيفتحون صفا

                                                           
 قد تكون مبالغ الدفعات عرضة للتغيير. سيتم مشاركة األرقام النهائية قبل التعاقد. 4
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 : نظرة عامة عىل الدفعات بموجب نماذج تقديم الخدمة والقسائم2الجدول 

التكلفة لكل وحدة 
 زمنية

 نموذج القسيمة نموذج تقديم الخدمة

التكلفة لكل طفل 

ي كل سنة 
ن
ف

 دراسية

إذا  كان مقدمو الخدمات ال يدفعون 
ا من 

ً
اإليجار )المنشأة مقدمة لهم مجان

يك(  :قبل مانح / شر

  75إلحاق  
ً
ا طفل

ً
 :جديد

ي السنة  شيكل 2940
ز
 لكل طفل ف

  طفل جديد 100إلحاق: 
ي  3030 

ز
شيكل لكل طفل ف

 السنة
إذا كان مقدمو  الخدمة يدفعون اإليجار 

 :للمنشأة

  ج 75إلحاق 
ً
اطفل

ً
 :ديد

ي السنة  3,120
ز
 شيكل لكل طفل ف

  طفل جديد 100إلحاق: 
ي السنة    3,190 

ز
 شيكل لكل طفل ف

 :لجميع مقدمي الخدمة

 1600   ي
ز
شيكل لكل طفل ف

ز لكل  8السنة ) أطفال إضافيي 
 صف كحد أقىص(

 

دفعة حوافز 
الجودة )مزيد من 

ي 
ز
التفاصيل ف

 (. 1.7القسم 

جميع مقدمي الخدمة الذين يستوفون 
 معايت  حوافز الجودة: 

 290  ي السنة
ز
 شيكل لكل طفل ف

جميع مقدمي الخدمة الذين يستوفون 
 معايت  حوافز الجودة: 

 140 ي السنة
ز
 شيكل لكل طفل ف

تكلفة المواصالت 
ا
ً
 لكل طفل شهري

 جميع مقدمي الخدمة: 
 لكل طفل شهرًيا 150• 

منحة بدء 
التشغيل، تدفع 

 لمرة واحدة 

 

 جميع مقدمي الخدمة: 
 

  :منحة بدء تشغيل ألثاث الصفوف 
o 15330  شيكل لكل صف جديد

 طفل 25بعدد أطفال يصل إىل 
o 4250  شيكل ألثاث المكاتب

ز   المعياري للموظفي 

قدمي الخدمات الذين يضيفون صف م
 جديد داخل منشآتهم الحالية فقط: 

  منحة بدء تشغيل أثاث الفصول
 الدراسية: 

o 15330  شيكل لكل صف
ل إىل جديد بعدد أطفال يص

 طفل 25

 

ي العقد سيتم 
ز
ي يختلف فيها المستفيدون الفعليون عن المستفيدين المنصوص عليهم ف

ي الحاالت التر
ز
الحظ أنه ف

اكة.  ي بعض الحاالت سيتطلب ذلك تعديل عقد الشر
ز
. ف ز احتساب الدفع لمقدم الخدمة بناًء عل المستفيدين الفعليي 
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ز  ز القطاعي  اكة بي  ي اتخاذ مثل هذه القرارات عل أساس دراسة كل تحتفظ اللجنة الفنية للشر
ز
العام والخاص بالحق ف

 حالة عل حدة. 

 هيكلية الدفع بموجب نموذج تقديم الخدمة 5.1

ز  بية والتعليم بموجب نموذج تقديم الخدمة مؤهلي  اكة مع وزارة التر ي شر
ز
يكون مقدمو الخدمة الذين يدخلون ف

طفل، ودفعة حوافز الجودة، ودفعة المواصالت، ومنحة بدء  للحصول عل الدفعات التالية: مبلغ الدفعة لكل

ح أدناه.  ي الشر
ز
 التشغيل.  تم توضيح  تفاصيل كل من هذه المدفوعات ف

 لكل طفل الدفعةمبلغ  5.1.1 

بية والتعليم بموجب نموذج تقديم الخدمة توسيع  يمكن لمقدمي الخدمات الخاصة الذين تتعاقد معهم وزارة التر

ي  75ل تسجيل الخدمات من خال
ز
ا )ف

ً
 جديد

ً
ي  100صفوف( أو  3طفًل

ز
طلب من مقدمي  4طفل جديد )ف صفوف(. ي 

 
ً
ا متاحا

ً
ا لتقديم الخدمات أو ما إذا كانوا سيستخدمون مرفق

ً
ا جديد

ً
الخدمة توضيح ما إذا كانوا سيستأجرون مرفق

كاء يك )شر ( بالمجان . يتم تشجيع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص عل إيجاد شر ز ز أو مانح )مانحي  ( محليي 

مون بتوفت  أو تمويل تكلفة المرفق ز
ي منشأة جديدة، يتم 5يلتر

ز
. بالنسبة لمقدمي الخدمات الذين سيدفعون اإليجار ف

ي العقد 
ز
ز تكلفة اإليجار أو عدم تضمينها ف ز تكاليف اإليجار ضمن التكلفة لكل طفل. لذلك، قد يتم تضمي  تضمي 

ا عل ما إذا كان مقد
ً
إىل المبلغ المدفوع لكل طفل )بويشمل  3م الخدمة يتكبد التكلفة بالفعل. يشت  الجدول اعتماد

ا عل ما إذا كان مقدم الخدمة سيدفع اإليجار 
ً
ائب( لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص، اعتماد شالرصز

 طفل جديد.  100أو  75للمرفق/المنشأة ، وما إذا كان مقدم الخدمة سوف يسجل 

 

مبلغ السنوي الذي سيتم دفعه مقابل كل طفل لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب : ال 3الجدول 

 نموذج تقديم الخدمة

  
الذين يتم التعاقد مع مقدم  الجدد عدد األطفال 

 الخدمة من القطاع الخاص اللحاقهم

 طفل جديد 100 طفل جديد 75 اإليجار

يدفع مقدم الخدمة من القطاع الخاص  لن
 اإليجار

شيكل لكل  2،940
ي ذلك 

ز
طفل )بما ف
ائب(  الرصز

شيكل لكل  3،030
طفل ) ويشمل 

ائب(  الرصز

يستأجر مقدم الخدمة من القطاع  سوف
 الخاص منشأة جديدة لتقديم الخدمات

شيكل لكل  3،120
ي ذلك 

ز
طفل )بما ف
ائب(  الرصز

شيكل لكل  3،190
طفل ) ويشمل 

ائب(  الرصز

 

                                                           

يدفع سلخدمة سيتم التحقق من توفر املنشأة القائمة مع مساحة كافية الستخدامها في رياض األطفال وأحكام اإليجار ذات الصلة )مثل ما إذا كان مقدم ا  5

 .حة مجاًنا( قبل التعاقداإليجار أو إذا كان سيتم توفير املسا
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ة  السابقة، مع مراعاة التحقق الحظ أن المدفوعات ستتم بناًء عل العدد  ز خالل الفتر الفعلي لألطفال المسجلي 
ي 6
. فز

ي العقد، تحتفظ 
ا عن المستفيدين المنصوص عليهم فز ً ا كبت 

ً
ي يختلف فيها المستفيدون الفعليون اختالف

الحاالت التر
ي تعديل و / أو إنهاء عقد الشر 

ز العام والخاص بالحق فز ز القطاعي  اكة بي   اكة. اللجنة الفنية للشر

 حافز الجودة 5.1.2 

سيتم دفع حوافز الجودة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة عند 

ات األداء بشكل مرض )انظر القسم   (. 1.7تحقيق مؤشر

 : حافز الجودة السنوي4الجدول 

ا
ً
 شيكل لكل طفل 290يصل إىل  حافز الجودة سنوي

 

 تمواصال  5.1.3 

لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة.  7سيتم دفع رسوم المواصالت

ز الذين من المتوقع أن يحتاجوا إىل وسيلة نقل  يتم تحديد رسوم المواصالت هذه بناًء عل عدد األطفال المسجلي 

بية والتعليم ما 8إىل مركز رياض األطفال ٪ كحد أقىص للمزيد من األطفال ألخذ 10يصل إىل  . ستدفع وزارة التر

 5٪ إضافية مقدًما لمدفوعات المواصالت لتغطية هذه الزيادة المحتملة. يوضح الجدول 10المواصالت وستدفع 

 التكلفة الشهرية للنقل لكل طفل. 

 : التكلفة الشهرية للمواصالت لكل طفل5الجدول

ا
ً
 شيكل لكل طفل 150 رسوم المواصالت شهري

 

ة السابقة لتقديم أية  الحظ أنه سيتم الدفع بناًء عل العدد الفعلي لألطفال الذين استقلوا المواصالت خالل الفتر
 مطالبة مالية مع مراعاة التحقق من ذلك. 

                                                           

ع أي مالتكيف سيتم تحديد الفترة السابقة من قبل اللجنة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع األخذ في االعتبار فترات التسجيل السابقة و  6

 .صدمات محتملة لفيروس كورونا

 لتوفير املواصالت بموجب نموذج 7
ً
ت: يجب أن تكون وسيلة النقل التي يستخدمها مقدم خدمة املواصال  ع العام والخاصالشراكة بين القطا لكي تكون مؤهال

بهذه  مؤمنة بشكل صحيح  ويتم تشغيلها بواسطة سائق مرخص، وال تحمل أطفال / بالغين بما يتجاوز قدرتها القانونية القصوى. سيتم فحص االلتزام

 .وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن الحوادث التي تقع أثناء النقلالشروط والتحقق منها في البداية وطوال فترة الشراكة. 

ترحيل  ٪ أطفال إضافيين إلى وسيلة نقل( سيتم10في الحاالت التي ال يحتاج فيها أطفال إضافيون إلى وسيلة نقل )أو في الحاالت التي يحتاج فيها أقل من  8

 .٪10مقدم الخدمة. على أن ال تدفع وزارة التربية والتعليم مقابل تجاوز نسبة الـ املبلغ الزائد وطرحه من املدفوعات النهائية إلى 
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 منحة بدء التشغيل .5.1.4 

ي سيتم دفع منحة بدء التشغيل لمقدمي الخدمة المتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة )لمرة و 
ز
احدة فقط ف

ة أربعة أسابيع ل  ) اء2( إعداد منشآتهم الجديدة )1السنة األوىل من التنفيذ(. سيكون لدى مقدمي الخدمات فتر  ( شر

ز ( إبرام العقود مع ا3: قائمة المواد التعليمية واألثاث(، و )6األثاث والمواد التعليمية الالزمة )انظر الملحق  لموظفي 

ز حديثا. سيتم فحص  ي معايت  السالمة والجودة الهيكلية لضمان بيئة مثالية وآالمعيني  منة المنشأة للتأكد من أنها تلتى

ها  ز  لتعلم األطفال. سيتم رصف منحة بدء التشغيل قبل بدء تلك األسابيع األربعة لتغطية تكلفة إعداد المنشأة وتجهت 

 للتشغيل. 

ي  6 الجدول اء أثاث مكتن  دفع مقابل شر
ُ
ن : منحة بدء التشغيل  ت  للصفوف والموظفي 

  25لكل صف من شيكل  15,330 منحة بدء التشغيل ألثاث الصفوف 
ً
 طفل

ن   منحة بدء التشغيل ألثاث مكتب الموظفي 
ز القياسي  4250 شيكل ألثاث مكتب الموظفي 

 لكل منشأة جديدة

 

ي إطار نموذج تقديم الخدمة والتكاليف المست 7يوضح الجدول 
ز
حقة المرتبطة بكل أدناه عينة من السيناريوهات ف

 سيناريو. 

 : سيناريوهات هيكلية الدفع بموجب نموذج تقديم الخدمة7الجدول 

 بنود العقد

 للعقد:  1سيناريو رقم  
يتوسع مقدم الخدمة من القطاع الخاص إىل 

. يدفع مقدم  75منشأة جديدة ويسجل 
ً
طفل

ا لهذه المنشأة.   الخدمة إيجارً
 طفال يستعملون المواصالت.  35

 : 2للعقد 2ناريو رقم سي
يتوسع مقدم الخدمة من القطاع الخاص إىل 

طفل. يتم توفت   100منشأة جديدة ويسجل 
ا لمقدم الخدمة. 

ً
طفال  42المنشأة مجان

  يستعملون المواصالت. 

 تكلفة العقد اإلجمالية

 التكلفة السنوية
 طفل 75* شيكل 3,120
 =234,000 

 طفل 100شيكل*  3,030
 كلشي 303,000=   

ي 
ز
دفعة حافز الجودة، ف

 السنة
 طفل 75* شيكل 290
 شيكل 21,750= 

 طفل 100* شيكل 290
 شيكل 29,000= 

دفعة تكلفة المواصالت، 
ي السنة

ز
 ف

 شهور 9طفل *  35شيكل*  150
 شيكل 47,250= 

 شهور 9طفل *  42شيكل*  150
 شيكل 56,700= 

منحة بدء التشغيل، 
دفعة مستقلة لمرة 

 واحدة

 3شيكل*  15,330صول الدراسية: أثاث الف
 =45,990 

+ 
 شيكل 4,250أثاث المكاتب = 

 شيكل 50,040 = 

 4شيكل *  15,330أثاث الفصول الدراسية: 
 شيكل 61,320= 

+ 
 شيكل 4,250أثاث المكاتب = 

 شيكل 65,570= 

 شيكل 454,270 = شيكل 353,240 = تكلفة العقد اإلجمالية
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 قدمثال عىل الدفعة الثانية للع
ة أيلول   أشهر( 4كانون أول )  –عن الفتر

 ٪30الدفعة 

 بنود الدفعة

 : 1سيناريو الدفع 
ي 
 مقدم الخدمة بمعايت  حوافز الجودة.  يفن

 إىل وسيلة مواصالت خالل  28احتاج 
ً
طفال

ة الدفعة  فتر

 : 2سيناريو الدفع 
ي 
 مقدم الخدمة بمعايت  حوافز الجودة.  ال يفن

طفال إىل وسيلة مواصالت خالل  42احتاج 
ة الدفعة  فتر

التكلفة لكل  دفعة عن 
ة زمنية محددة حسب  فتر
 العقد وهيكلية الدفع

 ٪30طفل *  75* شيكل 3,120
 شيكل 70,200= 

 ٪30*  100شيكل*  3,030 
 شيكل 90,900=   

دفعة حافز الجودة لكل 
ة دفعة  فتر

 شيكل 30% * 75 * 290 
 شيكل 6,525 =

 تم حجب دفعة حوافز الجودة

دفعة تكلفة المواصالت 
ة دفعة  لكل فتر

 شهور 4طفل *  28* شيكل  150* 
 شيكل 16,800= 

 شهور 4طفل *  42* شيكل  150* 
 شيكل 25,200= 

ة  ي فتر
ن
إجماىلي الدفعة ف

معينة )استحقاق 
 الدفعة(

 شيكل 116,100 = شيكل 93,525 =

 

 ةهيكلية الدفع بموجب نموذج القسيم 5.2

 الدفعة لكل طفل  مقدار .5.2.1 

بية والتعليم بموجب نموذج القسيمة  يمكن لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين تتعاقد معهم وزارة التر

ي رياض األطفال  8تسجيل 
ز
ز كحد أقىص لكل صف موجود ف )التمهيدي(. يمكن لمقدمي الخدمات  2أطفال إضافيي 

ا إنشاء صفوف إضافية داخل مبتز 
ً
إىل المبلغ المخصص  8. يشت  الجدول 9منشآتهم الحالية لتسجيل األطفالأيض

ائب( الذي سيتم دفعه لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم بموجب نموذج  لكل طفل ) ويشمل الرصز

 القسيمة. 

موذج : المبلغ السنوي لكل طفل الذي يجب دفعه لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب ن 8الجدول 

 القسيمة

ائب( 1،600 المبلغ السنوي لكل طفل  شيكل لكل طفل ) ويشمل الرصز

                                                           
ي الصفوف الحالية عن   9

ز
ي تؤدي فيها عمليات التسجيل اإلضافية إىل زيادة عدد الطالب ف

ي الحاالت التر
ز
. قد يتم تطبي 25يعد هذا خياًرا فقط ف

ً
ق الحد طفل

 .ل اللجنة الفنية لكل حالة عل حدةاألدنز لحجم الفصل وسيتم تحديده من قب
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ة  السابقة  ز خالل الفتر الحظ أن الدفعات ستتم بناًء عل العدد الفعلي لألطفال المسجلي 
ي 10

مع مراعاة التحقق. فز
ا عن المستفيدين المنصو  ً ا كبت 

ً
ي يختلف فيها المستفيدون الفعليون اختالف

ي العقد. تحتفظ الحاالت التر
ص عليهم فز

اكة.  ي تعديل و / أو إنهاء عقد الشر
ز العام والخاص بالحق فز ز القطاعي  اكة بي   اللجنة الفنية للشر

 الجودةحافز  .5.2.2

سيتم دفع حوافز الجودة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة عند تحقيق 

ات األداء بشكل مرض )انظر القسم  (. 1.7 مؤشر

 : حافز الجودة السنوي9الجدول 

ا
ً
 لكل طفل شيكل 140يصل إىل  حافز الجودة سنوي

 

 المواصالت .5.2.3

سيتم دفع رسوم المواصالت لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة
. يتم  11

ز الذين من الم توقع أن يحتاجوا إىل وسيلة نقل إىل تحديد رسوم المواصالت هذه بناًء عل عدد األطفال المسجلي 

بية والتعليم ما يصل إىل  ٪ كحد أقىص للمزيد من األطفال ألخذ المواصالت 10مركز رياض األطفال. ستدفع وزارة التر

التكلفة  10. يوضح الجدول 12٪ إضافية مقدًما لمدفوعات المواصالت لتغطية هذه الزيادة المحتملة10وستدفع 

 ل. الشهرية للنقل لكل طف

 :  التكلفة الشهرية للمواصالت لكل طفل10الجدول 

ا
ً
 شيكل لكل طفل 150 رسوم المواصالت شهري

ة السابقة لتقديم  أي  الحظ أنه سيتم الدفع بناًء عل العدد الفعلي لألطفال الذين استقلوا المواصالت خالل الفتر
 مطالبة مالية مع مراعاة التحقق. 

 

الخدمات بموجب نموذج القسيمة إلضافة صف التشغيل )فقط لمقدمي  بدءمنحة  .5.2.4

 جديد داخل منشأتهم الحالية(

                                                           
ات التسجيل السابقة و  10 ي االعتبار فتر

ز
ز العام والخاص مع األخذ ف ز القطاعي  اكة بي  ة السابقة من قبل اللجنة الفنية للشر ع أي التكيف مسيتم تحديد الفتر

وس كورونا  .صدمات محتملة لفت 

 لتوفت  المواصالت بموجب نموذج  11
ً
اك لكي تكون مؤهل ز القطاع العام والخاصالشر ي يستخدمها مقدم خدمة المواصال  ة بي 

ت: يجب أن تكون وسيلة النقل التر

ام ز ز بما يتجاوز قدرتها القانونية القصوى. سيتم فحص االلتر وط بهذه الشر  مؤمنة بشكل صحيح  ويتم تشغيلها بواسطة سائق مرخص، وال تحمل أطفال / بالغي 

ي البداية وطوال فتر 
ز
ي تقع أثناء النقلوالتحقق منها ف

بية والتعليم ليست مسؤولة عن الحوادث التر اكة. وزارة التر  .ة الشر

ي يحتاج فيها أقل من   12
ي الحاالت التر

ز
ي ال يحتاج فيها أطفال إضافيون إىل وسيلة نقل )أو ف

ي الحاالت التر
ز
ز إىل وسيلة نقل( سيت10ف م ترحيل ٪ أطفال إضافيي 

بية والتعليم مقابل تجاوز نسبة ال  المبلغ الزائد وطرحه من المدفوعات ا  .٪10لنهائية إىل مقدم الخدمة. عل أن ال تدفع وزارة التر
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سيتم دفع منحة بدء التشغيل لمقدمي الخدمة الذين تم التعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة والذين سيضيفون 

اء األثاث لفصل رياض األطفال  ز لتغطية تكلفة شر  2صف جديد داخل منشآتهم الحالية لتسجيل أطفال إضافيي 

 (. 11)التمهيدي( الذي تم تجديده )انظر الجدول 

 

اء أثاث الفصل11الجدول  دفع بموجب نموذج القسيمة لشر
ُ
 : منحة بدء العمل ت

 منحة بدء التشغيل ألثاث الصفوف 
شيكل لكل صف جديد يحتوي حتر  15,330

 طفل 25

 

ي إطار نموذج القسيمة وال 12يوضح الجدول 
ز
تكاليف المستحقة المرتبطة بكل أدناه عينة من السيناريوهات ف

 سيناريو. 

 : سيناريوهات هيكلية الدفع بموجب نموذج القسيمة12الجدول 

 بنود العقد

 : 1سيناريو العقد 
ي  5يسجل مقدم الخدمة الخاص 

ز فز أطفال إضافيي 
أطفال يستعملون  3فصل دراسي واحد. 

 المواصالت. 

 : 2سيناريو العقد 
  25يسجل مقدم الخدمة الخاص 

ً
إضافًيا. تمت  طفل

ز ) 8إضافة  ز قائمي  ز دراسيي  أطفال  4أطفال إىل فصلي 
(، وتم إستحداث فصل دراسي  ي كل فصل دراسي

فز
 . ز   11جديد لألطفال السبعة عشر الباقي 

ً
طفل

 يستعملون المواصالت. 

 تكلفة العقد اإلجمالية

 شيكل 40,000ل = طف 25*  شيكل 1,600 شيكل 8,000أطفال =  5شيكل *  1,600 التكلفة السنوية

ي السنة
 شيكل 3,500طفل =  25*  شيكل 140  شيكل 700أطفال =  5شيكل*  140 دفعة حافز الجودة، فز

ي 
دفعة تكلفة المواصالت، فز

 السنة
 شهور = 9أطفال *  3شيكل *  150

 شيكل 4,050
 شهور 9طفل *  11شيكل *  150

 شيكل 14,850= 

منحة بدء التشغيل، دفعة 
 احدةمستقلة لمرة و 

 ال ينطبق
 )ال توجد فصول دراسية إضافية مطلوبة(

 شيكل 15,330=  1*  15,330

 شيكل 70,180 = شيكل 12,750 تكلفة العقد اإلجمالية

 مثال عىل الدفعة الثانية للعقد
ة من أيلول   ٪30هور( الدفعة ش 4كانون أول )-عن الفتر

 بنود الدفعة
 : 1سيناريو الدفعة 

ي مقدم الخدمة بمعا
 يت  حوافز الجودة. يفز

ة الدفعة 3احتاج    أطفال إىل مواصالت خالل فتر

 : 2سيناريو الدفعة 
ية.  ز ي مقدم الخدمة بمعايت  الجودة التحفت 

 ال يفز
ة الدفعة 7احتاج   أطفال  إىل مواصالت خالل فتر

ة الدفعة  التكلفة، لكل فتر
 ٪30أطفال *  5*  شيكل 1,600

 شيكل 2,400= 
 ٪30طفل *  25* شيكل  140

   =1,050 
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دفعة حوافز الجودة، لكل 
ة الدفعة  فتر

 ٪30أطفال *  5* شيكل 140
 =210 

 تم حجب دفعة حوافز الجودة

دفعة تكلفة المواصالت، لكل 
ة الدفعة  فتر

 شهور 4أطفال *  3شيكل *  150
 شيكل 1,800= 

 شهور 4أطفال *  7شيكل*  150
 شيكل 4,200= 

ة  ي فتر
ن
الدفعة اإلجمالية ف

 قاقاالستح
 شيكل 5,250=  شيكل 4,410 =

 

 رصف الدفعات .5.3

ي  تقديم الخدمة والقسيمة.  يوضح القسم التاىلي بالتفصيل جدول المتابعة والرصف للمدفوعات بموجب نموذجى

ي أيلول  13يوضح الجدول 
ز
وطه الممتدة لعام دراسي كامل )يبدأ ف ي حزيران  2023جدول الرصف وشر

ز
وينتهي ف

ي (. سيتم إجراء تعديال 2024
ز
ي ستبدأ ف

اكات التر ي ذلك النسب المئوية المرصوفة للشر
ز
ت عل جدول الرصف هذا بما ف

ي من العام الدراسي 
ي شباط  2022/2023الفصل الدراسي الثانز

ز
 . 2023والذي يبدأ ف

وط الرصف13الجدول   : جدول وشر

 الدفعة

تاري    خ الرصف 
 المخطط

فئة الدفع المستحقة )النسبة المئوية 
 للرصف (

و   13طالشر

 القسيمة تقديم الخدمة

منحة بدء 
 التشغيل

 

 

ي بداية 
فز

 14العقد

منحة ألثاث 
 الفصول الدراسية

+ 
منحة بدء التشغيل 

ألثاث المكاتب 
ز   للموظفي 

 

 

منحة بدء التشغيل 
ألثاث الفصول 
الدراسية )فقط 

لمقدمي الخدمة الذين 
 دراسًيا 

ً
يضيفون فصًل

ا داخل منشآتهم 
ً
جديد

 الحالية(

 

 

اؤه يتوافق مع األثا • ث الذي تم شر

بية والتعليم  مواصفات وزارة التر

يقدم مقدم الخدمة جميع  •

المستندات الداعمة 

للمرصوفات المستحقة  

 بموجب منحة بدء التشغيل

إذا تم إنهاء العقد مع مقدم  •

الخدمة قبل تاري    خ انتهاء العقد 

اة  فسيتم نقل األصول المشتر

بموجب منحة بدء التشغيل إىل 

ي مكاتب 
بية والتعليم فز وزارة التر

 تلك المنطقة. 

 

                                                           
 .يكون هناك استثناءات لكل حالة على حدة وبشرط موافقة اللجنة الفنية  13
 فقط خالل السنة االولى من التنفيذ  14
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الدفعة 
 األوىل 

 

  2023أيلول 

 

- 30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 
 المواصالت

30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 
 المواصالت 

ي مقدم الخدمة المتعاقد معه  •
يفز

 بمعايت  الوصول والجودة. 

  

الدفعة 
 الثانية

 

انون األول ك
2023  

 

- 30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 

 المواصالت

- 30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 

 المواصالت

ي مقدم الخدمة المتعاقد معه  •
يفز

 بمعايت  الوصول والجودة. 

الدفعة 
 الثالثة

 

  2024آذار 

 

- 30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 دةحافز الجو 

+ 

 المواصالت

- 30 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 

 المواصالت

ي مقدم الخدمة المتعاقد معه  •
يفز

 بمعايت  الوصول والجودة. 

الدفعة 
 الرابعة

 

 

 

 

 2024أيار 

 

- 10 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 حافز الجودة

+ 

 المواصالت

- 10 :  ٪ مما يلي
 التكلفة لكل طفل

+ 
 ةحافز الجود

+ 

 المواصالت

ي مقدم الخدمة المتعاقد معه  •
يفز

 بمعايت  الوصول والجودة. 

   

)نموذج القسيمة( معلومات إرشادية لمقدم الخدمة من القطاع  5)نموذج تقديم الخدمة( والملحق  4يوفر الملحق 

 الخاص حول المستندات والمخرجات المطلوبة لكل دفعة خالل عملية التنفيذ. 

 ييم. المتابعة والتق6
ز العام  ز القطاعي  اكة بي  ي مرحلة التمهيدي، يسغ نموذج الشر

ز
إىل جانب زيادة الوصول إىل خدمات رياض األطفال ف

ز المستمر لجودة الخدمات. ويعد نظام المتابعة والتقييم جزًءا ال يتجزأ من ضمان  ي التحسي 
ز
والخاص إىل المساهمة ف

ز العام والخاص.  الجودة، وهو يخدم الغرض من المتابعة المنتظمة ل ز القطاعي  اكة بي  ي تنفيذ الشر
ز
كما لتقدم المحرز ف

ز جودة الخدمات تابعةيمكن أن يساهم نظام الم ي يمكن استخدامها لتحسي 
ي جمع المعلومات التر

ز
وإعالم  الشامل ف

ا من او .  صنع السياساتمراكز 
ً
ا إعالم الجمهور بمستوى الجودة المقدمة، مما يوفر مزيد

ً
وري أيض لشفافية من الرصز

 لمستخدمي خدمات رياض األطفال. 

والتعريفات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ مخطط متابعة وتقييم خدمات  يةالهيكل استعراضالغرض من هذا القسم هو 

ز العام والخاص. عل وجه التحديد، يسغ هذا  ز القطاعي  اكة بي  ي تعمل بموجب إجراءات الشر
رياض األطفال التر

 القسم إىل: 
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ام بها لتعزيز الجودة و تحديد مؤشر  • ز ي يجب عل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص االلتر
غراض أل ات األداء التر

 الموافقة عل الرصف. 

ي الوقت المناسب خدمات رياض األطفال  تابعةوصف المراحل والعمليات واألدوات المطلوبة لضمان م •
ز
ي ف

ز
ف

ز العام والخاص.  ز القطاعي  اكة بي   إطار الشر

 

 متثال متطلبات اال  6.1

 . نموذج تقديم الخدمة6.1.1

ما  لجميعالتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة االمتثال الذين تم الخاص من القطاع عل مقدمي الخدمات 

 :  يلي

خيص • م مقدمو الخدمة من القطاع الخاص بموجب نموذج تقديم الخدمة بجميع المتطلبات متطلبات التر ز : يلتر

خي ي إجراءات التر
ز
بية والتعليم. المدرجة ف  ص المحددة من قبل وزارة التر

ز ومؤهالتهم ونسبهم تفرُّغ • طلب من مقدمي الخدمات الموظفي  ز  فرُّغاالمتثال لت من القطاع الخاص: ي  الموظفي 

ا للملحق 
ً
 . 1ومؤهالتهم ونسبهم وفق

ا من أثاث الفصول الدراسية •
ً
طلب أيض م الخدمة بموجب نموذج تقديمقدمي الخدمات من القطاع الخاص : ي 

اء مجموعة كاملة من أثاث الفصول الدراسية وأثاث مك ، باستخدام منحة بدء التشغيل، كما هو اشر ز تب الموظفي 

ي الملحق 
ز
بية والتعليم، من خالل  تطلبللتحقق من االمتثال لذلك، و . 6موضح ف من  التحقق، هيئةوزارة التر

اؤه باستخدام منحة بدء التشغيل وتقرير تقديم جرد للمواد التعليمية واألثاث الذي  مقدم الخدمة حول تم شر

 المرصوفات. 

ي الجدول الحد األدنز للرواتب •
ز
 14: يجب عل مقدمي الخدمات الخاصة دفع الحد األدنز للرواتب )المدرجة ف

بية، من خالل و (. 2والملحق  عل العقود  طالع ، باال هيئة التحققللتحقق من االمتثال لذلك، ستقوم وزارة التر

ا لهيكل دفعاتلوا
ً
 الرصف.  يةوفق

ي 14الجدول 
 للرواتب الشهرية لموظفن

ن
ي رياض األطفال: الحد األدن

ن
يتم دفعها بموجب  مرحلة التمهيدي ف

 نموذج تقديم الخدمة

 المسىم 
الراتب الشهري 

 األساسي 
 العالوة الشهرية

عالوة 
المواصالت 

 الشهرية

المجموع  
  االجماىلي  الشهري

 المديرة

 م كاملدوا التفرغ: 
 شيكل 2,800 شيكل 250  +   شيكل 300+  شيكل 2.250

 المعلمة

 دوام كامل التفرغ: 
 شيكل 2,500 شيكل 250+     شيكل 2.250
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 المسىم 
الراتب الشهري 

 األساسي 
 العالوة الشهرية

عالوة 
المواصالت 

 الشهرية

المجموع  
  االجماىلي  الشهري

 الدعم االجتماعي النفسي 

ي تضم  التفرغ: 
ي رياض األطفال  التر

ز
ي ف

دوام جزن 
ي  3إىل  1من 

ز
فصول دراسية / بدوام كامل ف

ي تضم 
سية فما فصول درا 4رياض األطفال التر

 فوق

 شيكل 1,250 شيكل 125  +   شيكل 1,125

 الدعم اإلداري

دوام كامل إذا كانت رياض األطفال تضم  التفرغ: 
 فصول دراسية فما فوق 4

 شيكل 2,300 شيكل 250  +   شيكل 2,050

 التنظيف

ي تضم  التفرُّغ: 
ي رياض األطفال التر

 1دوام كامل فز
ز فصول دراسية. يطلب عاملي نظاف 5إىل  ة اثني 

ي تضم 
 فصول دراسية فما فوق 6للرياض التر

 شيكل 2,130 شيكل 250  +   شيكل 1,880

اكة.  ام بمعايت  االمتثال إىل تعديالت أو إلغاء عقد الشر ز  قد يؤدي عدم االلتر

 

 . نموذج القسيمة6.1.2

م مقدمو الخدمات  ز :  جميعالخاص بتنفيذ من القطاع يلتر  ما يلي

خيص:  • بموجب نموذج القسيمة االمتثال لجميع  من القطاع الخاص مقدمي الخدمات يجب علمتطلبات التر

بية والتعليم. )انظر القسم  خيص المحددة من قبل وزارة التر ي إجراءات التر
ز
لمقدمي  2.1المتطلبات المدرجة ف

 لديهم نية للحصول عل ترخيص(. لكن الخدمة الذين ليس لديهم ترخيص و 

طلبأثاث الفصول الدراسية • ا من مقدمي الخدمة  : ي 
ً
بموجب نموذج القسيمة توسيع  من القطاع الخاصأيض

اء مجموعة كاملة من أثاث الفصول الدراسية فقط  روضة أطفال قائمةفصل دراسي جديد داخل بالسعة  شر

 ،) ز ي الملحق كما هو وارد منحة بدء التشغيل.  ب)وليس أثاث مكتب الموظفي 
ز
للتحقق من االمتثال لذلك، و . 6ف

بية تطلب ، تقديم جرد لمواد من مقدم الخدمة الذي تم التعاقد معهتحقق ال هيئة، من خالل والتعليم وزارة التر

 
 
اؤه بمنحة بدء التشغيل و التعل  تقرير بالمرصوفات. تقديم م واألثاث الذي تم شر

 

ات األداء 6.2  مؤشر

ي القسم 
ز
ب عل جميع مقدمي الخدمات من القطاع (، يج6.1باإلضافة إىل تلبية متطلبات االمتثال )كما هو موضح ف

ات األداء التالية من أجل  الذين تم التعاقد الخاص   حوافز الجودة.  الحصول عل  دفعاتمعهم االمتثال لمؤشر
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ات األداء المرتبطة 15الجدول   حوافز الجودة بدفعات : مؤشر

 نوع المؤشر 
 نموذج تقديم الخدمة

 

 نموذج القسيمة

 

ات الوصول   مؤشر

٪ 90جب تقديم الخدمة اىل ما ال يقل عن أ. ي
ز بالعقد خالل  من إجماىلي األطفال المشمولي 

ة السابقة للرصف.   الفتر

 

لحضور امتوسط  أو يزيد  ب. يجب أن يساوي
ة السابقة للرصف. 90اليومي    ٪ خالل الفتر

 

٪ من إجماىلي 100 إىلتم تقديم الخدمة  .أ
ة  ز بالعقد خالل الفتر األطفال المشمولي 

 قة للرصف. الساب

 

 

لحضور امتوسط  أو يزيد  يجب أن يساوي  .ب
ة السابقة للرصف. 90اليومي    ٪ خالل الفتر

ات الجودة  مؤشر

 خطة تعزيز الجودة  لكل مقدم خدمة، عل النحو المفصل أدناه:  حسب سيتم تقييم الجودة 

ز لمقدم الخدمة قبل توقيع العق • ي هذه سيتم تنفيذ زيارة مراجعة فنية واحدة أو زيارتي 
ز
د. ف

الزيارات، تتم متابعة مقدمي الخدمة من خالل أداة متابعة وسيتم تقييم االمتثال لمعايت  
ي قاعدة بيانات خطة تعزيز الجودة وستشكل 

ز
هذه مختارة. كما سيتم تسجيل النتائج ف

ات   مقدم خدمة. الخاصة بكل  لخطة تعزيز الجودة  األساس المؤشر

ي العقد   ستكون هناك ثالث زيارات ميدانية •
ز
خطة و لمتابعة ومراجعة األهداف المحددة ف

 تعزيز الجودة. 

تصبح خطة تعزيز الجودة جزًءا ال يتجزأ من العقد الموقع مع كل مقدم خدمة من القطاع سوف   
 الخاص. 

وط المذكورة أعاله، سيتم إلغاء دفعة حافز الجودة )جزئًيا أو كلًيا(. ويج ي حالة عدم االمتثال ألي من الشر
ز
ب عل مقدم ف

ة  ي فتر
ز
ات خطة تعزيز األداء( ف ي االلتحاق و / أو الحضور و / أو مؤشر

ز
ات )ف ز المؤشر ا تقديم خطة لضمان تحسي 

ً
الخدمة أيض

ز العام والخاص بالحالرصف التالية.  ز القطاعي  اكة بي  ، تحتفظ اللجنة الفنية للشر ز ي رصف متتاليتي 
نر ق إذا استمر الوضع لفتر

ي إعادة تقييم أو إنه
ز
اكةف  اء عقد الشر

 

 تطبيق واحد أو أكتر من الحوافز التالية:  يجوز المعايت  واألهداف،  فوقونبالنسبة لمقدمي الخدمة الذين ي

خيص •  ي لتر
ز  الروضةالتجديد التلقان  ز التاليتي   للسنتي 

ي لعقد • 
 لسنة التالية عند توفر األموالاتجديد تلقان 

اف باألداء عاىلي الجودة من خالل •   لقصة النجاحالشهادات والمشاركة العامة االعتر
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 المتابعة والتقييم اجراءات مراحل و  6.3

ز عملية الم ي  تابعةيتم تضمي 
ز
ي الشكل مجمل ف

ز
ز العام والخاص، كما هو موضح ف ز القطاعي  اكة بي  خطوات بدء الشر

ي هذا السياق، يتم عرض4
ز
بية والتعليم كل من ومسؤوليات   تابعةم اجراءات . وف مقدم الخدمة من القطاع و وزارة التر

ي الشكل  خاصال
ز
 أدناه. ف

 

ن العام والخاص  تجربة: خطوات تنفيذ 4الشكل  ن القطاعي  اكة بي   الشر

 

 

شيح6.3.1   . التقديم والتقييم والتر

بية  نفذ كخطوة أوىل، ست  ها تعبئت( للطلبات والوثائق المقدمة للتأكد من 4مراجعة إدارية )الخطوة والتعليم وزارة التر

 وسينتقلون إىل خطوة المراجعة الفنية.  شعار استكمالها بشكل صحيح. سيتم إو 
ً
ز الذين قدموا طلًبا كامل  المتقدمي 

ي سيتم 
ي المراجعة الفنية، سيتم تقييم الطلبات بناًء عل ثالثة مكونات، والتر

ز
لية،  للحصول عل النتيجة اإلجما وزنها ف

 كما هو موضح أدناه. 
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 ن مكونات التقييم: وزن كل مكون م16الجدول 

ن  الوزن المكوِّ

ح التواصل مع العائالت والمجتمع  %10 مقتر

ي 
ح التطوير المهتز  %10 مقتر

 %80  االمتثال لمعايت  الجودة

 %100 االجماىلي   

 

حأ.   عائالتالمجتمع وال التواصل مع مقتر

ح  من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص.  جزًءا ال يتجزأ من الطلب المقدم عائالتالمجتمع وال التواصل معيعتتى مقتر

ي سيضطلع بها مقدمو الخدمات من القطاع الخاص لضمان التحاق كاٍف 
اح تفاصيل خطة اإلجراءات التر يعرض االقتر

ا تجمعاتهم السكانيةلألطفال من 
ً
حات وفق ي  . سيتم تقييم المقتر

ح الفتز لمكونات الفرعية اوجدوى  لمتانة المقتر

ي يقدم فهًما لتصور ال( ت1الثالثة التالية: 
ر
ي تؤثر عل دمج عائالتحليل سياف

 لتحاقوا حول التعليم المبكر والعوامل التر

ي هذه الخدمات؛ 
ز
اتيجية وأنشطة مفصلة لتوعية المجتمع ورفع وعي ال2األطفال ف بأهمية تعليم  عائالت( إستر

ي مرحلة  التحاقالطفولة المبكرة و 
ز
ي األطفال ف

ز
خطة متابعة وتقييم لتقييم نتائج  (3رياض األطفال التمهيدي ف

 األنشطة المخطط لها. 

حب.  ي  مقتر
 التطوير المهنن

ي جزًءا ال يتجزأ من 
ح التطوير المهتز  المقدم من قبل مقدمي الخدمة من القطاع الخاص. سيتم تقييم الطلبيعتتى مقتر

ا  
ً
حات وفق ي تم تطويرها كجزء من مكونات الفرعية الثالثة التاليةللالمقتر

 ( تحديد المجاالت 1: الطلب المقدم التر

ي المستمر لمعلم
ي المنشأة / المركز.  اتذات األولوية للتطوير المهتز

ز
اتيجية وأنشطة مفصلة 2رياض األطفال ف ( إستر

اك مدير  بية والتعليم أو  اتالمدرسة والمعلم ةإلشر ي أو التدريب المقدم من قبل وزارة التر
ي برامج التطوير المهتز

ز
 ف

ي مرحلة األخ هيئاتال
ز
ز نتائج التعليم ف ي تركز عل تحسي 

ز األطفال تعليم رى التر الطفولة المبكرة، والتفاعالت بي 

، أو الموضوعات األخرى ذات الصلة ب ز ( خطة متابعة وتقييم لتقييم نتائج 3الطفولة المبكرة؛ تعليم والمعلمي 

 األنشطة المخطط لها. 

 االمتثال لمعايت  الجودة ت. 

زيارات ميدانية فنية لتقييم مقدمي الخدمة بناًء عل امتثالهم لمعايت  الجودة. ولتحقيق هذا  هيئة التحقق تنفذ س

ي رياض األطفالالتحقق أداة هيئة الهدف، ستستخدم 
ز
اف عل تنفيذ البنود المدرجة  متابعة مرحلة التمهيدي ف لإلشر

ي األقسام ال
ز
 2إىل  0من  بند . سيتم تصنيف االمتثال لكل الحقةف

ً
ة الفنية ا إىل نتائج الزيارات الميدانية للمراجع. استناد

ف هيئة التحققتفق تاألوىل والثانية، س . خطة تعزيز الجودةعل  الذين تم اختيارهممع مقدمي الخدمات  ةأو المشر

ي تنفيذ معايت  الجودة، وتحديد الدعم المطلوب، وتحديد اإلجراءات  خطة تعزيز الجودة سغ ت
ز
إىل ضمان التقدم ف

 صحيحية عند الحاجة. الت
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شيح الرسمي لسجل مقدمي خدمات  (، 7)الخطوة  حالة( وأثناء عملية اإل 6)الخطوة  تعليم الطفولة المبكرةبعد التر

يد  ضمن مراجعة فنية ثانية لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص زيارة يتم إجراء  ز نموذج تقديم الخدمة الذي ست 

نموذج القسيمة للتوسع من  ضمن ة جديدة باإلضافة إىل مقدمي الخدمات من خالل منشأ االستيعابية من قدراتهم

ي منشأة قائمة. تسغ هذه الزيارات الميدانية إىل ضمان االمتثال لمعايت  جودة األمن 
ز
خالل فصل دراسي جديد ف

ي سيتم 
ي المرافق المحتملة التر

ز
خيص ف ها من قبل طرف ثال استئجارها والسالمة ومتطلبات التر ي أو توفت 

ز
ث أو ف

 . قائمةالفصول الدراسية داخل مرافق رياض األطفال ال

ف هيئة التحققتفق ت، بناًء عل المراجعة الفنية األوىل والثانية، حالةبمجرد اكتمال عملية اإل   مع مقدمي  ةأو المشر

ي تنفيذ معايت  الإذ . حول خطة تعزيز الجودةالخدمة المختارين 
ز
جودة وتحديد تسغ هذه الخطة إىل ضمان التقدم ف

ز من المعايت  وتأخذ الدعم المطلوب وتحديد اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء.  ز االعتبار  الخطة نوعي   . بعي 

ي تضمن بيئة مناسبة للتعتعتتى  : ة )البنية التحتية(يالهيكل المعايت   •
لم، حاسمة ألنها تشت  إىل تلك الظروف التر

ي ذلك التوظيف، والسجالت اإلدارية، 
ز
 وقضايا األمن والسالمة. بما ف

ي تنفيذها، مثل تفاعالت األطفال/ الاجرائية معايت   •
ز
ز : تشمل جوانب الخدمة األكتر ديناميكية ف ، وتطوير بالغي 

ز أمور أخرى.   المناهج الدراسية، ومشاركة األشة، من بي 

خطة  تطوير  سيتمو الفنية. ليتم اعتماده من قبل اللجنة لخطة تعزيز الجودة  نموذجعل إعداد  هيئة التحقق ستعمل

ي  دم خدمة من القطاع الخاصمق مع كل  تعزيز الجودة
أثناء المراجعة الفنية،  تنفذ بناًء عل زيارات الموقع التر

ز العام والخاص الذي سيتم توقيعه مع مقدمي الخدمات من توس ز القطاعي  اكة بي  صبح جزًءا ال يتجزأ من عقد الشر

للوفاء  من القطاع الخاصن اإلجراءات واألهداف التدريجية لمقدمي الخدمات القطاع الخاص. وسيشمل مجموعة م

، وسيتم استخدامه أداء مقدمي الخدمات من القطاع الخاص طوال  تابعةكأداة أساسية لم  ا بها عل مدار العام الدراسي

ة التعاقد، و   (. 3)انظر الملحق رصف الدفعات فتر

 : األهداف التالية خطة تعزيز الجودةتتضمن 

 المتعلقة بنموذج القسيمة المتعلقة بنموذج تقديم الخدمة أنواع األهداف

 االلتحاق والحضور 

٪ من إجماىلي عدد 90ما ال يقل عن  التحاق تم  •
ز بالعقد بخدمات مرحلة  األطفال المشمولي 
ة السابقة  ي رياض االطفال خالل الفتر

التمهيدي فز
 للرصف. 

ال ٪ لجميع األطف90معدل حضور ال يقل عن   •
ز بالعقد طوال العام الدراسي   المشمولي 

٪ من إجماىلي عدد األطفال 100 التحاق تم  •
ي 
ز بالعقد بخدمات مرحلة التمهيدي فز المشمولي 
ة السابقة للرصف.   رياض األطفال خالل الفتر

٪ لجميع األطفال 90نسبة حضور ال تقل عن  •
ز بالعقد طوال العام الدراسي   المشمولي 

   الجودة

ي مجاالت الجودة التالية: اإلجراءات واأل
 هداف المطلوب تحقيقها خالل العام الدراسي فز

ي الروضة .1
 ادارة وموظفز

 بيئة الروضة .2
 ممارسات الفصول الدراسية .3
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ي بموجب كل من  ز العام والخاص،  نموذجى ز القطاعي  اكة بي  التحقق من االمتثال لكل عل  هيئة التحقق تعملالشر

ا ألهداف  قدم خدمةم
ً
.  خطة تعزيز وفق ز ز التاليي   الجودة، انظر القسمي 

لمنشآت جديدة بموجب نموذج تقديم الخدمة وفصول دراسية جديدة  إعداد خطة تعزيز الجودة. 6.3.1.1
 القسيمة بموجب نموذج 

ي الشكل 
ز
ز ف ي إطار نموذ  ات، بالنسبة لمقدمي الخدم5كما هو مبي 

ز
أو مقدمي ج تقديم الخدمة الذين يتوسعون ف

، يتم االتفاق قائمةوذج القسيمة لفتح فصول دراسية جديدة داخل منشأة رياض أطفال بموجب نم اتالخدم

ي لخطة تعزيز الجودةواإل 
ز
عدد نموذج القسيمة لتوسيع  مقدمي الخدمة بموجببشكل مختلف عن  عداد االضاف

 .  قائمالمقاعد داخل فصل دراسي 

يمة لفتح فصول دراسية جديدة داخل منشأة أو مقدمي الخدمة بموجب نموذج القس تقديم الخدمةبموجب نموذج 

ي الزيارة لخطة تعزيز الجودةالمعياري العملية أساس  وضعيتم  روضة قائمة،
ز
. ستكون هذه الزيارة مطلوبة 3 رقم ف

ا(.  تابعةمن أجل م
ً
ق ستشكل نتيجة تلك الزيارة أساًسا لالتفاو تفاعالت الفصل الدراسي )غت  القابلة للمالحظة سابق

 معايت  . الاألهداف والتدابت  المتعلقة ب تعزيز الجودة حولعل خطة 

ي والدفعات الجودة  تعزيز : تنفيذ خطة 5الشكل 
ن
تقديم الخدمة ونموذج القسيمة نموذج  المالية المرتبطة بها ف

 )فصل دراسي جديد(

ة  الفتر

 مرحلة تقييم واختيار روضة األطفال
 )التمهيدي(

مرحلة جاهزية 
خدمات 

 روضةاألطفال
  التمهيدي()

ي  هدافاال
ن
خالل  خطة تعزيز الجودة المتوقع الوصول اليها ف

 مرحلة تنفيذ خدمات روضة األطفال

المراجعة الفنية: 
 1الزيارة 

توقيع العقد )ال 
 يوجد زيارة فعلية(

 مرحلة ما قبل البدء
 2الزيارة  –

امتثال الجودة: 
 3الزيارة

امتثال الجودة )ال 
 يوجد زيارة فعلية(

الجودة: الزيارة  امتثال
4 

وصف 
االجراءات 
 المطلوبة

 

القسيمة نموذج 
)الفصول الدراسية 

 وذج الجديدة( ونم
ي 
تقديم الخدمة النر

اجتازت المراجعة 
تنفذ هيئة اإلدارية: 
زيارة فنية  التحقق

وتطبق أداة الجودة 
ي الفصول 

ز
ف

 قائمةالدراسية ال

نموذج فقط 
تقديم الخدمة 
الذي اجتاز 

: اريةالمراجعة اإلد

التحقق  تنفذ هيئة

القسيمة نموذج 
)الفصول الدراسية 

 وذج الجديدة( ونم
 تقديم الخدمة
: الذين تم اختيارهم

يوقع مقدم الخدمة 
م بإجراء ال ز عقد )يلتر

ات المطلوبة  التغيت 
الصادرة عن 
المراجعة الفنية ، إذا 
لزم األمر(. ستقدم 
هيئة التحقق قائمة 

 والبنود  باألصناف
اؤها  ي سيتم شر

التر
 (. 6)الملحق 

مة مع  العقود المتى
القسيمة نموذج 

)الفصول الدراسية 
 وذج الجديدة( ونم

تقديم الخدمة: 
هيئة  تتحقق 
تيفاء اسمن التحقق 

ات المطلوبة ،  التغيت 
وتتحقق من توافق 
الست  الذاتية 
والعقود مع 
ق
 
يم المتطلبات، وت

وتراجع جرد 
ي تم 

يات التر المشتر
اؤها   . شر

مة مع  العقود المت 
القسيمة نموذج 

)الفصول الدراسية 
 وذج الجديدة( ونم

 تقديم الخدمة: 
تقوم هيئة  التحقق 

 الصف بزيارة 
ة ما  ي فتر

ز
الدراسي ف

ز الدفعة األوىل  بي 
والثانية، عل األقل 

أسابيع بعد بدء  4
. التنفيذ / العملية

دمي سيتم إبالغ مق
 الخدمة بالتقويم

مة مع  العقود المت 
القسيمة نموذج 

)الفصول الدراسية 
ذج و الجديدة( ونم
تقوم  تقديم الخدمة: 
من  هيئة التحقق
لتقييم  مراجعة وتقييم 

االمتثال بناًء عل خطة 
 تعزيز الجودة

مة مع  العقود المت 
القسيمة نموذج 

دراسية )الفصول ال
ذج و الجديدة( ونم
: تقديم الخدمة

تقوم هيئة التحقق 
من مراجعة وتقييم  
لتقييم االمتثال بناًء 
عل خطة تعزيز 

 الجودة
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زيارة لموقع 
لمنشأة الجديد ا

ح وتطبق  المقتر
قائمة الحد األدنز 

مواصفات  من
ي 

 الروضةمبانز
الخاصة، كجزء من 
تعليمات ترخيص 
رياض األطفال 

 . الخاصة

نموذج تقديم الخدمة 
المتعاقد عليه فقط: 

 التحقق  تقوم هيئة
 بريارة المنشأة

طبق تو  ةالجديد
القائمة الكاملة 
ي 
لمواصفات مبانز

الخاصة،   الروضة
زء من تعليمات كج

رياض  ترخيص
 . األطفال الخاصة

زيارات لا  )مواعيد(
 . للجودة متثال اال 

متطلبات 
 رصفال بدء

 ال تنطبق

ع )مع 
 
عقد موق

ام بإجراء  ز االلتر
ات الالزمة  التغيت 
بحلول الزيارة 
 التالية، إذا لزم األمر(

ات تم انجاز  التغيت 
ي تم 

ام التر ز االلتر
بتحقيقها، والعقود 
تتوافق مع 

 المتطلبات
وط ، ومستوفية للشر
 وتم الحصول عل
جرد االثاث والبنود 

اؤها  ي تم شر
 . التر

الجودة 
البنية / )الهيكلة
فقط(  التحتية

ات  واستيفاء مؤشر
 . االلتحاق/ الوصول

ات  استيفاء مؤشر
الجودة 
البنية / )الهيكلة
والمعايت   التحتية
ا( و االجرائية ت مؤشر
. االلتحاق/ الوصول

التحقق من خالل 
مراجعة إدارية و / أو 
 مسح عتى الهاتف. 

ات  استيفاء مؤشر
الجودة )الهيكلة/البنية 

التحتية والمعايت  
ات االجرائية( و  مؤشر

 الوصول/االلتحاق. 

 رابعةال الدفعة ثالثةالدفعة ال ثانيةالدفعة ال الدفعة االوىل منحة بدء التشغيل ال يتم أي رصف  بدء الرصف

 

 قائمةالفصول الدراسية اللتحاق بزيادة اال من خالل  الجودة لمقدمي الخدمات خطة تعزيز . تطوير 6.3.1.2
 بموجب نموذج القسيمة

ي الشكل 
ز
ز ف خطة تعزيز الجودة تم االتفاق عل ي(، قائمة)الفصول الدراسية ال قسيمة، بموجب نموذج ال6كما هو مبي 

ي تم باستخدام المالحظات األساس
ي المراجعة الفنية وسيتضمن كال من معايت  الهيكلة تسجيلها ية التر

ز
 ية البنية التحت/ ف

 . المعايت  االجرائيةو 

 الجودة ورصفها لنموذج القسيمة )الفصول الدراسية الحالية( عزيز : تنفيذ خطة ت6الشكل 

ة  الفتر

مرحلة تقييم واختيار روضة األطفال 
 )التمهيدي(

 مرحلة جاهزية خدمات
 )التمهيدي( روضةاألطفال

ي خطة تعزيز الجودة خالل 
ن
االهداف المتوقع الوصول اليها ف

 مرحلة تنفيذ خدمات روضة األطفال

المراجعة الفنية: 
 1الزيارة 

توقيع العقد )ال 
 (ميدانيةيوجد زيارة 

: مرحلة ما قبل البدء 

 2الزيارة 
امتثال الجودة: 

 3الزيارة 
امتثال الجودة )ال 

 (ميدانيةرة يوجد زيا
امتثال الجودة: 

 4الزيارة 

وصف 
االجراءات 
 المطلوبة

المزودين جميع 
 ضمن نموذج

القسيمة 

تقوم هيئة التحقق 
بإعداد توصيات 

تحديد الجودة و 

الذين تم قدمو الخدمات م
: تقوم هيئة اختيارهم 

التحقق بزيارة مقدم 

مقدمو الخدمات 
 الذين تم التعاقد 

: تقوم هيئة معهم

مقدمو الخدمات 
الذين تم التعاقد 

هيئة تقوم  : : معهم

مقدمو الخدمات 
: المتعاقد معهم

تقوم هيئة التحقق 
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)الفصول  
الدراسية 

ي 
الحالية( النر

تجتاز المراجعة 
تنفذ  اإلدارية: 

هيئة التحقق 
زيارة فنية وتطبق 
ي 
ز
أداة الجودة ف

الفصول 
 الدراسية. 

خطة تعزيز الجودة 
 لكل روضة  الفردية

بناًء عل الزيارة 
ي تم 

األساسية التر
تنفيذها أثناء 
 المراجعة الفنية. 

مقدمو الخدمة 
الذين تم 

: توقيع اختيارهم 

العقد واالتفاق عل 
 خطة تعزيز الجودة

بعة التقدم الخدمة لمتا
ي تنفيذ  المحرز 

ز
خطة  ف
 تعزيز الجودة

 . 

التحقق بزيارة 
ي  الصف 

ز
الدراسي ف
ز الدفعة  ة ما بي 

فتر
األوىل والثانية، 
 4عل األقل 

أسابيع بعد بدء 
. سيتم التنفيذ 

إبالغ مقدمي 
 الخدمة بالتقويم

الخاص  )المواعيد(
تثال بزيارات ام

 الجودة

تقييم بالتحقق 
االمتثال بناًء عل 

 خطة تعزيز الجودة

بتقييم االمتثال بناًء 
عل خطة تعزيز 

 الجودة. 

متطلبات 
 بدء الرصف

 ال تنطبق

 ال تنطبق

ات الجو  دة استيفاء مؤشر
البنية التحتية / )الهيكلة

(  والمعايت  االجرائية
اتو   مؤشر

 . االلتحاق/ الوصول

ات  استيفاء مؤشر
الجودة 

)الهيكلة/البنية 
التحتية والمعايت  

ات االجرائية ( و  مؤشر
  الوصول/االلتحاق

ات  استيفاء مؤشر
الجودة 

)الهيكلة/البنية 
التحتية والمعايت  
االجرائية ( 

اتو   مؤشر
 اقالوصول/االلتح

التحقق من خالل 
مراجعة إدارية و / أو 
 مسح عتى الهاتف. 

ات  استيفاء مؤشر
الجودة 

)الهيكلة/البنية 
التحتية والمعايت  

ات  االجرائية ( ومؤشر
  الوصول/االلتحاق

 بدء الرصف
ال يتم أي رصف 

 بعد الزيارة
 ال يتم أي رصف

 ةالدفعة الرابع الدفعة الثالثة الدفعة الثانية الدفعة االوىل

 

 والتعاقد حالة. االختيار واإل 6.3.2

ي خالل عملية دعم تقديم ال
 
 الخاصمن القطاع مقدمي الخدمات  واإلحالة إىلاالختيار النهان

بية ب هيئة التحقق تقوم ، الذي تم تطويره  السجل من خالل  ي والتعليم دعم وزارة التر
ز
ي  عملية ف

 حالةإل االختيار النهان 

ي المرحلة العقود 
ز
 يشمل ذلك: و . ةريبيالتج ف

ز العام والخاص وتقديم المشورة صنع القرار للجنة   عام كسكرتت  العمل   • ز القطاعي  اكة بي  رفيعة المستوى للشر

وط الم حالةوإرسال خطاب اإل  النهائية والدعم للوصول إىل قائمة مقدمي الخدمات الذين  الخدمة مقدمي إىل  شر

 . تم اختيارهم

القطاع الخاص الذين تم اختيارهم بموجب نموذج تقديم الخدمة أو مقدمي بالنسبة لمقدمي الخدمات من  •

من خالل إنشاء فصول  وزيادة االلتحاق القدرة االستيعابية رفعل القسيمة  الخدمة المتعاقد معهم بموجب نموذج

( من الزيارات الميدانية اإلضافية، ح هيئة التحقققوم تدراسية جديدة، س ز سب الحاجة. بإجراء )واحدة أو اثنتي 
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بية ومعايت  
األمن و مختارة للجودة  ستضمن هذه الزيارات الميدانية االمتثال لمتطلبات ترخيص وزارة التر

 والسالمة . 

يطة، ذين تم اختيارهمبالنسبة لمقدمي الخدمة ال • ز قبل العمل بموجب نموذج  شر اكة أن يصبحوا مرخصي  الشر

ز العام والخاص ز القطاعي  خيص الخاص بهم بشكل شي    ع. ستتم  هيئة التحقققوم ت، سبي  اح لتتبع التر بوضع اقتر

بية ي من قبل وزارة التر
اح والموافقة عليه بشكل نهان   . والتعليم مناقشة االقتر

ي تم  •
خاص، تتفق هيئة التحقق مع مقدمي من القطاع اللكل مقدم خدمة  تنفيذها بناًء عل المراجعة الفنية التر

ي ال طة تعزيز الجودةخعل  الذين تم اختيارهم الخدمة 
حدد اإلجراءات واألهداف التدريجية لمقدمي الخدمة ت تر

. الستيفاء   ا و معايت  الجودة عل مدار العام الدراسي
ً
هيئة من قبل  خطة تعزيز الجودة تطوير نموذج يجب أيض

بية والتعليم ا وتقديمه التحقق  . للموافقة عليها  إىل وزارة التر

ز العام والخاص الشر قاعدة بيانات ونشر تعبئة  • ز القطاعي   لمقدمي  يتم تنفيذها ( زيارة إضافية للموقع 1مع ) اكة بي 

خيص الشي    ع (2الخدمات المحددين بموجب نموذج تقديم الخدمة، ) ( 3و ) االجراءات المتبعة الجراءات التر

 . مقدم خدمةلكل  خطة تعزيز الجودةمن  اإلجراءات واألهداف المتفق عليها

 

 من إعداد العقد إىل التوقيع(ابتداء ) العقد  إحالةدعم 

بيةبدعم التحقق  هيئة سوف تقوم  • ي إعداد العقود والمفاوضات، وهذا يشمل:  والتعليم وزارة التر
ز
 ف

o  ز العام والخاص مع مقدمي الخدمة ز القطاعي  اكة بي  ي شر
ز
بية والتعليم للدخول ف إعداد نموذج عقد لوزارة التر

ز )القسيمة وتقديم الخدمة( بالتشاور الوثيق مع بموجب كال الن الذين تم اختيارهم   الدوائر المختصةموذجي 

ي 
ز
بيةف ذج . يجب أن يتوافق نمو مشاري    ع البنك الدوىلي )القانونية والمالية( ووحدة تنسيق  والتعليم  وزارة التر

ز العامة السارية للسلطة الفلسطينية واإلجراءات الحكومية للتعاقد مع  القطاع  مؤسساتالعقد مع القواني 

 الخاص. 

o بية ي  ابتداءمشاري    ع البنك الدوىلي  ووحدة تنسيق والتعليم دعم وزارة التر
ز
 من إعداد العقد إىل التوقيع، بما ف

 لتتالءم حسب خصوصية كل مقدم خدمة تم اختياره ذلك تصميم العقود 
ً
، بحيث تكون مجدية قانونيا

 واتباع هيكل
ً
ز دعم إتمام كذلك ، و الموضحة  الرصف يةوماليا جميع العقود مع مقدمي الخدمات الخاصي 

.  الذين تمت االحالة اليهم ز  للتوقيع عليها من كال الطرفي 

o  بإجراء التعديالت المطلوبة.  مقدم الخدمةمراجعة المستندات المطلوبة لمنحة بدء التشغيل، ومطالبة 

o  األوىل الدفعة للموافقة عل رصف مشاري    ع البنك الدوىلي إعداد تقرير لدعم وحدة تنسيق . 
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 . التأكد من جاهزية الخدمة6.3.3

ي ضمان السالمة لجميع األطفال، يجب عل مقدمي الخدمات من القطاع  البنية التحتية/ نظًرا ألهمية معايت  الهيكلة
ز
ف

ي 
ز
ا  لها  متثالاال الجودة واالمتثال لها. يعد  عزيز خطة تالخاص تنفيذ جميع التوصيات الواردة ف

ً
ط للموافقة عل  شر

ط يمكن تطبيق استثناءات و والموافقة عل بدء تشغيل الخدمات.  األوىل ةلدفعارصف   . 15موافقة اللجنة الفنية بشر

 تقييمالو  المتابعة. 6.3.4

ز  ي الشكلي 
ز
ز ف ي ، يعد االمتثال لهذه المعايت  3و  2كما هو مبي  ي  بشكل تدريجى

ز
ا لألهداف المتفق عليها ف

ً
زيز خطة تعوفق

وطة بتحقيق األهداف المتفق عليها.  دفعاتال الموافقة عل. إن الجودة يمكن تطبيق استثناءات و الدورية للعقد مشر

ط   موافقة اللجنة الفنية.  بشر

 

  

                                                           
 صرف أية دفعة بناء على دراسة ومراجعة كل حالة على حدةسوف يتم ممارسة المرونة من قبل اللجنة الفنية قبل الموافقة على  15



44 
 

 المالحق

اتهم ورواتبهم حسب نموذج تقديم الخدمة1الملحق  ن وخت   : مؤهالت الموظفي 

 المؤهالت الدور
الحد األدنز 
للراتب 
 الشهري

العالوة 
 الشهرية

تكلفة 
الالمواص
ت 

 الشهرية

التكلفة 
 اإلجمالية

 

 المدير/ة

 : الوقت المخصص

شهر بدوام   12
 كامل

 

 

 المؤهل المرغوب فيه
:حد أدنز  درجة دبلوم مدته سنتان المؤهالت

ي 
 أو التعليم األساسي  تعليم الطفولة المبكرة فز

ة ي  5: الختى
ي ذلك سنتان فز

سنوات بما فز
 أو التعليم األساسي  الطفولة المبكرة تدريس

 الحد األدنن من المتطلبات
إذا لم يكن من الممكن العثور عل الشخص 
الذي يتمتع بالمؤهالت المرغوبة فيجب عل 

 :مقدم الطلب تلبية ما يلي 
ز ال تقل عن س -: درجة الدبلومالمؤهالت  -نتي 

بية / العلوم  ي المجاالت المتعلقة بالتر
فز

 اإلنسانية / العلوم التطبيقية
ة ط وجو الختى ة: ال يشتر  د ختى

 

 

 شيكل
2,250 

 

+ 

30شيكل
0 

 

+ 

25شيكل
0 

 

2,80شيكل
0 

 المعلم/ة

: الوقت المخصص
 دوام كامل

 

 المؤهل المرغوب فيه
ي المؤهالت

ز فز  درجة دبلوم سنتي 
:حد أدنز

تعليم الطفولة المبكرة أو التعليم األساسي 
 )تخصص(

ة ةالختى ط وجود ختى  : ال يشتر
 الحد األدنن من المتطلبات

ن الممكن العثور عل الشخص إذا لم يكن م
الذي يتمتع بالمؤهالت المرغوبة فيجب عل 

 :مقدم الطلب تلبية ما يلي 
ال تقل عن  -: حد أدنز درجة دبلومالمؤهالت

ز  ي المجاالت  -سنتي 
بية /  فز المتعلقة بالتر

 العلوم اإلنسانية / العلوم التطبيقية
ة ةالختى ط وجود ختى  : : ال يشتر

 

 شيكل
2,250 

  

+ 

25شيكل
0 

2,50شيكل
0 

الدعم االجتماعي 
 والنفسي 

  الوقت المخصص
ي إذا كانت 

دوام جزن 
رياض األطفال بها 

 3من صف إىل 
 صفوف

 الحد األدنن من المتطلبات
ي المؤهالت

ز فز : درجة دبلوم ال تقل عن سنتي 
المجاالت المتعلقة بعلم النفس / خدمات 

 المجتمع / العمل االجتماعي 
ة ةالختى ط وجود ختى  : ال يشتر

 

1,12شيكل
5 

 + 

12شيكل
5 

1,25شيكل
0 
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 المؤهالت الدور
الحد األدنز 
للراتب 
 الشهري

العالوة 
 الشهرية

تكلفة 
الالمواص
ت 

 الشهرية

التكلفة 
 اإلجمالية

 

 
دوام كامل إذا كانت 
رياض األطفال بها 

 صفوف فأكتر  4

 الدعم اإلداري
يتم تضمينهم 
بدوام كامل إذا  
كانت رياض 
 4األطفال بها 

 صفوف فأكتر 

 الحد األدنن من المتطلبات
ي المؤهالت

ز فز : درجة دبلوم ال تقل عن سنتي 
 رتارية اإلداريةالمجاالت المتعلقة بأعمال السك

ة ة الختى ط وجود ختى  ال يشتر

2,05شيكل
0 

 

 + 

25شيكل
0 

2,30شيكل
0 

 عمال النظافة 
  الوقت المخصص

 دوام  كامل

 الحد األدنن من المتطلبات
ة محددة مطلوبة   ال توجد مؤهالت أو ختى

1,88شيكل
0 

 + 

25شيكل
0 

2,13شيكل
0 
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شادية الشهرية لتشغيل2الملحق   روضة أطفال حسب الحجم لنموذج تقديم الخدمة : التكاليف اإلستر

ي تطوير موازناتهم 
ز
يجب استخدام الجدول التاىلي كمرجع / مصدر من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ف

 .التشغيلية

 12     مجموع االشهر

 9     أشهر التشغيل

 نوع التكلفة  البند المكونات
 التكلفة الشهرية / عدد األطفال

75 100 

 التكاليف الفرعية الثابتة

ية   موارد بشر

 2,800 شيكل ثابت    المدير/ة

    المعلم/ة
 ثابت 

 2,500 شيكل

موظفو الدعم االجتماعي 
والنفسي االجتماعي 
ي اجتماعي / 

)أخصان 
) ي نفسي

 أخصان 

 ثابت 

 2,500 شيكل

 موظف دعم إداري 
 ثابت 

 2,300 شيكل

 عمال النظافة
 ثابت 

 2,130 شيكل

 البنية التحتية

خدمات عامة / مرافق 
)كهرباء ، مياه ، رصف 

نت(  صجي ، إنتر

 ثابت 
 1,200 شيكل 600 شيكل

 900 شيكل 600 شيكل ثابت  الصيانة

ة  التكاليف الفرعية المتغت 

المصاريف 
 التشغيلية

المستلزمات 
المؤسسية )خاصة 

 بالروضة(

 متغت  

 1,058 شيكل 727 شيكل

مية: المواد التعلي
مستلزمات األنشطة 
)مثل الورق واألقالم 
 واأللوان وما إىل ذلك(

 متغت  

 1,005 شيكل
 

 1,364 شيكل
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مستلزمات 
النظافة 
 الشخصية

مستلزمات النظافة 
والتنظيف لألطفال 

ز   والموظفي 

 متغت  
 1,005 شيكل

 
 1,364 شيكل

المصاريف 
 األخرى

 1,297 شيكل 1,100 شيكل ثابت اإليجار

 ٪10ودة لكل طفل حافز الج
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ي نموذج تقديم الخدمات3الملحق 
ن
 : تكلفة كل طفل لتشغيل خدمات رياض األطفال ف

ي الدفعات الواردة
ز
ي  يصف الجدول أدناه المنهجية الكامنة وراء حساب التكلفة لكل طفل. يرجى مراعاة االختالف ف

ز
ف

ي النصالنص أدناه. يتم تقريب الدفعات الفعلية ك
ز
 .ما تظهر ف

ز يتم  12يتم احتساب التكاليف الثابتة وتكاليف اإليجار لمدة  ي حي 
ز
حتساب اشهًرا لتغىطي السنة التقويمية بأكملها، ف

ة لمدة  ة تشغيل المرفق)الروضة( 9التكاليف المتغت   .أشهر وهي فتر

 

 عدد األطفال عدد األطفال

75 100 

 البند المكونات

دد
لع
ا

 

التكلفة 

لكل  الشهرية

 طفل

التكلفة 

السنوية 

 لكل طفل

التكلفة 

السنوية لكل 

منشأة رياض 

 األطفال

دد
لع
ا

 

التكلفة 

الشهرية لكل 

 طفل

التكلفة 

السنوية 

 لكل طفل

التكلفة 

السنوية لكل 

منشأة رياض 

 األطفال

ية  الموارد البشر

 37 شيكل 1   المدير/ة
 شيكل

448 

 شيكل

33,600 
28  شيكل 1  33,600 شيكل 336 شيكل 

 100  شيكل 3    المعلم/ة
 شيكل

1,200 

 شيكل

90,000 
100  شيكل 4  

 شيكل

1,200 
 120,000 شيكل

موظفو الدعم 

 االجتماعي والنفسي 
17  شيكل 0.5  

  شيكل

200 

  شيكل

15,000 
25  شيكل 1  

  شيكل

300 

  شيكل

30,000 

موظفو الدعم 

 اإلداري
15  شيكل 0.5 23  شيكل 1 13,800  شيكل 184  شيكل   

  شيكل

276 
 27,600  شيكل

28  شيكل 1 عاملو النظافة 21  شيكل 1 25,560  شيكل 341  شيكل   
  شيكل

256 
 25,560  شيكل

 البنية التحتية

خدمات عامة / 

 مرافق
8  شيكل 1 12  شيكل 1 7,200  شيكل 96  شيكل   

  شيكل

144 
 14,400  شيكل

8  شيكل 1 الصيانة لشيك 1 7,200  شيكل 96  شيكل       9  
  شيكل

108 
 10,800  شيكل

 إجماىلي التكاليف الثابتة
 

214  شيكل  
  شيكل

2,565 

  شيكل

192,360 

 
218  شيكل  

  شيكل

2,620 
 261,960  شيكل

المصاريف 

 التشغيلية

المستلزمات 

المؤسسية )خاصة 

 بالروضة(

10  شيكل 1  
  شيكل

87 
 6,541  شيكل

 

11  شيكل  95  شيكل 
  شيكل

9,525 
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 عدد األطفال عدد األطفال

75 100 

 البند المكونات

دد
لع
ا

 

التكلفة 

لكل  الشهرية

 طفل

التكلفة 

السنوية 

 لكل طفل

التكلفة 

السنوية لكل 

منشأة رياض 

 األطفال

دد
لع
ا

 

التكلفة 

الشهرية لكل 

 طفل

التكلفة 

السنوية 

 لكل طفل

التكلفة 

السنوية لكل 

منشأة رياض 

 األطفال

13  شيكل 1 تعليميةالمواد ال     
  شيكل

121 
 9,047  شيكل

 
14  شيكل  12,276  شيكل 123  شيكل 

مستلزمات النظافة 

 الشخصية

مستلزمات النظافة 

والتنظيف لألطفال 

ن   والموظفي 

13  شيكل 1  
  شيكل

121 
 9,047  شيكل

 

14  شيكل  12,276  شيكل 123  شيكل 

ة الفرعية  التكاليف المتغت 
 

 36 شيكل 
 شيكل

328 

 شيكل

24,635 

 
 38 شيكل

 شيكل

341 
 34,077 شيكل

ائب  الناتج الفرعي )بدون اإليجار والرصن

 وحوافز الجودة(

 
 250 شيكل

 شيكل

2,893 

 شيكل

216,995 

 
 2,960 شيكل 256 شيكل

 شيكل

296,037 

 حافز الجودة 
 

 25 شيكل
 شيكل

289 

 شيكل

21,700 

 
 26 شيكل

 شيكل

296 
 29,604 شيكل

 بدون إيجار
موع + حافز المج

 الجودة

 
 275 شيكل

 شيكل

3,183 

 شيكل

238,695 

 شيكل 
282 

 شيكل

3,256 
 325,641 شيكل

13شيكل 1 13,200 شيكل 176 شيكل 15 شيكل 1 اإليجار   15,560 شيكل 156 شيكل 

 مع إيجار
المجموع + حافز 

 الجودة

 
 3,359 شيكل 290 شيكل

 شيكل

251,895 

 
295شيكل  

 شيكل

3,412 
 341,201 شيكل

ائب  7,200 شيكل 72 شيكل 6 شيكل 50 3,600 شيكل 48 شيكل 4 شيكل 25 الرصن

ائب   المجموع )بدون إيجار( + الرصن
 

 3,231 شيكل 279 شيكل
 شيكل

242,295 

 
288شيكل  

 شيكل

3,328 
 332,841 شيكل

ائب  اإلجماىلي )مع اإليجار( + الرصن
 

 294 شيكل
 شيكل

3,407 

 شيكل

255,495 

 
301شيكل  

 شيكل

3,484 
 348,401 كلشي
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 : هيكلية الرصف لنموذج تقديم الخدمة4الملحق 

ز العام والخاص وتوقيته لتقديم ز القطاعي  اكة بي   يعرض هذا المرفق هيكلية الرصف لنموذج تقديم الخدمة من الشر

معلومات إرشادية إىل مقدم الخدمات من القطاع الخاص عن المستندات والمخرجات المطلوبة لكل دفعة خالل 

ة لية التنفيذ.  تم تطوير الهيكلية أدناه لعملية الرصف خالل عام دراسي واحد ويخضع للتغيت  إذا اختلفت مدعم

 .العقد

 

 :تعتتى المستندات المالية والقانونية التالية مطلوبة لجميع الدفعات الموضحة أدناه

اس -مطالبة مالية أصلية موقعة )فاتورة(  •
ً
 .يتم االتفاق عليها الحق

 .خصم مصدر سارية المفعولشهادة  •

يبة األمالك •  .شهادة رخص مهن / براءة ذمة من رصز

ي  •
ز
ي العقد واألطفال ف

ز
ز ف ة تقرير يجب توفت  قوائم االلتحاق والحضور إلجماىلي األطفال المشمولي   لكل فتر

ي يديرها مقدم  )التمهيدي( 2ورياض األطفال  )البستان( 1رياض األطفال  جميع فصول
األخرى التر

ي العقد فقط للتحقق لضمان عدم  الخدمات
ز
من القطاع الخاص. تخضع قوائم األطفال غت  المدرجة ف

 .وجود تقاطعات او تكرار

 .منحة بدء التشغيل إلنشاء مرافق جديدة

تنطبق هذه الدفعات فقط عل مقدمي الخدمة الذين تم التعاقد معهم ألول مرة لخدمة مجموعة من األطفال من 

ا لعدد األطفال المراد خالل إنشاء منشأة أو 
ً
ي التكلفة لكل طفل وفق

ز
مركز جديد للروضة. يتم تحديد الدفعة ف

ف عل المستندات  ا عند توقيع العقد وبعد تقديم وموافقة جهة التحقق  أو المشر
ً
خدمتهم. سيكون الدفع مستحق

 :التالية

ز لتنفيذ العقد حسب عدد األطفال المشمو  • حي 
ز المقتر ز بالعقد ومعايت  الجودةالست  الذاتية للموظفي   لي 

 موازنة مفصلة الستخدام منحة بدء التشغيل والمرصوفات اإلجمالية •

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع )راجع المالحظة أدناه( •

 هيكلية الرصف لكل عام دراسي 

ي أيلول 
ن
ىلي قيمة العقد المخصصة لكل ٪ من إجما30، ما يعادل قبل بدء تشغيل الخدمة 2023الدفعة األوىل ف

ف عل المستندات التالية ا بعد تقديم وموافقة جهة التحقق أو المشر
ً
. سيكون التحويل مستحق  :عام دراسي

ي خدمات •
ا لتلفر

ً
ز مسبق ي منشأة مقدم الخدمة بما  )التمهيدي( 2رياض األطفال  قائمة باألطفال المسجلي 

ز
ف

ي العقد لاللتحاق ٪ من إجماىلي عدد األطفال الذين90ال يقل عن 
ز
 .تم تسجيلهم ف

ز الذين يحتاجون إىل مواصالت •  .قائمة األطفال المسجلي 

ز  • ز لمعايت  الجودة قائمة الموظفي   .الذين تم تعيينهم لتقديم الخدمة والمطابقي 

اؤها بمنحة • ي تم شر
 بدء التشغيل جرد للمواد التعليمية واألثاث التر

ة السابقة فيما يتعلق ب •  .منحة بدء التشغيلتقرير مصاريف الفتر
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 .المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع •

ي كانون األول 
ن
ة ٪ من القيمة اإلجمالية للعقد. تستحق بعد تقديم وموافق30ما يعادل ، 2023الدفعة الثانية ف

ف عل المستندات التالية  :جهة التحقق أو المشر

ز بالعقد لما ال  • ة السابقة90يقل عن حضور جميع األطفال المشمولي   .٪ من أيام الدوام خالل الفتر

ي نظام المعلومات اإلدارية لما ال يقل عن  •
ز
ز ف ٪ من إجماىلي 90معلومات محدثة عن األطفال المسجلي 

ز بالعقد  .األطفال المشمولي 

ة المعاينة.  •  قائمة باألطفال الذين احتاجوا اىل مواصالت خالل فتر

ة شهادة من جهة التحقق بأن إجراءات و  • ز الجودة المقابلة قد تم الوفاء بها للفتر أهداف خطة تحسي 

 المشمولة بالتقرير

ز لتقديم الخدمة • ز لمعايت  الجودة المعيني  ز المطابقي   .قائمة الموظفي 

ة السابقة •  .تقرير عن مصاريف الفتر

 .المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع •

ي آذار 
ن
٪ من القيمة اإلجمالية للعقد. تستحق بعد تقديم وموافقة جهة 30ادل ، ما يع2024الدفعة الثالثة ف

ف عل المستندات التالية  :التحقق او المشر

ز بالعقد بما ال يقل عن  • ة السابقة90حضور جميع األطفال المشمولي   .٪ من أيام الدوام خالل الفتر

ي نظام المعلومات اإلدارية لما  •
ز
ز ف ٪ من إجماىلي 90ال يقل عن  معلومات محدثة عن األطفال المسجلي 

ز بالعقد  .األطفال المشمولي 

ة  • ز الجودة المقابلة قد تم الوفاء بها للفتر شهادة من جهة التحقق بأن إجراءات وأهداف خطة تحسي 

 المشمولة بالتقرير

ة المعاينة •  .قائمة باألطفال الذين احتاجوا اىل مواصالت خالل فتر

ز لمعايت  الجو  • ز المطابقي  ز لتقديم الخدمةقائمة الموظفي   .دة المعيني 

ة السابقة •  .تقرير عن مصاريف الفتر

 .المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع •

 

ي أيار 
ن
ق ٪ من اجماىلي قيمة العقد. تستحق بعد تقديم  وموافقة جهة التحق10، ما يعادل 2024الدفعة الرابعة ف

ف عل المستندات التالية  :أو المشر

ز بالعقد بما ال يقل عن حضور جميع ا • ة السابقة90ألطفال المشمولي   .٪ من أيام الدوام خالل الفتر

ة المعاينة •  قائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فتر

ي نظام المعلومات اإلدارية لما ال يقل عن  •
ز
ز ف ٪ من إجماىلي 90معلومات محدثة عن األطفال المسجلي 

ز بالعقد  .األطفال المشمولي 

ة شهادة م • ز الجودة المقابلة قد تم الوفاء بها للفتر ن جهة التحقق بأن إجراءات وأهداف برنامج تحسي 

 المشمولة بالتقرير
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ز لتقديم الخدمة • ز لمعايت  الجودة المعيني  ز المطابقي   .قائمة الموظفي 

ة السابقة •  .تقرير عن مصاريف الفتر

 .المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع •
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 : هيكلية الرصف الخاص بنموذج القسيمة5ملحق ال

 منحة بدء التشغيل إلنشاء فصل دراسي جديد داخل منشأة رياض األطفال الحالية

الذين تم التعاقد معهم ألول مرة لخدمة مجموعة من األطفال من تنطبق هذه الدفعات فقط عل مقدمي الخدمة 

ي رياض األطفال 
ز
. )ا 2خالل إنشاء فصل دراسي جديد ف ي المنشأة أو المركز الحاىلي

ز
يتم تحديد الدفع لتمهيدي( ف

ا عند توقيع العقد وبعد تقديم
ً
ا لعدد األطفال المراد خدمتهم. سيكون الدفع مستحق

ً
 حسب التكلفة لكل طفل وفق

 وموافقة جهة التحقق عل المستندات التالية: 

ز لتنفيذ العقد حسب عدد األطف • حي 
ز المقتر ز بالعقد ومعايت  الجودةالست  الذاتية للموظفي   ال المشمولي 

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع •

 هيكلية الرصف لكل عام دراسي 

ي سبتمت  
ن
٪ من التكلفة السنوية لكل طفل من 30قبل بدء تشغيل الخدمة، ما يعادل  2023الدفعة األوىل ف

ي ال
ز
ي منشأة رياض األطفال. تستحقإجماىلي األطفال الذين يحملون القسائم المدرجة ف

ز
ا ف

ً
ز مسبق  عقد ، والمسجلي 

ف عل المستندات التالية:   بعد تقديم وموافقة جهة التحقق أو المشر

 الموازنة التفصيلية لبدء التشغيل المتوقع والمرصوفات اإلجمالية •

ي منشأة مقدم الخدمة من خ •
ز
ي خدمات رياض األطفال ف

ا لتلفر
ً
ز مسبق الل نموذج قائمة باألطفال المسجلي 

 القسيمة

ي رياض األطفال  •
ز
 ف
ً
ز سابقا  ارج نطاق العقد. خ –قائمة األطفال المسجلي 

ز الذين يحتاجون إىل مواصالت •  .قائمة األطفال المسجلي 

ز لتقديم الخدمة.  • ز لمعايت  الجودة المعيني  ز المطابقي   قائمة الموظفي 

اؤها بمنحة بدء التشغ • ي تم شر
 يل. جرد للمواد التعليمية واألثاث التر

ة السابقة فيما يتعلق بمنحة بدء التشغيل.  •  تقرير مصاريف الفتر

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع.  •

  

ي كانون األول 
ن
٪ من التكلفة السنوية لكل طفل من إجماىلي األطفال الذين 30، تعادل 2023الدفعة الثانية ف

ي تم تقد
ي العقد والتر

ز
ة السابقة. تسيحملون قسائم والمدرجة ف ي منشأة رياض األطفال خالل الفتر

ز
تحق يمها فعلًيا ف

ف عل المستندات التالية:   بعد تقديم وموافقة جهة التحقق أو المشر

ز بالعقد فيما ال يقل عن  • ة السابقة90حضور جميع األطفال المشمولي   ٪ من أيام الدوام خالل الفتر

 ة المعاينةقائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فتر  •

ي نظام المعلومات اإلدارية لجميع األطفال الذين يتم خدمتهم  •
ز
ز ف معلومات محدثة عن األطفال المسجلي 

ي مركز رياض األطفال. 
ز
 ف

ة  • ز الجودة المقابلة للفتر شهادة من جهة التحقق بأنه قد تم الوفاء بإجراءات وأهداف برنامج تحسي 

 المشمولة بالتقرير. 
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 ة السابقة. تقرير عن مصاريف الفتر  •

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع.  •

 

ي آذار 
ن
٪ من التكلفة السنوية لكل طفل من إجماىلي األطفال الذين يحملون 30، تعادل 2024الدفعة الثالثة ف

ة السابقة. تستحق ب ي منشأة رياض األطفال خالل الفتر
ز
ي تم تقديمها فعلًيا ف

ي العقد والتر
ز
يم عد تقدقسائم مدرجة ف

ف عل المستندات التالية:   وموافقة جهة التحقق أو المشر

ة  • ي مركز رياض األطفال خالل الفتر
ز
قائمة باألطفال الذين حصلوا عل قسائم وخدموا بشكل فعال ف

 السابقة. 

ز بالعقد  • ة السابقة90حضور جميع األطفال المشمولي   ٪ عل األقل من أيام الدوام خالل الفتر

ة المعاينةقائمة باألطفال  •  الذين احتاجوا مواصالت خالل فتر

 تقديم المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع.  •

ز لمعايت  الجودة المخصصة لتقديم الخدمة.  • ز المطابقي   قائمة الموظفي 

ة السابقة.  •  تقرير عن مصاريف الفتر

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع.  •

 

ي أيارالدفعة ال
ن
ن ٪ من التكلفة السنوية لكل طفل من إجماىلي األطفال الذين يحملو 10بما يعادل  2024 رابعة ف

 
ً
ة السابقة. سيكون مستحق ي منشأة رياض األطفال خالل الفتر

ز
ي تم تقديمها فعلًيا ف

ي العقد والتر
ز
ا قسائم مضمنة ف

ف عل المستندات التالية:   بعد تقديم وموافقة جهة التحقق أو المشر

ز بالعقد فيما ال يقل عن ح • ة السابقة90ضور جميع األطفال المشمولي   ٪ من الصفوف خالل الفتر

ة المعاينة •  قائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فتر

ي نظام المعلومات اإلدارية لجميع األطفال الذين يتم خدمتهم  •
ز
ز ف معلومات محدثة عن األطفال المسجلي 

ي مركز رياض األطفال. 
ز
 ف

ة شها • ز الجودة المقابلة للفتر دة من جهة التحقق بأنه قد تم الوفاء بإجراءات وأهداف برنامج تحسي 

 المشمولة بالتقرير

ز لمعايت  الجودة المخصصة لتقديم الخدمة.  • ز المطابقي   قائمة الموظفي 

ة السابقة.  •  تقرير عن مصاريف الفتر

 المستندات المالية والقانونية المطلوبة للبدء بالدفع.  •
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 : قائمة بمواد التعلم واألثاث6لملحق ا

 

  25أ. قائمة األثاث لكل صف مكون من 
ً
 طفال

 العنرص الرقم
السعر المقدر 
للعنرص 
 )شيكل(

عدد 
 الوحدات

إجماىلي السعر 
 المقدر )شيكل(

 صورة العنرص مالحظات

 2,000 شيكل 5 400 شيكل طاوالت  1
خمس طاوالت 

 مستديرة لكل صف

 

كرسي لكل صف  25 1,875 شيكل 25 75 شيكل كراسي  2  

 

3 
وحدة رفوف 
 للكتب

 600 شيكل 1 600 شيكل
وحدة واحدة لكل 

 صف

 

 وحدة لكل صف 450 شيكل 1 450 شيكل مشح 4

 

 1,000 شيكل 2 500 شيكل خزانة 5
 ) ز ز )خزانتي  وحدتي 

 لكل صف
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 العنرص الرقم
السعر المقدر 
للعنرص 
 )شيكل(

عدد 
 الوحدات

إجماىلي السعر 
لمقدر )شيكل(ا  

 صورة العنرص مالحظات

 لكل صف 2م 50 2,500 شيكل 50 50 شيكل أرضية مطاطية 6

 

فرشات لكل صف 5 1,100 شيكل 5 220 شيكل فرشة 7  

 

 وحدة لكل صف  300 شيكل 1 300 شيكل فرشات ارقام 8

 

ل  9 ز  وحدة لكل صف  1,000 شيكل 1 1,000 شيكل وحدة متز

 

 وحدة لكل صف  1,200 شيكل 1 1,200 شيكل وحدة طبيب  10

 

 وحدة لكل صف  1,000 شيكل 1 1,000 شيكل وحدة مطبخ  11
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 العنرص الرقم
السعر المقدر 
للعنرص 
 )شيكل(

عدد 
 الوحدات

إجماىلي السعر 
 المقدر )شيكل(

 صورة العنرص مالحظات

12 

وحدة مخزن 
 )السوق(

 
 وحدة لكل صف  900 شيكل 1 900 شيكل

 

13 
وأدوات  لعب

 تعليمية
 400 .1 شيكل 20 70 شيكل

لعبة وأدوات  20
مختلفة لكل صف 
)ألغاز ، ومكعبات ، 
وأدوات منطقية 
للرياضيات واللغة ، 
وأحجار الدومينو ... 

 إلخ(

  

  المجموع
 شيكل

15,325 
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ي  .ب  أثاث مكتن 

 الكمية البند
السعر 
 )بالشيكل

السعر 
 اإلجماىلي 

 700 700 1 مكتب / طاولة مكتب 

 550 550 1 كرسي مكتب 

 600 600 1 طاولة اجتماعات مستديرة 

 1400 350 4 كراسي )لطاولة االجتماعات( 

 1000 500 2 خزانة الملفات 

 4250 إجماىلي 
 

 

 


