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 السياق العام ووصف الشراكات بين القطاعين العام والخاص .1

 الخلفية والسياق .1.1

تحسين تنمية الطفولة املبكرة  في الضفة الغربية وقطاع غزة املمول من البنك الدولي إلى تحسين تغطية يهدف مشروع  

الحمل حتى سن خمس سنوات. تخطط وزارة التربية والتعليم تحت  فترة وجودة خدمات تنمية الطفولة املبكرة لألطفال من

ت رياض األطفال من املستوى الثاني )التمهيدي( من خالل من هذا املشروع لزيادة الوصول إلى خدما 2.1املكون الفرعي 

(. الهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو PPPتصميم وتنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص )

ي( مهيدتطوير شراكات فعالة بين وزارة التربية والتعليم مقدم الخدمة من القطاع الخاص لخدمات رياض األطفال )الت

 لالستفادة من قدراتهم وتعزيزها لتوسيع تقديم خدمات رياض االطفال )التمهيدي( عالية الجودة بطريقة فعالة .

رياض األطفال مع أولوية السلطة الفلسطينية لتعميم سبل الوصول إلى تعليم مرحلة التمهيدي في يتماش ى التركيز على 

رياض األطفال. شرعت وزارة التربية والتعليم في خطط لزيادة التدريج في توفير الخدمات العامة وضمان حصول التمهيدي في 

 12,387)منهم 36,500)التمهيدي(. رغم ذلك فإنه مع وجود ما يقدر بـ  2األطفال على تعليم عالي الجودة في مرحلة رياض األطفال 

)التمهيدي( فإن  2ل في الخامسة من العمر غير مسجلين في رياض األطفال طف( في قطاع غزة 24113و  الغربية في الضفة

الوصول إلى هدف التعميم سيتطلب شراكات حكومية فعالة مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لزيادة الوصول إلى رياض 

ل حوالي ن العام والخاص إلى تسجي)التمهيدي( في املناطق املحرومة. يهدف البرنامج التجريبي للشراكة بين القطاعي 2األطفال 

)التمهيدي( مع التركيز على املواقع الجغرافية املستهدفة. من املتوقع أن يكون تأثير هذا 2طفل إضافي في رياض األطفال  1100

اص خاملشروع التجريبي كبيًرا ألنه سيؤسس لتعاون هادف ومستدام بين وزارة التربية والتعليم ومقدمي الخدمات من القطاع ال

 .لخدمة األطفال الضعفاء واملهمشين بشكل مشترك من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 الهدف .1.2

من القطاع الخاص للدخول في اتفاقية شراكة بين القطاعين العام  )التمهيدي( 2رياض األطفال  قدمي خدماتملهذه دعوة 

في مواقع جغرافية محددة في  )التمهيدي( 2رياض األطفال  خدماتوالخاص مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق توفير 

وكجزء من اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم تقديم تمويل ملقدمي خدمات رياض األطفال  الضفة الغربية.

بهم بشرط  ةالخاص )التمهيدي( 2من القطاع الخاص مقابل تسجيل أطفال إضافيين في منشأة رياض األطفال  )التمهيدي( 2

 .ايفائهم باملعايير املعمول بها
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 نموذجان للشراكة بين القطاعين العام والخاص .1.3

العام من خالل نموذجين:   القطاع مع )التمهيدي( من القطاع الخاص الدخول في اتفاقية شراكة  2يجوز ملقدمي رياض األطفال 

 ناه.( نموذج القسيمة املوضح أد2( نموذج تقديم الخدمة أو )1)

 

 نموذج تقديم الخدمة .1.3.1

بموجب نموذج تقديم الخدمة يدخل مقدمو الخدمة من القطاع الخاص املختارون في اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لزيادة 

سيقوم مقدمو  )التمهيدي(. 2التسجيل عن طريق تأجير أو إنشاء مرفق أو مركز إلستضافة صفوف جديدة في رياض األطفال 

ارة التربية وز تحددها الخدمات من القطاع الخاص املختارون بتسجيل األطفال من األسر التي تستوفي معايير األهلية )التي 

 والتعليم(.

 . نموذج تقديم الخدمة1الشكل 

 

 

 نموذج القسيمة .1.3.2

بموجب نموذج القسيمة يدخل مقدمو الخدمة من القطاع الخاص املختارون في اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لخدمة 

 األطفال الذين يعيشون في موقع جغرافي مستهدف من خالل:

 )التمهيدي( الحالية، و / أو 2ض األطفال التحاق األطفال الجدد في الشواغر املتاحة في صف )صفوف( ريا .1

 )التمهيدي(في املنشأة الحالية. 2التحاق األطفال الجدد بالفصول الدراسية الجديدة ملرحلة رياض األطفال  .2

 الحكومة
مقدم الخدمات الذي تم اختياره  

القطاع الخاصمن   

 الفئة المستهدفة 
االلتحاق في 

 المنشأة المختارة
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املؤهلة التي لديها قسيمةالحرية في اختيار أي مقدم خدمة مشارك. سيقوم مقدمو الخدمات الخاصون املختارون  ألسرل يكون 

 بتسجيل األسر املؤهلة التي لديها قسيمة.

 

 . نموذج القسيمة2الشكل 

 

 

 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص االختيار بين نماذج .1.3.3

يجب على مقدمي الخدمة الذين يتقدمون بطلب بموجب هذه الدعوة اإلشارة إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

أدناه بعض  1الخدمة أيًضا التقديم بموجب كلتا الطريقتين. يوضح الجدول التي سيتم التقديم بموجبها. قد يختار مقدمو 

الذي  الشراكة بين القطاعين العام والخاص األمثلة واالعتبارات للمساعدة في توجيه اختيار مقدمي الخدمة لنموذج

 .سيتقدمون له

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص : اعتبارات لالختيار بين نماذج1الجدول 

 نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص لالختيار منها الحالة

)تمهيدي(  2لدى مقدم الخدمة صف روضة 

 *، ولكن لديه  25يمكن أن يستوعب 
ً
طفال

 فقط مسجلين في هذا الفصل. 18
ً
 طفال

أطفال إضافيين من خالل  7يمكن ملقدم الخدمة أن يعرض تسجيل 

ة إلى توظيف معلم أو طاقم عمل . لن يحتاج مقدم الخدمنموذج القسيمة

جديد، وال الحصول على أثاث جديد للصفوف لتسجيل هؤالء األطفال 

 .السبعة اإلضافيين، ألنه سيستخدم سعة منشأته الحالية

 الحكومة
مقدمو الخدمات الذين تم 

 اختيارهم  من القطاع الخاص

اختيار أين سيتم 

 االلتحاق

الفئة المستهدفة 

تخصيص التي تم 

 قسيمة لها
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لدى مقدم الخدمة صفيين في منشأة 

 الروضة، أحدهما غير مستخدم حالًيا.

 إضافًيا في الفصل  25يمكن ملقدم الخدمة أن يعرض تسجيل 
ً

طفال

. وعلى عكس املثال السابق، نموذج القسيمةالدراس ي الفارغ من خالل 

سيحتاج مقدم الخدمة إلى تعيين موظفين جدد والحصول على األثاث 

الالزم لتوسيع قدرته والقدرة على تسجيل مجموعة جديدة من األطفال في 

 ** .هذا الصف

يقوم مقدم الخدمة بتشغيل منشأة الروضة 

ويرغب في التوسع ليشمل بلديات و / أو 

 محافظات أخرى.

 )تمهيدي( 2روضة أطفال  يمكن ملقدم الخدمة أن يعرض إنشاء منشأة

لهذا  نموذج تقديم الخدمة.جديدة في موقع جغرافي مستهدف من خالل 

سيحتاج مقدم الخدمة إلى: الحصول على املوافقات / الترخيص الالزم من 

وزارة التربية والتعليم، واستئجار منشأة في املوقع الجديد، وتوظيف 

 ** .موظفين، والحصول على جميع األثاث واللوازم الضرورية

  25د األقص ى لعدد األطفال في الصف الثاني هو تنص معايير الجودة الخاصة بوزارة التربية والتعليم على أن يكون الح *
ً
 .طفال

 .أدناه 1.5سيتم تفصيل دفعات التكاليف مثل تأثيث فصل دراس ي أو إنشاء مكتب في القسم  **

افية املستهدفة .1.4 اقع الجغر  املو

بموجب  والخاصالشراكة بين القطاع العام  الخاص في )التمهيدي(من القطاع 2رياض األطفال  قد يشارك مقدمو خدمات

 .2أحد النموذجين أو كليهما في املناطق املدرجة أدناه في الجدول 

الشراكة بين القطاع  يجب على مقدمي الخدمة اإلشارة إلى موقع )مواقع( من املواقع الواردة في القائمة أدناه وتحديد نموذج

في املوقع املحدد )تقديم الخدمة أو نموذج  هيدي()التم 2رياض األطفال  الذي يقترحون من خالله تقديم خدمات العام والخاص

 القسيمة( في طلبهم.

افية املستهدفة2الجدول  اقع الجغر  : املو

 املحافظة
مكتب 

 املديرية

الرقم 

التعريفي 

ملكتب 

 املديرية

الرقم 

التعريفي 

 للمنطقة

 اسم املنطقة
 الشراكة بين القطاع العام والخاص نموذج

 1املوص ى به

الخليلجنوب  الخليل   تقديم خدمة/قسيمة الرماضين 503335 27 

 تقديم خدمة  سعير 502620 25 شمال الخليل الخليل 

 تقديم خدمة  البقعة / البويرة 502778 26 جنوب الخليل الخليل 

 تقديم خدمة / قسيمة بيت أمر 502540 25 شمال الخليل  الخليل 

                                                           
 إال أنه يتم تشجيعه بشدة. م والخاص الموصى به ليس إلزاميأن نموذج الشراكة بين القطاعين العا ومعيتم تقديم هذه التوصيات بناًء على احتياجات كل منطقة.  1  
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 املحافظة
مكتب 

 املديرية

الرقم 

التعريفي 

ملكتب 

 املديرية

الرقم 

التعريفي 

 للمنطقة

 اسم املنطقة
 الشراكة بين القطاع العام والخاص نموذج

 1املوص ى به

خدمة تقديم بني نعيم 502815 25 شمال الخليل  الخليل   

الخليل جنوب الخليل   تقديم خدمة / قسيمة بيت عوا 502835 25 

 تقديم خدمة يطا 503120 23 يطا الخليل 

 تقديم خدمة / قسيمة شيوخ العروب 502555 25 شمال الخليل الخليل 

 تقديم خدمة / قسيمة قباطية 10340 28 قباطية  جنين 

خدمة / قسيمةتقديم  سيلة الظهر 10625 28 قباطية  جنين   

ةجبع 10605 28 قباطية  جنين   تقديم خدمة / قسيمة 

 قسيمة  فندقومية 10615 28 قباطية  جنين 

 قسيمة  عنزة 10505 10 قباطية جنين 

 تقديم خدمة  عينابوس 151195 11 جنوب نابلس  نابلس 

 تقديم خدمة  أوصرين  151265 11 جنوب نابلس  نابلس 

ادوم 151445 11 جنوب نابلس  نابلس   تقديم خدمة / قسيمة 

 تقديم خدمة / قسيمة جماعين 151245 11 جنوب نابلس  نابلس 

 تقديم خدمة / قسيمة عقربا 151270 11 جنوب نابلس  نابلس 

 تقديم خدمة / قسيمة بيتا 151215 11 جنوب نابلس  نابلس 

 تقديم خدمة / قسيمة الساوية 151380 11 جنوب نابلس  نابلس 

 تقديم خدمة / قسيمة أودال 151180 11 جنوب نابلس  نابلس 

 هيكلية الدفع بموجب نماذج تقديم الخدمة والقسائم .1.5

 .يصف هذا القسم بالتفصيل مبلغ الدفع املستحق ملقدمي الخدمات بموجب كل نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص

)باإلضافة إلى منحة بدء التشغيل اإلضافية، إذا كانوا مؤهلين( ، والتي دفعات لكل عام دراس ي أربع سيتلقى مقدمو الخدمة

 :تغطي ما يلي

 في مقابل كل طفل إضافي مسجل الخدمة هذا هو املبلغ الذي تدفعه وزارة التربية والتعليم ملقدم  - دفعة سنوية لكل طفل

 .دراس ييتم تحديد تكلفة الدفعات للطفل لكل عام  .)التمهيدي( 2رياض األطفال 
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افز الجودة  .(1.7هذه الدفعة مقابل تحقيق مؤشرات الجودة املحددة )انظر القسم  - دفعات حو

هذا هو املبلغ الذي تدفعه وزارة التربية والتعليم ملقدمي الخدمات مقابل كل طفل إضافي مسجل يستخدم  - دفعة املواصالت

 .)التمهيدي(. تحدد دفعات املواصالت بشكل شهري  2وسائل النقل املقدمة من املركز للحضور الى رياض األطفال 

ر  وتأثيث ستئجاهذا هو املبلغ الذي تدفعه وزارة التربية والتعليم ملقدمي الخدمات املؤهلين ال  - دفعة منحة بدء التشغيل

)أي: مقدمو  قطالصفوف واملكاتب. يتم صرف دفعة منحة بدء التشغيل مرة واحدة في بداية العقد ملقدمي الخدمات املؤهلين ف

 جديًدا ضمن 
ً
الخدمات حسب نموذج تقديم الخدمة ومقدمو الخدمات حسب نموذج القسيمة الذين سيفتحون صفا

 .2منشأتهم الحالية(

 : نظرة عامة على الدفعات بموجب نماذج تقديم الخدمة والقسائم3الجدول 

التكلفة لكل وحدة 

 زمنية

 نموذج تقديم الخدمة
 نموذج القسيمة

التكلفة لكل طفل في 

دراسية كل سنة  

كان مقدمو الخدمات ال يدفعون اإليجار  إذا 

 :)املنشأة مقدمة لهم مجاًنا من قبل مانح / شريك(

  75إلحاق  
ً
 :جديًدا طفال

 لكل طفل في السنة  شيكل 2940

  طفل جديد 100إلحاق: 

 شيكل لكل طفل في السنة 3030 

 يدفعون اإليجارالخدمة  كان مقدمو إذا 

 :للمنشأة

  جديًدا 75إلحاق 
ً
 :طفال

 شيكل لكل طفل في السنة  3,120

  طفل جديد 100إلحاق: 

 شيكل لكل طفل في السنة    3,190 

 :لجميع مقدمي الخدمة

 1600  ( 8شيكل لكل طفل في السنة 

أطفال إضافيين لكل صف كحد 

 أقص ى(

 

دفعة حوافز الجودة 

)مزيد من التفاصيل 

 (. 1.7في القسم 

مقدمي الخدمة الذين يستوفون معايير جميع 

 حوافز الجودة:

 290  شيكل لكل طفل في السنة 

جميع مقدمي الخدمة الذين يستوفون معايير 

 حوافز الجودة:

 140 شيكل لكل طفل في السنة 

                                                           
 مبالغ الدفعات عرضة للتغيير. سيتم مشاركة األرقام النهائية قبل التعاقد.قد تكون  2
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تكلفة املواصالت 

 لكل طفل شهرًيا

 جميع مقدمي الخدمة:

 لكل طفل شهرًيا 150• 

منحة بدء التشغيل، 

 تدفع ملرة واحدة 

 

 جميع مقدمي الخدمة:

 

 :منحة بدء تشغيل ألثاث الصفوف 

o 15330  شيكل لكل صف جديد بعدد

 طفل 25أطفال يصل إلى 

o 4250  شيكل ألثاث املكاتب املعياري

 للموظفين 

 

مقدمي الخدمات الذين يضيفون صف جديد 

 داخل منشآتهم الحالية فقط:

  منحة بدء تشغيل أثاث الفصول

 الدراسية:

o 15330  شيكل لكل صف جديد

 طفل 25بعدد أطفال يصل إلى 

 

الحظ أنه في الحاالت التي يختلف فيها املستفيدون الفعليون عن املستفيدين املنصوص عليهم في العقد سيتم احتساب الدفع 

نة الفنية الشراكة. تحتفظ اللجملقدم الخدمة بناًء على املستفيدين الفعليين. في بعض الحاالت سيتطلب ذلك تعديل عقد 

 للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالحق في اتخاذ مثل هذه القرارات على أساس دراسة كل حالة على حدة.

 هيكلية الدفع بموجب نموذج تقديم الخدمة .1.5.1

ل على مؤهلين للحصو يكون مقدمو الخدمة الذين يدخلون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم بموجب نموذج تقديم الخدمة 

تفاصيل   تم توضيح الدفعات التالية: مبلغ الدفعة لكل طفل، ودفعة حوافز الجودة، ودفعة املواصالت، ومنحة بدء التشغيل. 

 أدناه. في الشرح كل من هذه املدفوعات

 مبلغ الدفعة لكل طفل

وجب نموذج تقديم الخدمة توسيع الخدمات من يمكن ملقدمي الخدمات الخاصة الذين تتعاقد معهم وزارة التربية والتعليم بم

 جديًدا )في  75خالل تسجيل 
ً

صفوف(. ُيطلب من مقدمي الخدمة توضيح ما إذا كانوا  4طفل جديد )في  100صفوف( أو  3طفال

 باملجان سيستأجرون مرفًقا جديًدا لتقديم الخدمات أو ما إذا كانوا سيستخدمون مرفًقا متاح
ً
دمات خ. يتم تشجيع مقدمي الا

. بالنسبة ملقدمي 3من القطاع الخاص على إيجاد شريك )شركاء( محليين أو مانح )مانحين( يلتزمون بتوفير أو تمويل تكلفة املرفق

الخدمات الذين سيدفعون اإليجار في منشأة جديدة، يتم تضمين تكاليف اإليجار ضمن التكلفة لكل طفل. لذلك، قد يتم 

 4ضمينها في العقد اعتماًدا على ما إذا كان مقدم الخدمة يتكبد التكلفة بالفعل. يشير الجدول تضمين تكلفة اإليجار أو عدم ت

                                                           

خدمة لسيتم التحقق من توفر املنشأة القائمة مع مساحة كافية الستخدامها في رياض األطفال وأحكام اإليجار ذات الصلة )مثل ما إذا كان مقدم ا  3

 .قبل التعاقدسيدفع اإليجار أو إذا كان سيتم توفير املساحة مجاًنا( 
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الضرائب( ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص، اعتماًدا على ما إذا كان مقدم الخدمة ويشمل شإلى املبلغ املدفوع لكل طفل )ب

 طفل جديد. 100أو  75سوف يسجل ، وما إذا كان مقدم الخدمة /املنشأة مرفقلسيدفع اإليجار ل

: املبلغ السنوي الذي سيتم دفعه مقابل كل طفل ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب نموذج تقديم  4 الجدول 

 الخدمة

  
الذين يتم التعاقد مع مقدم  الجددعدد األطفال 

 الخدمة من القطاع الخاص اللحاقهم

 طفل جديد 100 طفل جديد 75 اإليجار

 يدفع مقدم الخدمة من القطاع الخاص اإليجار لن
شيكل لكل طفل  2،940

 )بما في ذلك الضرائب(

 شيكل لكل طفل ) 3،030

 الضرائب( ويشمل

يستأجر مقدم الخدمة من القطاع الخاص  سوف

 منشأة جديدة لتقديم الخدمات

شيكل لكل طفل  3،120

 )بما في ذلك الضرائب(

شيكل لكل طفل )  3،190

 الضرائب(ويشمل 

. في الحاالت 4الحظ أن املدفوعات ستتم بناًء على العدد الفعلي لألطفال املسجلين خالل الفترة  السابقة، مع مراعاة التحقق

ا كبيًرا عن املستفيدين املنصوص عليهم في العقد، تحتفظ اللجنة الفنية 
ً
التي يختلف فيها املستفيدون الفعليون اختالف

 العام والخاص بالحق في تعديل و / أو إنهاء عقد الشراكة.للشراكة بين القطاعين 

 

 حافز الجودة

سيتم دفع حوافز الجودة ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة عند تحقيق 

 (.1.7مؤشرات األداء بشكل مرض )انظر القسم 

 : حافز الجودة السنوي 5الجدول 

 شيكل لكل طفل 290يصل إلى  احافز الجودة سنويً 

 

 

 

                                                           

لتكيف اسيتم تحديد الفترة السابقة من قبل اللجنة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع األخذ في االعتبار فترات التسجيل السابقة و  4

 .مع أي صدمات محتملة لفيروس كورونا



11 

 

 املواصالت

ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة. يتم تحديد  5سيتم دفع رسوم املواصالت

. 6رسوم املواصالت هذه بناًء على عدد األطفال املسجلين الذين من املتوقع أن يحتاجوا إلى وسيلة نقل إلى مركز رياض األطفال

إضافية مقدًما  ٪10د من األطفال ألخذ املواصالت وستدفع للمزيكحد أقص ى  ٪10ستدفع وزارة التربية والتعليم ما يصل إلى 

 التكلفة الشهرية للنقل لكل طفل. 6ملدفوعات املواصالت لتغطية هذه الزيادة املحتملة. يوضح الجدول 

 : التكلفة الشهرية للمواصالت لكل طفل6الجدول 

 شيكل لكل طفل 150 رسوم املواصالت شهرًيا

 

أية مطالبة مالية  لتقديمالحظ أنه سيتم الدفع بناًء على العدد الفعلي لألطفال الذين استقلوا املواصالت خالل الفترة السابقة 

 .من ذلك مع مراعاة التحقق

 منحة بدء التشغيل

نة األولى في السملرة واحدة فقط سيتم دفع منحة بدء التشغيل ملقدمي الخدمة املتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة )

( شراء األثاث واملواد التعليمية 2( إعداد منشآتهم الجديدة )1من التنفيذ(. سيكون لدى مقدمي الخدمات فترة أربعة أسابيع لـ )

( إبرام العقود مع املوظفين املعينين حديثا. سيتم فحص املنشأة 3: قائمة املواد التعليمية واألثاث(، و )6الالزمة )انظر امللحق 

لتأكد من أنها تلبي معايير السالمة والجودة الهيكلية لضمان بيئة مثالية وآمنة لتعلم األطفال. سيتم صرف منحة بدء التشغيل ل

 قبل بدء تلك األسابيع األربعة لتغطية تكلفة إعداد املنشأة وتجهيزها للتشغيل.

دفع مقابل شراء أثاث مكتبي للصفوف وامل التشغيل : منحة بدء 7الجدول 
ُ
 وففينت

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

                                                           

 لتوفير املواصالت بموجب نموذج5 
ً
يجب أن تكون وسيلة النقل التي يستخدمها مقدم خدمة  والخاصالشراكة بين القطاع العام  لكي تكون مؤهال

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

تربية والتعليم ليست مسؤولة عن الحوادث التي تقع أثناء فحص االلتزام بهذه الشروط والتحقق منها في البداية وطوال فترة الشراكة. وزارة ال

 .النقل

أطفال إضافيين إلى وسيلة نقل( سيتم  ٪10في الحاالت التي ال يحتاج فيها أطفال إضافيون إلى وسيلة نقل )أو في الحاالت التي يحتاج فيها أقل من 6 

 .٪10دمة. على أن ال تدفع وزارة التربية والتعليم مقابل تجاوز نسبة الـ ترحيل املبلغ الزائد وطرحه من املدفوعات النهائية إلى مقدم الخ
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 منحة بدء التشغيل ألثاث مكتب املوففين
شيكل ألثاث مكتب املوظفين القياس ي لكل منشأة  4250

 جديدة

 

 ريو.املرتبطة بكل سيناأدناه عينة من السيناريوهات في إطار نموذج تقديم الخدمة والتكاليف املستحقة  8يوضح الجدول 

 : سيناريوهات هيكلية الدفعات في إطار نموذج تقديم الخدمة8الجدول 

 :1السيناريو  

يتوسع مقدم الخدمة من القطاع الخاص إلى منشأة 

. يدفع مقدم الخدمة إيجاًرا  75جديدة ويسجل 
ً
طفال

 املواصالت. يلبي مقدم  35لهذه املنشأة. يستقل 
ً
طفال

 حوافز الجودة.الخدمة معايير 

 :2السيناريو 

يتوسع مقدم الخدمة من القطاع الخاص في منشأة 

طفل. يتم توفير املرفق مجاًنا  100جديدة ويسجل 

 املواصالت. ال يلبي  42ملقدم الخدمة. يستقل 
ً
طفال

 مقدم الخدمة معايير حوافز الجودة.

التكلفة لكل دفعة طفل في 

 السنة

  75 * 3,120 شيكل 

 =234,000 شيكل

  100 * 3,030 شيكل  

 =303,000 شيكل  

دفعة حوافز الجودة في 

 السنة

  75 * 290  شيكل 

 =21,750 شيكل

  ال ينطبق

 )معايير حوافز الجودة غير مستوفاة(

دفع تكاليف املواصالت في 

 السنة

  9 شهور  * 35 * 150 شيكل 

47  شيكل  ,250= 

  9 شهور  * 42 * 150 شيكل 

   =56,700 شيكل

منحة بدء التشغيل ملرة 

  واحدة

 3 * 15,330 شيكل :أثاث الصفوف 

 45,990  شيكل  =

 4,250  شيكل  =أثاث املكاتب 

 4 * 15,330 شيكل :أثاث الصفوف

 61,320 شيكل  =

 4,250 شيكل =أثاث املكاتب 

إجمالي املدفوعات بموجب 

 السيناريو املحدد

  425,270 شيكل 353,240  شيكل

 

 بموجب نموذج القسيمة هيكلية الدفع .1.5.2

 مقدار  الدفعة لكل طفل

 8يمكن ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين تتعاقد معهم وزارة التربية والتعليم بموجب نموذج القسيمة تسجيل 

)التمهيدي(. يمكن ملقدمي الخدمات أيًضا إنشاء صفوف  2أطفال إضافيين كحد أقص ى لكل صف موجود في رياض األطفال 
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الضرائب(  ويشمل إلى املبلغ املخصص لكل طفل ) 9. يشير الجدول 7إضافية داخل مبنى منشآتهم الحالية لتسجيل األطفال

 الذي سيتم دفعه ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة.

 اع الخاص بموجب نموذج القسيمة: املبلغ السنوي لكل طفل الذي يجب دفعه ملقدمي الخدمات من القط9الجدول 

 الضرائب( ويشمل شيكل لكل طفل ) 1،600 املبلغ السنوي لكل طفل

مع مراعاة التحقق. في الحاالت التي 8الحظ أن الدفعات ستتم بناًء على العدد الفعلي لألطفال املسجلين خالل الفترة  السابقة 

ا كبيًرا عن 
ً
شراكة املستفيدين املنصوص عليهم في العقد. تحتفظ اللجنة الفنية لليختلف فيها املستفيدون الفعليون اختالف

 بين القطاعين العام والخاص بالحق في تعديل و / أو إنهاء عقد الشراكة.

 حافز الجودة 

سيتم دفع حوافز الجودة ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة عند تحقيق مؤشرات 

 (.1.7كل مرض )انظر القسم األداء بش

 : حافز الجودة السنوي 10الجدول 

 لكل طفل شيكل 140يصل إلى  حافز الجودة سنوًيا

 

 املواصالت

. يتم تحديد رسوم  9سيتم دفع رسوم املواصالت ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة

املواصالت هذه بناًء على عدد األطفال املسجلين الذين من املتوقع أن يحتاجوا إلى وسيلة نقل إلى مركز رياض األطفال. ستدفع 

                                                           

. قد يتم  25الحالية عن  الصفوفيعد هذا خياًرا فقط في الحاالت التي تؤدي فيها عمليات التسجيل اإلضافية إلى زيادة عدد الطالب في  7 
ً
طفال

 .كل حالة على حدةلالفنية  حجم الفصل وسيتم تحديده من قبل اللجنةلتطبيق الحد األدنى 

ة مع األخذ في االعتبار فترات التسجيل السابقراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم تحديد الفترة السابقة من قبل اللجنة الفنية للش8 

 .والتكيف مع أي صدمات محتملة لفيروس كورونا

 لتوفير  9 
ً
مقدم خدمة التي يستخدمها وسيلة النقل يجب أن تكون  القطاع العام والخاصالشراكة بين  بموجب نموذج املواصالتلكي تكون مؤهال

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

ثناء ليست مسؤولة عن الحوادث التي تقع أ والتعليم اكة. وزارة التربيةالشر  فترةفحص االلتزام بهذه الشروط والتحقق منها في البداية وطوال 

 .النقل
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إضافية مقدًما ملدفوعات  ٪10للمزيد من األطفال ألخذ املواصالت وستدفع كحد أقص ى  ٪10وزارة التربية والتعليم ما يصل إلى 

 التكلفة الشهرية للنقل لكل طفل. 11. يوضح الجدول 10لتغطية هذه الزيادة املحتملة املواصالت

 : التكلفة الشهرية للمواصالت لكل طفل11الجدول 

 شيكل لكل طفل 150 رسوم املواصالت شهرًيا

أي مطالبة مالية   لتقديم الحظ أنه سيتم الدفع بناًء على العدد الفعلي لألطفال الذين استقلوا املواصالت خالل الفترة السابقة

 مع مراعاة التحقق.

 

 منحة بدء التشغيل )فقط ملقدمي الخدمات بموجب نموذج القسيمة إلضافة صف جديد داخل منشأتهم الحالية(

سيتم دفع منحة بدء التشغيل ملقدمي الخدمة الذين تم التعاقد معهم بموجب نموذج القسيمة والذين سيضيفون صف 

)التمهيدي( الذي  2الحالية لتسجيل أطفال إضافيين لتغطية تكلفة شراء األثاث لفصل رياض األطفال جديد داخل منشآتهم 

 (.12تم تجديده )انظر الجدول 

دفع بموجب نموذج القسيمة لشراء أثاث الفصل12الجدول 
ُ
 : منحة بدء العمل ت

 طفل 25شيكل لكل صف جديد يحتوي حتى  15,330 منحة بدء التشغيل ألثاث الصفوف 

 

 أدناه عينة من السيناريوهات في إطار نموذج القسيمة والتكاليف املستحقة املرتبطة بكل سيناريو. 13يوضح الجدول 

 : سيناريوهات هيكلية الدفع بموجب نموذج القسيمة13الجدول 

 :1السيناريو  

أطفال  5يسجل مقدم الخدمة من القطاع الخاص 

املواصالت. أطفال  3إضافيين في صف واحد. يستقل 

 .يلبي مقدم الخدمة معايير حوافز الجودة.

 :2السيناريو 

  25يسجل مقدم الخدمة من القطاع الخاص  
ً
طفال

أطفال  4أطفال إلى صفين حاليين ) 8إضافًيا. تمت إضافة 

في كل صف(، وتم إنشاء صف جديد لألطفال السبعة 

 يستقلون املواصالت. ال يلبي مقدم  11عشر الباقين. 
ً
طفال

 الخدمة معايير الجودة التحفيزية.

                                                           

 يين إلى وسيلة نقل(أطفال إضاف ٪10في الحاالت التي ال يحتاج فيها أطفال إضافيون إلى وسيلة نقل )أو في الحاالت التي يحتاج فيها أقل من  10 

 .٪10 بة الـنس مقابل تجاوز  والتعليم تدفع وزارة التربية أن ال على. مقدم الخدمةسيتم ترحيل املبلغ الزائد وطرحه من املدفوعات النهائية إلى 
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التكلفة لكل دفعة 

 طفل في السنة

  5 * 1,600 شيكل

 =8,000 شيكل

  25 * 1,600 شيكل 

 =40,000 شيكل

دفعة حوافز الجودة 

 في السنة

 5 * 140 شيكل

 =700 شيكل 

 ال ينطبق

 )معايير حوافز الجودة غير مستوفاة(

دفع تكاليف 

 املواصالت في السنة

شهور   *11 * 150 شيكل 4,050 شيكل = 9  شهور  *3 * 150 شيكل 9  

 =14,850 شيكل 

منحة بدء التشغيل 

  ملرة واحدة

 ال ينطبق

 )ال يلزم وجود صفوف إضافية(

1 * 15,330 شيكل أثاث الصفوف:    

 = 15,330 شيكل

إجمالي املدفوعات 

بموجب السيناريو 

 املحدد

شيكل    70,180 شيكل 12,750

 

 متطلبات االمتثال 1.6

 نموذج تقديم الخدمة 

 يلتزم مقدمو الخدمات من القطاع الخاص املتعاقد معهم بموجب نموذج تقديم الخدمة بجميع ما يلي:

 االمتثال لجميع تقديم الخدمة : يجب على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب نموذج متطلبات الترخيص •

ملقدمي الخدمة  2.1املتطلبات املدرجة في إجراءات الترخيص املحددة من قبل وزارة التربية والتعليم. )انظر القسم 

 الذين ليس لديهم ترخيص ولديهم نية للحصول على ترخيص(.

ني املوظفين متثال لتفاُيطلب من مقدمي الخدمات الخاصين اال  ة املعلمات لألطفال تفاني املوظفين ومؤهالتهم ونسب •

 .1وفًقا للملحق  بة املعلمات لألطفال ومؤهالتهم ونس

ُيطلب أيًضا من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بموجب نموذج تقديم الخدمة شراء  أثاث الفصول الدراسية: •

ضح في ا هو مو مجموعة كاملة من أثاث الفصول الدراسية وأثاث ملكاتب املوظفين باستخدام منحة بدء التشغيل كم

. للتحقق من االمتثال لذلك يجب على وزارة التربية والتعليم من خالل جهة التحقق أن تطلب من مقدم 6امللحق 

 الخدمة تقديم جرد للمواد التعليمية واألثاث الذي تم شراؤه باستخدام منحة بدء التشغيل وتقرير باملصروفات.
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وامللحق  14يجب على مقدمي الخدمات الخاصة دفع الحد األدنى للرواتب  )املدرجة في الجدول  الحد األدنى للرواتب: •

(. للتحقق من االمتثال لذلك ستقوم وزارة التربية والتعليم من خالل جهة التحقق باإلشراف على العقود 2

 واملدفوعات وفًقا لهيكلية الصرف.

 

)التمهيدي( يتم دفعها بموجب نموذج تقديم  2ففي رياض األطفال : الحد األدنى للرواتب الشهرية ملو 14الجدول 

 الخدمة

 الدور 
الراتب األساس ي 

 الشهري 

العالوة   

 الشهرية

بدل املواصالت 

 الشهرية

إجمالي التكلفة 

 الشهرية

 املدير

 : دوام كاملالوقت املخصص
شيكل  شيكل 250  + شيكل 300 +   2.250 شيكل  2,800 

 املعلم/ة

 : دوام كاملاملخصصالوقت 
شيكل  شيكل  شيكل 250  +   2.250 2,500 

 النفس يو االجتماعي املرشد  

: دوام جزئي في رياض األطفال التي تحتوي من الوقت املخصص

صف دراسية / دوام كامل في رياض األطفال التي فيها  3صف إلى 

 صفوف وما فوق  4

شيكل  شيكل  شيكل 125 +     1,125 1,250 

 اإلداري  املوفف

: يتم احتسابه بدوام كامل إذا كانت روضة الوقت املخصص

 فصول دراسية وما فوق  4األطفال بها 
شيكل  شيكل  شيكل 250  +   2,050 2,300 

 التنظيفعامل /مسئول 

إلى  1: دوام كامل في رياض األطفال التي فيها من الوقت املخصص

هناك حاجة الى عاملي نظافة اذا كان هناك ستة  صفوف. 5

 صفوف وأكثر 

شيكل  شيكل  شيكل 250  +   1,880 2,130 

 

 قد يؤدي عدم االلتزام بمعايير االمتثال إلى تعديالت أو إلغاء لعقد الشراكة
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 نموذج القسيمة

 يلتزم مقدمو الخدمات من القطاع الخاص بتنفيذ كل ما يلي:

 :يجب على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب نموذج القسيمة االمتثال لجميع  متطلبات الترخيص

ملقدمي  2.1املتطلبات املدرجة في إجراءات الترخيص املحددة من قبل وزارة التربية والتعليم. )انظر القسم 

 الخدمة الذين ليس لديهم ترخيص ولديهم نية للحصول على ترخيص(.

 سع  تو لطلب أيًضا من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بموجب نموذج القسيمة ل: يُ أثاث الفصول الدراسية

قائمة  شراء مجموعة كاملة من أثاث الفصول الدراسية فقط  رياض أطفال في فصل دراس ي جديد داخل منشأة 

تثال . للتحقق من االم6في امللحق  كما هو موضح  )وليس أثاث مكتب املوظفين( من خالل منحة بدء التشغيل

تطلب وزارة التربية والتعليم من خالل جهة تحقق متعاقد معها من مقدم الخدمة تقديم جرد للمواد وف س

 التعليمية واألثاث الذي تم شراؤه بمنحة بدء التشغيل وتقرير باملصروفات.

افز الجودة 1.7  مؤشرات أداء حو

( يجب على مقدمي الخدمات في القطاع الخاص االمتثال 1.6باإلضافة إلى تلبية متطلبات االمتثال )كما هو موضح في القسم 

 ملؤشرات األداء التالية من أجل الحصول على دفعات حوافز الجودة.

افز الجودة15الجدول   : مؤشرات األداء املرتبطة بدفعات حو

 نوع املؤشر
 نموذج تقديم الخدمة

 نموذج القسيمة

 /االلتحاقمؤشرات الوصول 

من  ٪90تقديم الخدمات ملا ال يقل عن  تم  .أ

إجمالي األطفال املشمولين بالعقد خالل 

 الفترة السابقة للصرف.

أو يتجاوز يساوي الحضور اليومي متوسط  .ب

 خالل الفترة السابقة للصرف. 90٪

من إجمالي األطفال املشمولين بالعقد  ٪100 .أ

 تمت خدمتهم خالل الفترة السابقة للصرف.

أو يتجاوز يساوي الحضور اليومي متوسط  .ب

 خالل الفترة السابقة للصرف. 90٪

 

 مؤشرات الجودة

وحسب التفاصيل املوضحة  في ( لكل مقدم خدمة QEPخطة تحسين الجودة )من خالل سيتم تقييم الجودة 

 أدناه:الشكل 

ات سيتم ة/هذه الزيار  يتم إجراء زيارة مراجعة فنية واحدة أو زيارتين ملقدم الخدمة قبل توقيع العقد. في •

وسيتم تقييم االمتثال ملعايير مختارة. سيتم تسجيل  متابعة مراقبة مقدمي الخدمات من خالل أداة 
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خط االساس لخطة تحسين هذه النتائج النتائج في قاعدة بيانات خطة تحسين الجودة وستشكل 

 مقدم خدمة. لكل  الجودة الفردية

لرصد ومراجعة األهداف املحددة في العقد بما في ذلك خطة تحسين  ستكون هناك ثالث زيارات ميدانية •

 الجودة.

 خطة تحسين الجودة جزًءا ال يتجزأ من العقد املوقع مع كل مقدم خدمة من القطاع الخاص.سوف تكون 

يم دفي حالة عدم االمتثال ألي من الشروط املذكورة أعاله سيتم إلغاء دفعة حافز الجودة )جزئًيا أو كلًيا(. يجب على مقدم الخدمة أيًضا تق

فترتي إذا استمر الوضع لخطة لضمان التحسين )في التسجيل و / أو الحضور و / أو مؤشرات خطة تحسين الجودة( في فترة الصرف التالية. 

 .تتاليتين تحتفظ اللجنة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالحق في إعادة تقييم عقد الشراكة أو إنهائهدفع م

 بالنسبة ملقدمي الخدمة الذين يتجاوزون املعايير واألهداف قد يتم تطبيق واحد أو أكثر من الحوافز التالية:

 ملدة عامينالتجديد التلقائي لرخصة رياض األطفال التالية  .أ

 توفر األموال في حال التجديد التلقائي للعقد للسنة التالية  .ب

 األداء عالي الجودة من خالل الشهادات واملشاركة العامة للنجاحتكريم .ت

 صرف الدفعات 1.8

تقديم الخدمة والقسيمة. يوضح  وذجي والصرف للمدفوعات بموجب نم املتابعةيوضح القسم التالي بالتفصيل جدول 

(. سيتم إجراء 2024وينتهي في حزيران  2023جدول الصرف وشروطه املمتدة لعام دراس ي كامل )يبدأ في أيلول  16الجدول 

تعديالت على جدول الصرف هذا بما في ذلك النسب املئوية املصروفة للشراكات التي ستبدأ في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

 .2023الذي يبدأ في شباط و  2022/2023ي الدراس 

 

 : جدول وشروط الصرف16الجدول 

 الدفعة
تاريخ الصرف 

 املخطط

(للصرف فئة الدفع املستحقة )النسبة املئوية   
 11الشروط

 القسيمة تقديم الخدمة

منحة بدء 

 التشغيل

 

 

منحة ألثاث الفصول 

 الدراسية

+ 

  

                                                           
 .يكون هناك استثناءات لكل حالة على حدة وبشرط موافقة اللجنة الفنية 11 
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منحة بدء التشغيل  12في بداية العقد

املكاتب ألثاث 

 للموظفين

 

منحة بدء التشغيل ألثاث 

الفصول الدراسية )فقط 

ملقدمي الخدمة الذين 

 دراسًيا 
ً

يضيفون فصال

جديًدا داخل منشآتهم 

 الحالية(

 

األثاث الذي تم شراؤه يتوافق مع  •

 مواصفات وزارة التربية والتعليم

يقدم مقدم الخدمة جميع املستندات  •

 املستحقة الداعمة للمصروفات 

 بموجب منحة بدء التشغيل

 ةإذا تم إنهاء العقد مع مقدم الخدم •

قبل تاريخ انتهاء العقد فسيتم نقل 

األصول املشتراة بموجب منحة بدء 

التشغيل إلى مكاتب وزارة التربية 

 والتعليم في تلك املنطقة.

 

 الدفعة األولى 

 

  2023أيلول 

 
 مما يلي: 30٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

 مما يلي: 30٪

 التكلفة لكل طفل

+ 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت 

يفي مقدم الخدمة املتعاقد معه  •

 بمعايير الوصول والجودة.

  

الدفعة 

 الثانية

 

كانون األول 

2023  

 

 مما يلي: 30٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

 مما يلي: 30٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 الجودةحافز 

+ 

 املواصالت

يفي مقدم الخدمة املتعاقد معه  •

 بمعايير الوصول والجودة.

الدفعة 

 الثالثة

 

  2024آذار 

 

 مما يلي: 30٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

 مما يلي: 30٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

يفي مقدم الخدمة املتعاقد معه  •

 الوصول والجودة.بمعايير 

الدفعة 

 الرابعة

 

 

 مما يلي: 10٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

 مما يلي: 10٪ -

 التكلفة لكل طفل

+ 

يفي مقدم الخدمة املتعاقد معه  •

 بمعايير الوصول والجودة.

                                                           
 فقط خالل السنة االولى من التنفيذ 12 
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 2024أيار 

 

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

 حافز الجودة

+ 

 املواصالت

   

القسيمة( معلومات إرشادية ملقدم الخدمة من القطاع الخاص حول نموذج ) 5وامللحق تقديم الخدمة( نموذج ) 4يوفر امللحق 

 املستندات واملخرجات املطلوبة لكل دفعة خالل عملية التنفيذ.

 املوازنة متطلبات إعداد تقارير  .1.9

قترحة م موازنة يدخلون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم تقديم الذين سُيطلب من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص 

املوازنة متطلبات إعداد تقارير  17( وتقديم امليزانيات الفعلية. يبين الجدول لذلك لنفقات منحة بدء التشغيل )إذا كانوا مؤهلين

. 

 املوازنة : متطلبات إعداد تقارير 17الجدول 

نموذج تقديم الخدمة ونموذج القسيمة )يقوم فقط مقدمي الخدمة حسب نموذج 

 القسيمة بإضافة صف جديد ضمن منشأتهم الحالية( 
 جميع مقدمي الخدمة

 الدفعة الثانية والثالثة والرابعة الدفعة األولى منحة بدء التشغيل

مفصلة في بداية العقد الستخدام  موازنة توفير 

 منحة بدء التشغيل والنفقات اإلجمالية. 

تقرير عن النفقات يوضح بالتفصيل 

 استخدام منحة بدء التشغيل. 
 تقرير عن نفقات الفترة السابقة

 

التشغيلية.  موازناتهم أدناه كمرجع من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في تطوير  18يجب استخدام الجدول 

 يوفر امللحق 
ً
تشغيلية إرشادية يمكن ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص  موازنة  2وللحصول على إرشادات أكثر تفصيال

املنهجية التي تستخدمها وزارة التربية والتعليم )بالتشاور مع مجموعة متنوعة من  3استخدامها أيًضا كمرجع. يتضمن امللحق 

 ل من القطاع الخاص( لحساب تكلفة كل طفل.مقدمي خدمات رياض األطفا
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 التشغيلية املوازنة : بنود 18الجدول 

 الوصف البند  الفئة

 املوارد البشرية

 دوام كامل مدير/ة

. 25دوام كامل. معلم/ة واحد/ة ملجموعة من  معلم/ة
ً
 طفال

  

عامل اجتماعي ودعم 

 النفس ي

 صفوف في روضة األطفال 3 – واحد صفلعدد نصف دوام 

 كثر من ذلكفأصفوف  4دوام كامل لعدد 

إداري   موظف  
فصول دراسية  4دوام كامل يتم تضمينهم في روضة األطفال املكونة من 

 وما فوق 

نظافة عام  

 5عامل نظافة واحد بدوام كامل في روضة األطفال فيها من صف إلى 

 صفوف

 فيها ستة صفوف فأكثرللروضة التي إثنين  عاملي نظافة 

 البنية التحتية

 إيجار
عندما يكون الشريك املحلي أو املانح على استعداد باستثناء يتم إدراجه 

 لتوفير أو تمويل تكلفة اإليجار

 كهرباء، مياه، انترنت خدمات عامة / مرافق

 الصيانة
بما في ذلك مستلزمات التنظيف والصيانة )غسل الخزانات والطالء( 

 وعمليات التنظيف وجمع القمامة ومكافحة اآلفات

املصاريف 

 التشغيلية

 اللوازم املؤسسية

 )خاصة بالروضة(

اللوازم املؤسسية بما في ذلك ورق الطباعة والحبر واملجلدات لحفظ 

 امللفات وما إلى ذلك(

 ... إلخ( الوان مستلزمات ألنشطة األطفال من ورق وأقالم و  املواد التعليمية

مستلزمات النظافة 

 الشخصية

مستلزمات النظافة 

 لألطفال والعاملين

مستلزمات النظافة لألطفال وموظفي رياض األطفال مثل صابون 

 اليدين واملناشف الورقية التي تستخدم ملرة واحدة وورق التواليت
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 عملية التقديم والتقييم واملبادئ التوجيهية .2

 األهلية للتقدم لهذه الدعوة .2.1

مقدمو الخدمات من القطاع الخاص بما في ذلك األفراد أو الجمعيات أو املؤسسات أو الشركات أو الهيئات : 1املجموعة 

 ممن يمتلكون ويديرون رياض األطفال الخاصة ويتبعون املنهاج الفلسطيني واملرخصين من قبل وزارة التربية والتعليمالدينية 

 مؤهلون للتقدم لهذه الدعوة. يتم تحديد األهلية بناًء على القدرة على تقديم املستندات التالية وقت تقديم الطلب:

 ترخيص من وزارة التربية والتعليم لتقديم خدمات رياض األطفال •

 شهادة خصم مصدر سارية املفعول. •

 شهادة رخص مهن / براءة ذمة من ضريبة األمالك •

 وضريبة القيمة املضافة تسجيل ضريبة الدخل •

 

يمكن ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص بما في ذلك األفراد أو الجمعيات أو املؤسسات أو الشركات أو  :2املجموعة 

التي لديها خبرة مثبتة في تقديم خدمات تعليم الطفولة املبكرة التي لديها نية أو اتخذت خطوات للحصول الهيئات الدينية 

)التمهيدي( أن يتقدموا لهذه الدعوة وفقا  2لتقديم خدمات رياض األطفال  ناسب من وزارة التربية والتعليمعلى الترخيص امل

 للشروط التالية:

على ترخيص للتمهيدي من للحصول مسار سريع والعمل للمض ي في ع الخاص للتعاون ا( استعداد مقدم الخدمة من القط1)

 األقل من بدء الفصل الدراس ي.وزارة التربية والتعليم قبل أسبوعين على 

 ( القدرة على تقديم املستندات التالية وقت تقديم الطلب:2)

 شهادة خصم مصدر سارية املفعول  •

 شهادة رخص مهن / براءة ذمة من ضريبة األمالك •

 تسجيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة •

 التسجيل بالغرفة التجارية •

دمة من القطاع الخاص له شهادة تجارية أو شهادة تسجيل لدى الهيئة شهادة تسجيل الشركة إذا كان مقدم الخ •

 اإلشرافية املناسبة في حال كان املقدم من القطاع الخاص مؤسسة غير ربحية.
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 عملية التقدم للدعوة .2.2

يجب على مقدمي الخدمة من القطاع الخاص تقديم طلباتهم باتباع تعليمات التقدم التفصيلية املدرجة ضمن "القسم 

 الثالث: نموذج التقدم لهذه الدعوة." يجب على املتقدمين إكمال وتقديم املستندات التالية:

 وثائق تثبت األهلية للتقديم .1

 نموذج أ -معلومات عامة عن مقدم الخدمة من القطاع الخاص  .2

 نموذج ب -)التمهيدي(  2عرض لتوسيع خدمات رياض األطفال  .3

 نموذج ج -مقترح التواصل مع املجتمع واألسرة  .4

 نموذج د -مقترح التطوير املنهي  .5

نظرة عامة على عملية التقديم واالختيار للمشاركة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ستنظم وزارة  1يقدم الشكل 

لرد ل خاصة بالدعوة في املناطق الجغرافية املستهدفة من خالل مكاتب املديرياتاعالمية وتعليمية التربية والتعليم جلسات 

 على أي أسئلة بخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعملية التقديم.

 االختيار للمشاركة في الشراكة بين القطاعين العام والخاصآلية . استعراض لعملية التقديم و 1الشكل 

 

 عملية التقييم .2.3

 املراجعة اإلدارية .2.3.1

 والوثائق املقدمة للتأكد من تعبئتها واستكمالها بشكل صحيح. سيتمستجري وزارة التربية والتعليم مراجعة إدارية للطلبات 

 وسينتقلون إلى خطوة املراجعة الفنية.
ً
 إخطار املتقدمين الذين قدموا طلًبا كامال



24 

 

 املراجعه الفنية .2.3.2

جمالية كما هو في املراجعة الفنية سيتم تقييم الطلبات بناًء على ثالثة مكونات والتي سيتم احتسابها للحصول على الدرجة اإل 

 موضح أدناه.

 : وزن كل مكون من مكونات التقييم19الجدول 

 الوزن املكون 

 %10 مقترح التواصل مع املجتمع واألسرة .أ

 %10 مقترح التطوير املنهي .ب

  %80 االمتثال ملعايير الجودة .ج

 % 100 املجموع

 لتقييم كل مكون. العالمات املخصصةفيما يلي املعايير و 

 مع املجتمع واألسرة مقترح التواصل .أ

ُيعد مقترح التواصل مع املجتمع واألسرة )النموذج ج( جزًءا ال يتجزأ من الطلب املقدم من مقدمي الخدمات من القطاع 

الخاص. يعرض االقتراح تفاصيل خطة اإلجراءات التي سيضطلع بها مقدمو الخدمات من القطاع الخاص لضمان التحاق 

( 1تم تقييم املقترحات وفًقا للسالمة الفنية والجدوى للمكونات الفرعية الثالثة التالية: كاٍف لألطفال من مناطقهم. سي

تحليل للسياق يقدم فهًما لتصور األسر حول تعليم الطفولة املبكرة والعوامل التي تؤثر على دمج األطفال في هذه الخدمات؛ 

 أهمية تعليم الطفولة املبكرة وتعليم األطفال في مرحلة( استراتيجية وأنشطة مفصلة لتوعية املجتمع ورفع وعي األسر ب2

( خطة متابعة وتقييم لتقييم نتائج األنشطة املخطط لها. لتطوير هذا املقترح تم إعداد 3)التمهيدي(.  2رياض األطفال 

ن ل مكون ممجموعة من األسئلة في القسم الثالث من هذه الدعوة "القسم الثالث. نموذج طلب التقدم ". سيتم تقييم ك 

 املكونات الفرعية ملقترح التوعية املجتمعية واألسرة على النحو التالي:

 

 املجتمع واألسرةالتواصل مع : توزيع الدرجات لكل مكون فرعي لتقييم مكون 20الجدول 

 الدرجات املكونات الفرعية للمقترح

درجة 30 تحليل السياق  
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درجة 50 استراتيجية التواصل مع املجتمع واألسرة  

والتقييم تابعةخطة امل درجة 20   

درجة 100 مجموع النقاط  

 

 مقترح التطوير املنهي .ب

 الخدمة من القطاع الخاص. سيتم تقييم املقترحات والذي يقدمه مقدمالطلب يعتبر مقترح التطوير املنهي جزء ال يتجزأ من 

( تحديد املجاالت ذات األولوية للتطوير املنهي 1: واحسب ما يتم طرحه لتطويرها لمكونات الفرعية الثالثة التاليةلوفًقا 

( استراتيجية وأنشطة مفصلة إلشراك مدير/ة املدرسة واملعلمين/ات في 2املستمر ملعلمي رياض األطفال في املنشأة / املركز. 

تعليم م أو الجهات األخرى التي تركز على تحسين نتائج البرامج التطوير املنهي أو التدريب املقدم من قبل وزارة التربية والتعلي

الطفولة رحلةم في مرحلة الطفولة املبكرة، والتفاعالت بين األطفال واملعلمين، أو املوضوعات األخرى ذات الصلة بالتعليم في 

القسم الثالث من هذه نتائج األنشطة املخطط لها. تم إعداد مجموعة من األسئلة في ل( خطة متابعة وتقييم 3املبكرة؛ 

 . سيتم تقييم كل مكون على النحو التالي:نموذج الطلب" من اجل تطوير مقترح  لهذا الجانب–انظر القسم الثالث الدعوة "

 ة: توزيع الدرجات لكل مكون فرعي لتقييم مكون التطوير املهني21الجدول 

 الدرجات املكونات الفرعية للمقترح

املنهي ذات األولويةتحديد مجاالت التطوير  درجة 30   

درجة 50 استراتيجية التطوير املنهي  

والتقييماملتابعة  خطة درجة 20   

درجة 100 مجموع الدرجات  

 االمتثال ملعايير الجودة .ت

تجري جهة التحقق زيارات ميدانية فنية لتقييم مقدمي الخدمة بناًء على امتثالهم ملعايير الجودة. ولتحقيق هذا الهدف وف س

لي تي ت)التمهيدي( لإلشراف على تنفيذ البنود املدرجة في األقسام ال 2ستستخدم جهة التحقق أداة مراقبة لرياض األطفال 

عدد العناصر املدرجة في كل  22. يوضح الجدول 2إلى  0. سيتم احتساب عالمة لالمتثال لكل عنصر من من هذه الدعوة

وعه مجم وبماحد األقص ى من النقاط التي يمكن الحصول عليها لكل عنصر عنصًرا سيتم تقييمها وال 78قسم ملا مجموعه 

 نقطة كحد أقص ى. 156
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مع مقدمي  أو مشرف رياض االطفال ستتفق جهة التحقق13 بناًء على نتائج الزيارات امليدانية للمراجعة الفنية األولى والثانية

الجودة إلى ضمان التقدم في تنفيذ معايير الجودة وتحديد تحسين خطة سعى تتحسين الجودة.  خطةالخدمة املختارين على 

 الدعم املطلوب وتحديد اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة لها.

 : تسجيل الدرجات ملعايير الجودة22الجدول 

 القسم

 تسجيل درجة العنصر

عدد 

 العناصر

الحد 

األقص ى 

 للدرجات

 نعم

 )نقطتان(

 

 جزئًيا

 نقطة( 1)

 ال

 نقطة( 0)

 2طفال األ ض يار  وإدارة وموظف

 )التمهيدي(
   15 30 

 40 20    روضةالبيئة 

 16 8    املعلم يةنهجم

 52 26    املمارسات الصفية

 18 9    األهل/الوالدين ورأي منظور 

 156 78    املجموع

 الدرجة االجمالية .ث

يتم ضرب الدرجة املخصصة لكل  2و  1بالنسبة للمكونين لحساب النتيجة اإلجمالية لكل مشارك يتم اتباع العملية التالية. 

يتم  3مكون فرعي )العمود ب( بالوزن املخصص للمكون )العمود ج( للحصول على وزن درجة )العمود د(. بالنسبة للمكون 

ملخصص نقطة( وضربها في الوزن ا 156تقسيم درجة املكون الفرعي املعينة )العمود ب( على الحد األقص ى لعدد النقاط )

للمكون الفرعي )العمود ج( للحصول على درجة وزن )العمود د(. أخيًرا تتم إضافة جميع الدرجات املحتسبة للحصول على 

 .100نقطة من أصل  87الدرجة اإلجمالية. بالنسبة للمثال املوضح في الجدول أدناه فإن الدرجة النهائية ملقدم الطلب هي 

 

 

 

 

                                                           

 .سيتم تنفيذ مراجعة فنية ثانية ملقدمي الخدمات الذين يتقدمون حسب نموذج تقديم الخدمة 13 
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 عّيناحتساب درجات طلب معلى توضيحي . مثال 23الجدول 

  كون امل
الدرجات 

 القصوى )أ(

مثال على 

الدرجات 

 املمنوحة )ب(

وزن املكون 

 )ج(

 

  الدرجة املمنوحة

 . مكون التواصل مع املجتمع واألسرة1

 21 30 تحليل السياق

10% 

2.1 

 4 40 50 مع املجتمع واألسرة استراتيجية التواصل

 1.2 12 20 والتقييم  تابعةخطة امل

 7.3 73 100 درجة العنصر 

 . مكون التطوير املنهي2

 15 30 تحديد مجاالت التطوير املنهي ذات األولوية

10% 

1.5 

 3.8 38 50 استراتيجية التطوير املنهي

 0.8 8 20 والتقييم  تابعةخطة امل

 6.1 61 100 درجة العنصر 

 معايير الجودة مكون . 3

 )التمهيدي( 2طفال األ  رياضإدارة وموظفو 

156 

29 

80% 

14.87 

 17.95 35 روضةالبيئة 

 7.18 14 املعلم يةنهجم

 25.64 50 املمارسات الصفية

 8.71 17 ورأي األهل/الوالدين منظور 

 74.35 145 156 درجة العنصر 

 87.75 (100مجموع الدرجات )من 

لحد )اسيتم حساب عتبة  ،قدرات العرض اإلجمالية من مقدمي الخدمةبمجرد الحصول على درجة جميع املشاركين وتحليل 

ي يتم في أي حال لك لتحديد مقدمي الخدمة املؤهلين للمشاركة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. األدنى املقبول( 

والخاص ال يمكن أن )التمهيدي( املؤهلين للشراكة بين القطاعين العام 2ترشيحك لسجل مقدمي خدمة رياض األطفال 

 .32من إجمالي الدرجة  ٪80تكون درجة عنصر بيئة روضة األطفال أقل من 
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)التمهيدي( املؤهلين للشراكة بين القطاعين العام 2الترشح لـ " سجل مقدمي خدمة رياض األطفال  .2.3.3

 والخاص"

راكة ت من القطاع الخاص للمشاركة في الشعلى قائمة بمقدمي الخدما األوليةبناًء على نتائج املراجعة الفنية ستتم املوافقة 

)التمهيدي( املؤهلين للشراكة بين 2بين القطاعين العام والخاص )يشار إليها باسم "سجل مقدمي خدمة رياض األطفال 

القطاعين العام والخاص "(. في حين أنه لن يتم التعاقد مع جميع مقدمي الخدمة في هذا السجل ليكونوا جزًءا من املرحلة 

اال ان وزارة التربية والتعليم ستستخدم هذه القائمة لدعوة هؤالء  ،ولى من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاصاأل 

املقدمين للخدمة املؤهلين للمشاركة في املراحل املستقبلية و / أو توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون 

 ي املواقع املستهدفة.الحاجة إلى دعوة إضافية للتقديم ف

 

 مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى اإلحالةقرار  .2.3.4

)التمهيدي(املؤهلين لشراكة بين القطاعين العام والخاص  2من القائمة التي تضم سجل مقدمي خدمات رياض األطفال 

رجية بالبدء خاالتحقق الفنية في وزارة التربية والتعليم وجهة اللجنة الستقوم لجنة صنع القرار رفيعة املستوى بدعم من 

 مقدمي الخدمات من القطاع الخاص واملض ي قدما في مفاوضات العقد.قرار االحالة الى ب

 

 املوعد النهائي لتقديم هذا الطلب .2.4

 2022أيلول  18تاريخ  قبلُيطلب من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص تقديم حزمة  مكونات الطلب الكاملة الخاصة بهم 

 12:00في الساعة 
ً
على العناوين التالية. ملزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني إلطالق الشراكة بين القطاعين العام  ظهرا

 .7والخاص يرجى الرجوع إلى امللحق 

 العنوان املديرية املحافظة

 الخليل

 شمال الخليل

حلحول والحسبة، شارع عقبة مبنى مديرية شمال الخليل، بالقرب من بلدية  

 البو

 022292894 هاتف:

 جنوب الخليل

دورا/ منطقة الهجري/ مفرق الفوار/ شارع مدخل  مبنى مديرية جنوب الخليل / 

 دورا

 022282773/4 .هاتف:
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 يطا
 مبنى مديرية يطا / يطا/ منطقة مثلث املزرعة/ مجمع املدارس/  شارع املدارس

 022273755 هاتف:

 جنين

 جنين
 مبنى مديرية جنين/ جنين/ حي الزهراء/ قرب مستشفى جنين الحكومي

 1061 250 04 هاتف:

 قباطية
 مبنى مديرية قباطية/ قباطية/ الشارع الرئيس ي/ مقابل البلدية 

 042522602 هاتف:

 نابلس
 جنوب نابلس

 مبنى مديرية جنوب نابلس/ حوارة/ مقابل صحة حوارة

 092591003 هاتف:

 التقديم استمارة .3

 التعليمات:

 قم باستكمال هذا الطلب فقط بعد قراءة األقسام السابقة من هذه الدعوة بشكل دقيق. .1

 قم بتعبئة البيانات املطلوبة وإرفاق املستندات املطلوبة. .2

وقعك ملبمجرد االنتهاء من تعبئة املعلومات يرجى طباعة النموذج وإرساله )مع املستندات املطلوبة( إلى العنوان املحدد  .3

 الجغرافي املستهدف.

في   nnjoum@palpcu.ps   يجب إرسال أي استيضاحات الزمة بخصوص هذا الطلب إلى البريد اإللكتروني التالي .4

  2022أيلول  11 موعد أقصاه

 أدناه(أحد الخيارين تحديد املشارك من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص )الرجاء 

مقدمو الخدمات من القطاع الخاص بما في ذلك األفراد أو الجمعيات أو املؤسسات أو : 1املجموعة 

ممن يمتلكون ويديرون رياض األطفال الخاصة ويتبعون املنهاج الفلسطيني الشركات أو الهيئات الدينية 

 مؤهلون للتقدم لهذه الدعوة. واملرخصين من قبل وزارة التربية والتعليم

 

يمكن ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص بما في ذلك األفراد أو الجمعيات أو املؤسسات أو  :2املجموعة 

ديها نية أو لالتي لديها خبرة مثبتة في تقديم خدمات تعليم الطفولة املبكرة التي الشركات أو الهيئات الدينية 

 اتخذت خطوات للحصول على الترخيص املناسب من وزارة التربية والتعليم

 

الية الت )يرجى إرفاق نسخ من املستندات وثائق إلثبات أهليتك للتقدم للمشاركة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 مع طلبك(:

mailto:nnjoum@palpcu.ps
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 الوثيقة
قائمة 

 التحقق

  ترخيص للتعليم من وزارة التربية والتعليم  

 تسجيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة  

  شهادة خصم مصدر سارية املفعول  

 مهن / براءة ذمة من ضريبة األمالك ةشهادة رخص  

  التسجيل بالغرفة التجارية  

  شهادة تسجيل الشركة إذا كان مقدم الخدمة من القطاع الخاص عبارة عن شركة أو شهادة

تسجيل لدى الهيئة اإلشرافية املناسبة ملقدم الخدمة من القطاع الخاص اذا كان مؤسسة غير 

 ربحية.

 

  التمهيدي( 2وثيقة تثبت خبرة ال تقل عن سنتين في تقديم خدمات رياض األطفال(  

 

 مقدم الخدمة من القطاع الخاصالنموذج أ: معلومات عامة عن 

 عن الروضة. معلومات 1أ .

  اسم املدرسة / املنظمة:

الرقم التعريفي الوطني للمدرسة 

 )إن وجد(:
 

  املحافظة:

  التعليم:و  التربية مديرية

  املنطقة:

  العنوان:
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  رقم الهاتف.

 مجتمعي/عام         ملك            إيجار مبنى روضة األطفال 

 حول الترخيص
   ال يوجد ترخيص 

 يوجد ترخيص
 في حالة الترخيص

          سنويا

 سنوات  5 

سبب عدم اذا كان غير مرخص، 

 الحصول على ترخيص:
 

  سنة التأسيس

  رقم الهاتف.  اسم مالك روضة األطفال/املركز

  رقم الهاتف.  اسم مدير روضة األطفال/املركز

 

 . صفوف روضة األطفال وسعتها2أ .

 )التمهيدي( _______ 2روضة األطفال في  الشعب. عدد 2.1أ.

 الشعبة
 مساحة الصف

 )متر مربع(

عدد األطفال امللتحقين في العام الدراس ي 

2021/2022 

إجمالي 

 األطفال

 اإلناث الذكور  

     1 شعبةال

      2شعبةال

     3 شعبةال

     4 شعبةال

 2األطفال في رياض األطفال  عدد مجموع

 )التمهيدي(
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 )البستان( 1في رياض األطفال  شعبالعدد  2.2أ.

 الشعبة
 مساحة الصف

 )متر مربع(

عدد األطفال امللتحقين في العام الدراس ي 

2021/2022 

إجمالي 

 األطفال

 اإلناث الذكور  

     1شعبةال

     2 شعبةال

     3شعبةال

     4 شعبةال

 1األطفال في رياض األطفال عدد مجموع 

 )البستان(
   

 

 ال   سنوات في مركزك؟ نعم  3إلى  0األطفال من عمر تقوم الروضة بخدمة هل  2.3.أ.

 سنوات؟ _______ 3إلى  0إذا كانت اإلجابة بنعم ، فكم عدد األطفال الذين تخدمهم في الفئة العمرية من 

 

 ال   األطفال ذوي اإلعاقة أو الذين يحتاجون إلى دعم خاص؟ نعم الروضة . هل تخدم 2.4أ . 

_________ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فكم عدد األطفال ذوي اإلعاقة؟ 

ما نوع اإلعاقات أو الظروف 

الخاصة التي يعاني منها 

على  Xاألطفال )ضع عالمة 

 جميع الخيارات املطبقة(؟

 األطفال الذين يعانون من تأخر في نموهم 

 األطفال ذوي اإلعاقة )على سبيل املثال: الجسدية والعقلية والفكرية والحسية( 

 األطفال املصابون باضطراب طيف التوحد 

 األطفال الذين يعانون من اضطراب االنتباه وفرط الحركة 

 األطفال الذين يعانون من مشاكل اجتماعية أو عاطفية 

 ما نوع الدعم الذي تقدمه

 ؟الروضة
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 . العاملين3-أ 

 . املدراء/املديرات 3.1أ . 

رقم 

بطاقة 

 الهوية

 اسم املدير/ة 
سنة 

 امليالد
 التخصص املؤهالت / الدرجة

سنوات 

الخبرة في 

التعليم في 

الطفولة 

 املبكرة

 تاريخ التعيين في

 الروضة الحالية

 

       

       

       
 . املعلمون/ات3.1أ . 

رقم 

بطاقة 

 الهوية

 اسم  املعلم/ة
سنة 

 امليالد
 التخصص املؤهالت / الدرجة

سنوات 

الخبرة في 

التعليم في 

الطفولة 

 املبكرة

تاريخ التعيين 

الروضة في 

 الحالية

 

       

       

       

 فريق الدعم 3.3أ.

 هل لديك فريق دعم آخر )على سبيل املثال للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة والعائالت(

 ال   نعم 

:إذا كانت اإلجابة نعم ، قم بتعبئة الجدول أدناه  
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رقم 

بطاقة 

 الهوية

 اسم موظف الدعم
سنة 

 امليالد
الدرجة املؤهالت /  التخصص 

سنوات 

الخبرة في 

التعليم في 

الطفولة 

 املبكرة

 تاريخ التعيين في

 الروضة الحالية

 

       

       

       
 

 )التمهيدي( 2النموذج ب: عرض لتوسيع خدمات رياض األطفال 

 . نوع العرض1ب 

الخدمة أو نموذج القسيمة. إذا كنت يرجى تحديد ما إذا كنت تقدم عرًضا لتقديم الخدمات من خالل نموذج تقديم 

 تقدم عرًضا بموجب كال النموذجين فيرجى اإلشارة إلى ذلك أدناه واملتابعة لتعبئة األقسام ذات الصلة حسب التعليمات.

 (2.إكمال القسم ب. نموذج تقديم الخدمة )إذا تم اختياره ، يرجى  

 

 (1. 3ب. نموذج القسيمة من خالل الصفوف املوجودة )إذا تم اختياره يرجى إكمال القسم   

 

وجودة )إذا تم اختياره امل)التمهيدي(  2سيمة من خالل فصل دراس ي جديد في منشأة روضة األطفال نموذج الق  

 (2.  3ب.يرجى إكمال القسم 
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 نموذج تقديم الخدمة. العرض من خالل 2ب .

 اسم املنطقة املحافظة
" املناطق التي تخطط إلنشاء منشأة Xاختر بـ "

 )في  75فيها لـ 
ً

 صفوف( 3طفال

" املناطق التي تخطط إلنشاء Xاختر بـ "

 صفوف(  4طفل ) 100منشأة فيها لـ 

" املناطق التي تخطط Xاختر بعالمة "

 100إلنشاء منشأة فيها ألكثر من 

صفوف أو أكثر( وحدد عدد  5طفل )

 الصفوف

    الرماضين الخليل 

    سعير الخليل 

    البقعة / البويرة الخليل 

    بيت أمر الخليل 

    بني نعيم الخليل 

    بيت عوا الخليل 

    يطا الخليل 

    شيوخ العروب الخليل 

    قباطية جنين 

    سيلة الظهر جنين 

ةجبع جنين      

    فندقومية جنين 

    عنزة جنين 

    عينابوس نابلس 
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 اسم املنطقة املحافظة
" املناطق التي تخطط إلنشاء منشأة Xاختر بـ "

 )في  75فيها لـ 
ً

 صفوف( 3طفال

" املناطق التي تخطط إلنشاء Xاختر بـ "

 صفوف(  4طفل ) 100منشأة فيها لـ 

" املناطق التي تخطط Xاختر بعالمة "

 100إلنشاء منشأة فيها ألكثر من 

صفوف أو أكثر( وحدد عدد  5طفل )

 الصفوف

    أوصرين نابلس 

    دومة نابلس 

    جماعين نابلس 

    عقربا نابلس 

    بيتا نابلس 

    الساوية نابلس 

    أودال نابلس 
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 قائمةالعرض من خالل نموذج القسيمة من خالل الصفوف ال 1. 3ب. 

املنطقةاسم  املحافظة  

" املناطق Xاختر بـ "

التي تقترح تقديم 

 الخدمة فيها

ما هو عدد الفصول 

 فيالحالية الدراسية 

 2روضة األطفال 

التي -)التمهيدي( 

تعمل بها حالًيا في 

 املنطقة؟ 

كم عدد األطفال امللتحقين بكل صف من 

)التمهيدي( في العام  2صفوف روضة األطفال 

 ؟ فمثال:2021/2022الدراس ي 

 25)التمهيدي(، الصف أ:  2روضة األطفال 

 
ً
 طفال

 23)التمهيدي(، الصف ب:  2روضة األطفال 

 
ً
 طفال

 18)التمهيدي(، الصف ج:  2روضة األطفال 

 
ً
 طفال

كم عدد األطفال اإلضافيين الذين تقترح 

تسجيلهم من خالل نموذج القسيمة ، في كل 

 صف؟ فمثال:

 ط 0)التمهيدي(، الصف أ:  2روضة األطفال 
ً
فال  

 2)التمهيدي(، الصف ب:  2روضة األطفال 

 
ً
 طفال

  7)التمهيدي(، الصف ج:  2روضة األطفال 
ً
طفال  

عدد مجموع كم 

األطفال الذين تقترح 

تسجيلهم من خالل 

 نموذج القسيمة؟

      الرماضين الخليل 

      سعير الخليل 

      البقعة / البويرة الخليل 

      بيت أمر الخليل 

      بني نعيم الخليل 

      بيت عوا الخليل 

      يطا الخليل 

      شيوخ العروب الخليل 

      قباطية جنين 

      سيلة الظهر جنين 
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ةجبع جنين        

      فندقومية جنين 

      عنزة جنين 

      عينابوس نابلس 

      أوصرين نابلس 

      دومة نابلس 

      جماعين نابلس 

      عقربا نابلس 

      بيتا نابلس 

      الساوية نابلس 

      أودال نابلس 

 إجمالي عدد األطفال اإلضافيين الذين سيتم تسجيلهم من خالل نموذج القسيمة
 

 

 

 

 .الصندوق أدناه إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية الرجاء استخدام
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افق الحاليةالعرض من خالل  2. 3ب.   للروضة القائمة نموذج القسيمة من خالل إنشاء صفوف جديدة في املر

 اسم املنطقة املحافظة

" Xاختر بـ "

املناطق التي 

تقترح تقديم 

  الخدمة فيها

ما هو عدد 

الفصول 

الدراسية في 

 2روضة األطفال 

)التمهيدي( التي 

تعمل بها حالًيا في 

 املنطقة؟ 

امللتحقين بكل كم عدد األطفال 

صف من صفوف روضة األطفال 

)التمهيدي( في العام الدراس ي  2

 ؟ فمثال:2021/2022

)التمهيدي(،  2روضة األطفال 

  25الصف أ: 
ً
طفال  

)التمهيدي(،  2روضة األطفال 

  23الصف ب: 
ً
طفال  

)التمهيدي(،  2روضة األطفال 

  18الصف ج: 
ً
طفال  

كم عدد الصفوف 

املستخدمة حالًيا في 

منشأتك والتي تقترح 

 تحويلها إلى صفوف

رياض أطفال 

)تمهيدي(؟2  

كم عدد األطفال اإلضافيين 

الذين تقترح تسجيلهم من خالل 

نموذج القسيمة ، في كل صف؟ 

 فمثال:

)التمهيدي(،  2روضة األطفال 

  0الصف أ: 
ً
طفال  

)التمهيدي(،  2روضة األطفال 

  2الصف ب: 
ً
طفال  

 )التمهيدي(، 2روضة األطفال 

  7الصف ج: 
ً
طفال  

 مجموع  كم

عدد األطفال 

الذين تقترح 

تسجيلهم من 

خالل نموذج 

 القسيمة؟

       الرماضين الخليل 

       سعير الخليل 

       البقعة / البويرة الخليل 

       بيت أمر الخليل 

       بني نعيم الخليل 

       بيت عوا الخليل 

       يطا الخليل 

       شيوخ العروب الخليل 
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       قباطية جنين 

       سيلة الظهر جنين 

ةجبع جنين         

       فندقومية جنين 

       عنزة جنين 

       عينابوس نابلس 

       أوصرين نابلس 

       دومة نابلس 

       جماعين نابلس 

       عقربا نابلس 

       بيتا نابلس 

       الساوية نابلس 

       أودال نابلس 

 إجمالي عدد األطفال اإلضافيين الذين سيتم تسجيلهم من خالل نموذج القسيمة
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 .الرجاء استخدام الصندوق أدناه إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية
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 التواصل مع املجتمع واألسرة النموذج ج: مقترح

 قم بتعبئة النموذج التالي بناًء على تقييم منشأتك الحالية

 تحليل السياق

o كيف ينظر املجتمع واألسر في محيطك إلى التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة؟ 

o ماذا الذي تفهمه األسر عن فوائد التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة؟ 

o هي العوائق الرئيسية التي تحول دون تسجيل األسر ألبنائها في خدمات  بصرف النظر عن الدخل: ما

 التعليم املبكر؟

o  ما مدى جودة أداء نظام رياض األطفال في اعتقادك ملساعدة األطفال على التعلم واالستعداد للمدرسة

 ؟ساسيةاال 

o  يرسلون أطفالهم إلى رياض األطفال؟/الوالدين  هاليملاذا تعتقد أن األ 

 إجابتك في هذه املساحة()اكتب 

 

 

 

 

 استراتيجية التواصل مع املجتمع واألسرة

 ما هي األنشطة التي تخطط لتنفيذها مع املجتمع واألسر لزيادة الوعي بأهمية تعليم الطفولة املبكرة؟ -

 

 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(

 

 

 

 والتقييم تابعةخطة امل

 محددتين(ماذا تتوقع أن تحقق؟ )يرجى ذكر نتيجتين  -

 نتائج االستراتيجيات واألنشطة املقترحة؟تقوم بمتابعة وتقييم كيف س -
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 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(

 

 

 

 

إذا كنت تتقدم بطلب بموجب نموذج تقديم الخدمة فيرجى اقتراح استراتيجيات إضافية للتواصل مع املجتمع واألسرة في 

 املنشأة الجديدة )اجابة اختيارية(

 إجابتك في هذه املساحة()اكتب 

 

 

 

 

 النموذج د: مقترح التطوير املنهي

ما هي االحتياجات التدريبية الرئيسية للمدير/ة واملعلمين /ات  تحديد مجاالت التطوير املنهي ذات األولوية -

 وموظفي/ات الدعم؟

 األطفال؟ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها املعلمون/ات وطاقم الدعم عند العمل مع  -

 تعليم الطفولة املبكرة؟ حول هل شارك معلمو/ات رياض األطفال في أي تدريب أثناء الخدمة  -

 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(
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 استراتيجية التطوير املنهي

 ما هي االستراتيجيات أو األنشطة التي ستقوم بتنفيذها لدعم احتياجات التطوير املنهي للمعلمين/ات؟ -

ما هي التحالفات التي لديك أو تتوقعها مع املنظمات العامة والخاصة لدعم تنفيذ هذه االستراتيجية؟ )على سبيل املثال،  -

 ملعلمي/ات رياض األطفال ؛ .. إلخ(منهي التحالف مع وزارة التربية والتعليم على دبلوم 

-  

 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(

 

 

 

 

 والتقييم تابعةخطة امل

 تتوقع أن تحقق؟ )يرجى ذكر نتيجتين محددتين(ماذا  -

 نتائج االستراتيجيات واألنشطة املقترحة؟تقوم بمتابعة وتقييم كيف س -

 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(

 

 

 

 

إذا كنت تتقدم بطلب بموجب نموذج تقديم الخدمة فيرجى اقتراح استراتيجيات إضافية للتطوير املنهي في املنشأة الجديدة 

 )اجابة اختيارية(

 )اكتب إجابتك في هذه املساحة(
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 الحقامل .4

 نموذج تقديم الخدمةحسب : مؤهالت املوففين وخبراتهم ورواتبهم 1 لحقامل

 املؤهالت الدور 

الحد األدنى 

للراتب 

 الشهري 

عالوة ال

 الشهرية

تكلفة 

املواصالت 

 الشهرية

التكلفة 

 اإلجمالية

 

 املدير/ة

 : املخصصالوقت 

 شهر بدوام كامل 12

 

 

 املؤهل املرغوب فيه

تعليم  في درجة دبلوم مدته سنتان حد أدنى :املؤهالت

 أو التعليم األساس ي الطفولة املبكرة

 سنوات بما في ذلك سنتان في تدريس 5: الخبرة

 أو التعليم األساس ي الطفولة املبكرة

 الحد األدنى من املتطلبات

العثور على الشخص الذي إذا لم يكن من املمكن 

يتمتع باملؤهالت املرغوبة فيجب على مقدم الطلب 

 :تلبية ما يلي

في  -ال تقل عن سنتين -دبلومدرجة ال: املؤهالت

املجاالت املتعلقة بالتربية / العلوم اإلنسانية / العلوم 

 التطبيقية

 : ال يشترط وجود خبرةالخبرة

 

 

 2,250 شيكل

 

+ 

 300شيكل

 

+ 

 250شيكل

 

 2,800شيكل

 املعلم/ة

: الوقت املخصص

 دوام كامل

 

 املؤهل املرغوب فيه

درجة دبلوم سنتين في تعليم  حد أدنى:املؤهالت

 الطفولة املبكرة أو التعليم األساس ي )تخصص(

 : ال يشترط وجود خبرةالخبرة

 الحد األدنى من املتطلبات

إذا لم يكن من املمكن العثور على الشخص الذي 

باملؤهالت املرغوبة فيجب على مقدم الطلب يتمتع 

 :تلبية ما يلي

في  -ال تقل عن سنتين -درجة دبلوم حد أدنى :املؤهالت

املجاالت املتعلقة بالتربية / العلوم اإلنسانية / العلوم 

 التطبيقية

 : : ال يشترط وجود خبرةالخبرة

 

 2,250 شيكل

  

+ 

 250شيكل

 2,500شيكل

الدعم االجتماعي 

 النفس يو 

  الوقت املخصص

 +  1,125شيكل الحد األدنى من املتطلبات

 125شيكل

 1,250شيكل
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 املؤهالت الدور 

الحد األدنى 

للراتب 

 الشهري 

عالوة ال

 الشهرية

تكلفة 

املواصالت 

 الشهرية

التكلفة 

 اإلجمالية

 

دوام جزئي إذا كانت 

رياض األطفال بها من 

 صفوف 3صف إلى 

 

دوام كامل إذا كانت 

 4رياض األطفال بها 

 صفوف فأكثر

: درجة دبلوم ال تقل عن سنتين في املجاالت املؤهالت

املتعلقة بعلم النفس / خدمات املجتمع / العمل 

 االجتماعي

 يشترط وجود خبرة: ال الخبرة

 

 الدعم اإلداري 

يتم تضمينهم بدوام 

كامل إذا كانت رياض 

صفوف  4األطفال بها 

 فأكثر

 الحد األدنى من املتطلبات

: درجة دبلوم ال تقل عن سنتين في املجاالت املؤهالت

 املتعلقة بأعمال السكرتارية اإلدارية

 ال يشترط وجود خبرة الخبرة

 2,050شيكل

 

 + 

 250شيكل

 2,300شيكل

 عمال النظافة 

  الوقت املخصص

 دوام  كامل

 الحد األدنى من املتطلبات

 ال توجد مؤهالت أو خبرة محددة مطلوبة 
 +  1,880شيكل

 250شيكل

 2,130شيكل
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 : التكاليف اإلسترشادية الشهرية لتشغيل روضة أطفال حسب الحجم لنموذج تقديم الخدمة2 لحقامل

 .ليةالتشغي وازناتهميجب استخدام الجدول التالي كمرجع / مصدر من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في تطوير م

 12     هرشمجموع اال 

 9     أشهر التشغيل

 نوع التكلفة  البند املكونات
 التكلفة الشهرية / عدد األطفال

75 100 

 التكاليف الفرعية الثابتة

 موارد بشرية 

 2,800 شيكل ثابت    املدير/ة

    املعلم/ة
 ثابت 

 2,500 شيكل

موظفو الدعم االجتماعي 

والنفس ي االجتماعي )أخصائي 

 اجتماعي / أخصائي نفس ي(

 ثابت 

 2,500 شيكل

 موظف دعم إداري 
 ثابت 

 2,300 شيكل

 عمال النظافة
 ثابت 

 2,130 شيكل

 البنية التحتية

خدمات عامة / مرافق 

)كهرباء ، مياه ، صرف صحي 

 ، إنترنت(

 ثابت 

 1,200 شيكل 600 شيكل

 900 شيكل 600 شيكل ثابت  الصيانة

 التكاليف الفرعية املتغيرة

املصاريف 

 التشغيلية

 املؤسسية ستلزماتامل

 )خاصة بالروضة(

 متغير 
 1,058 شيكل 727 شيكل

املواد التعليمية: 

مستلزمات األنشطة 

)مثل الورق واألقالم 

 واأللوان وما إلى ذلك(

 متغير 

 1,005 شيكل

 
 1,364 شيكل
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مستلزمات 

النظافة 

 الشخصية

مستلزمات النظافة 

والتنظيف لألطفال 

 واملوظفين

 متغير 
 1,005 شيكل

 
 1,364 شيكل

 املصاريف األخرى 
 1,297 شيكل 1,100 شيكل ثابت اإليجار

 ٪10حافز الجودة لكل طفل 
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 : تكلفة كل طفل لتشغيل خدمات رياض األطفال في نموذج تقديم الخدمات3 لحقامل

النص  في يصف الجدول أدناه املنهجية الكامنة وراء حساب التكلفة لكل طفل. يرجى مراعاة االختالف في الدفعات الواردة

 .أدناه. يتم تقريب الدفعات الفعلية كما تظهر في النص

يتم احتساب  ، في حينتغطي السنة التقويمية بأكملهالشهًرا  12يتم احتساب التكاليف الثابتة وتكاليف اإليجار ملدة 

 .)الروضة(فترة تشغيل املرفقوهي أشهر  9التكاليف املتغيرة ملدة 

 

 عدد األطفال عدد األطفال

75 100 

 البند املكونات

دد
لع

ا
 

التكلفة 

الشهرية لكل 

 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

 املوارد البشرية

28  شيكل 1 33,600 شيكل 448 شيكل 37 شيكل 1   املدير/ة  33,600 شيكل 336 شيكل 

100  شيكل 4 90,000 شيكل 1,200 شيكل 100  شيكل 3    املعلم/ة  
 شيكل

1,200 
 120,000 شيكل

موظفو الدعم 

 االجتماعي والنفس ي
17  شيكل 0.5  

  شيكل

200 
25  شيكل 1 15,000  شيكل  

  شيكل

300 
 30,000  شيكل

موففو الدعم 

 اإلداري 
15  شيكل 0.5 23  شيكل 1 13,800  شيكل 184  شيكل   27,600  شيكل 276  شيكل 

28  شيكل 1 النظافةعاملو  21  شيكل 1 25,560  شيكل 341  شيكل   25,560  شيكل 256  شيكل 

 البنية التحتية

خدمات عامة / 

افق  مر
8  شيكل 1 12  شيكل 1 7,200  شيكل 96  شيكل   14,400  شيكل 144  شيكل 

8  شيكل 1 الصيانة 9  شيكل 1 7,200  شيكل 96  شيكل      10,800  شيكل 108  شيكل 

 إجمالي التكاليف الثابتة
 

214  شيكل  192,360  شيكل 2,565  شيكل 
 

218  شيكل  
  شيكل

2,620 
 261,960  شيكل
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 عدد األطفال عدد األطفال

75 100 

 البند املكونات

دد
لع

ا
 

التكلفة 

الشهرية لكل 

 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

املصاريف 

 التشغيلية

 ستلزماتامل

)خاصة  املؤسسية

 بالروضة(

10  شيكل 1  
  شيكل

87 
 6,541  شيكل

 

11  شيكل  9,525  شيكل 95  شيكل 

13  شيكل 1 املواد التعليمية     
  شيكل

121 
 9,047  شيكل

 
14  شيكل  12,276  شيكل 123  شيكل 

مستلزمات النظافة 

 الشخصية

مستلزمات النظافة 

والتنظيف لألطفال 

 واملوففين

13  شيكل 1  
  شيكل

121 
 9,047  شيكل

 

14  شيكل  12,276  شيكل 123  شيكل 

 التكاليف املتغيرة الفرعية
 

 36 شيكل 
 شيكل

328 

 شيكل

24,635 

 
 34,077 شيكل 341 شيكل 38 شيكل

الناتج الفرعي )بدون اإليجار والضرائب 

افز الجودة(  وحو

 
 250 شيكل

 شيكل

2,893 

 شيكل

216,995 

 
 296,037 شيكل 2,960 شيكل 256 شيكل

 29,604 شيكل 296 شيكل 26 شيكل  21,700 شيكل 289 شيكل 25 شيكل  حافز الجودة 

 بدون إيجار
املجموع + حافز 

 الجودة

 
 275 شيكل

 شيكل

3,183 

 شيكل

238,695 

 
 282 شيكل

 شيكل

3,256 
 325,641 شيكل

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

 إيجار مع
املجموع + حافز 

 الجودة

 
 251,895 شيكل 3,359 شيكل 290 شيكل

 
295شيكل  

 شيكل

3,412 
 341,201 شيكل

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

 املجموع )بدون إيجار( + الضرائب 
 

 242,295 شيكل 3,231 شيكل 279 شيكل
 

288شيكل  
 شيكل

3,328 
 332,841 شيكل
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 عدد األطفال عدد األطفال

75 100 

 البند املكونات

دد
لع

ا
 

التكلفة 

الشهرية لكل 

 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

 اإلجمالي )مع اإليجار( + الضرائب
 

 255,495 شيكل 3,407 شيكل 294 شيكل
 

301شيكل  
 شيكل

3,484 
 348,401 شيكل

 

  



52 

 

 : هيكلية الصرف لنموذج تقديم الخدمة4امللحق 

من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوقيته لتقديم تقديم الخدمة نموذج ليعرض هذا املرفق هيكلية الصرف 

معلومات إرشادية إلى مقدم الخدمات من القطاع الخاص عن املستندات واملخرجات املطلوبة لكل دفعة خالل عملية 

 .الصرف خالل عام دراس ي واحد ويخضع للتغيير إذا اختلفت مدة العقدتم تطوير الهيكلية أدناه لعملية  التنفيذ. 

 

 :تعتبر املستندات املالية والقانونية التالية مطلوبة لجميع الدفعات املوضحة أدناه

 .سيتم االتفاق عليها الحًقا -)فاتورة(  ةمطالبة مالية أصلية موقع •

 .شهادة خصم مصدر سارية املفعول  •

 .شهادة رخص مهن / براءة ذمة من ضريبة األمالك •

والحضور إلجمالي األطفال املشمولين في العقد واألطفال في جميع  لكل فترة تقرير يجب توفير قوائم االلتحاق •

األخرى التي يديرها مقدم الخدمات من القطاع  )التمهيدي( 2ورياض األطفال  )البستان( 1رياض األطفال  فصول 

 .تقاطعات او تكرارالخاص. تخضع قوائم األطفال غير املدرجة في العقد فقط للتحقق لضمان عدم وجود 

افق جديدةمنحة   .بدء التشغيل إلنشاء مر

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

إنشاء منشأة أو مركز جديد للروضة. يتم تحديد الدفعة في التكلفة لكل طفل وفًقا لعدد األطفال املراد خدمتهم. سيكون 

 :على املستندات التاليةأو املشرف  وموافقة جهة التحقق  تقديمعند توقيع العقد وبعد  الدفع مستحًقا

 السير الذاتية للموظفين املقترحين لتنفيذ العقد حسب عدد األطفال املشمولين بالعقد ومعايير الجودة •

 نة مفصلة الستخدام منحة بدء التشغيل واملصروفات اإلجماليةواز م •

 طلوبة للبدء بالدفع )راجع املالحظة أدناه(املقانونية املستندات املالية وال •

 هيكلية الصرف لكل عام دراس ي

من إجمالي قيمة العقد املخصصة لكل عام دراس ي.  ٪30ما يعادل ، قبل بدء تشغيل الخدمة 2023الدفعة األولى في أيلول 

 :على املستندات التالية أو املشرف وموافقة جهة التحقق تقديمسيكون التحويل مستحًقا بعد 

ال يقل عن  في منشأة مقدم الخدمة بما )التمهيدي( 2رياض األطفال  قائمة باألطفال املسجلين مسبًقا لتلقي خدمات •

 .لاللتحاق من إجمالي عدد األطفال الذين تم تسجيلهم في العقد 90٪

 .قائمة األطفال املسجلين الذين يحتاجون إلى مواصالت •

 .املطابقين ملعايير الجودةلتقديم الخدمة و  الذين تم تعيينهم قائمة املوظفين •
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 بدء التشغيل جرد للمواد التعليمية واألثاث التي تم شراؤها بمنحة •

 .تقرير مصاريف الفترة السابقة فيما يتعلق بمنحة بدء التشغيل •

 .املستندات املالية والقانونية املطلوبة للبدء بالدفع •

 وموافقة جهة التحقق تقديممن القيمة اإلجمالية للعقد. تستحق بعد  ٪30ما يعادل ، 2023ول الدفعة الثانية في كانون األ 

 :على املستندات التالية أو املشرف

 .خالل الفترة السابقة الدوام أيام من ٪90حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد ملا ال يقل عن  •

من إجمالي األطفال  ٪90املعلومات اإلدارية ملا ال يقل عن معلومات محدثة عن األطفال املسجلين في نظام  •

 .املشمولين بالعقد

 .املعاينةقائمة باألطفال الذين احتاجوا الى مواصالت خالل فترة  •

تحسين الجودة املقابلة قد تم الوفاء بها للفترة املشمولة خطة شهادة من جهة التحقق بأن إجراءات وأهداف  •

 بالتقرير

 .املطابقين ملعايير الجودة املعينين لتقديم الخدمةقائمة املوظفين  •

 .تقرير عن مصاريف الفترة السابقة •

 .طلوبة للبدء بالدفعاملاملستندات املالية والقانونية  •

او  وموافقة جهة التحقق تقديم من القيمة اإلجمالية للعقد. تستحق بعد ٪30ما يعادل ، 2024الدفعة الثالثة في آذار 

 :ندات التاليةعلى املست املشرف

 .خالل الفترة السابقةأيام الدوام من  ٪90حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد بما ال يقل عن  •

من إجمالي األطفال  ٪90معلومات محدثة عن األطفال املسجلين في نظام املعلومات اإلدارية ملا ال يقل عن  •

 .املشمولين بالعقد

تحسين الجودة املقابلة قد تم الوفاء بها للفترة املشمولة خطة شهادة من جهة التحقق بأن إجراءات وأهداف  •

 بالتقرير

 .قائمة باألطفال الذين احتاجوا الى مواصالت خالل فترة املعاينة •

 .قائمة املوظفين املطابقين ملعايير الجودة املعينين لتقديم الخدمة •

 .السابقةتقرير عن مصاريف الفترة  •

 .املستندات املالية والقانونية املطلوبة للبدء بالدفع •

 

أو املشرف وموافقة جهة التحقق  تقديم  من اجمالي قيمة العقد. تستحق بعد ٪10ما يعادل ، 2024الدفعة الرابعة في أيار 

 :على املستندات التالية
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 .خالل الفترة السابقة الدوامأيام من  ٪90حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد بما ال يقل عن  •

 عاينةقائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فترة امل •

من إجمالي األطفال  ٪90معلومات محدثة عن األطفال املسجلين في نظام املعلومات اإلدارية ملا ال يقل عن  •

 .املشمولين بالعقد

الجودة املقابلة قد تم الوفاء بها للفترة املشمولة شهادة من جهة التحقق بأن إجراءات وأهداف برنامج تحسين  •

 بالتقرير

 .قائمة املوظفين املطابقين ملعايير الجودة املعينين لتقديم الخدمة •

 .تقرير عن مصاريف الفترة السابقة •

 .طلوبة للبدء بالدفعاملاملستندات املالية والقانونية  •
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 : هيكلية الصرف الخاص بنموذج القسيمة5امللحق 

 ة بدء التشغيل إلنشاء فصل دراس ي جديد داخل منشأة رياض األطفال الحاليةمنح

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

ل التكلفة لك حسبيتم تحديد الدفع )التمهيدي( في املنشأة أو املركز الحالي.  2إنشاء فصل دراس ي جديد في رياض األطفال 

ى وموافقة جهة التحقق علتقديم طفل وفًقا لعدد األطفال املراد خدمتهم. سيكون الدفع مستحًقا عند توقيع العقد وبعد 

 املستندات التالية:

 السير الذاتية للموظفين املقترحين لتنفيذ العقد حسب عدد األطفال املشمولين بالعقد ومعايير الجودة •

 ستندات املالية والقانونية املطلوبة للبدء بالدفعامل •

 هيكلية الصرف لكل عام دراس ي

من التكلفة السنوية لكل طفل من إجمالي األطفال  ٪30ما يعادل ، قبل بدء تشغيل الخدمة 2023الدفعة األولى في سبتمبر 

افقة جهة ومو  تقديمألطفال. تستحق بعد الذين يحملون القسائم املدرجة في العقد ، واملسجلين مسبًقا في منشأة رياض ا

 على املستندات التالية: أو املشرف التحقق

 التفصيلية لبدء التشغيل املتوقع واملصروفات اإلجمالية وازنةامل •

 قائمة باألطفال املسجلين مسبًقا لتلقي خدمات رياض األطفال في منشأة مقدم الخدمة من خالل نموذج القسيمة •

 في رياض األطفالقائمة األطفال املسجل •
ً
 .خارج نطاق العقد – ين سابقا

 .قائمة األطفال املسجلين الذين يحتاجون إلى مواصالت •

 قائمة املوظفين املطابقين ملعايير الجودة املعينين لتقديم الخدمة. •

 جرد للمواد التعليمية واألثاث التي تم شراؤها بمنحة بدء التشغيل. •

 يتعلق بمنحة بدء التشغيل.تقرير مصاريف الفترة السابقة فيما  •

 طلوبة للبدء بالدفع.املاملستندات املالية والقانونية  •

  

من التكلفة السنوية لكل طفل من إجمالي األطفال الذين يحملون قسائم  ٪30تعادل ، 2023الدفعة الثانية في كانون األول 

وموافقة جهة  تقديمل الفترة السابقة. تستحق بعد درجة في العقد والتي تم تقديمها فعلًيا في منشأة رياض األطفال خالوامل

 أو املشرف على املستندات التالية:التحقق 

 خالل الفترة السابقة أيام الدواممن  ٪90حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد فيما ال يقل عن  •

 عاينةقائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فترة امل •
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املسجلين في نظام املعلومات اإلدارية لجميع األطفال الذين يتم خدمتهم في مركز معلومات محدثة عن األطفال  •

 رياض األطفال.

شهادة من جهة التحقق بأنه قد تم الوفاء بإجراءات وأهداف برنامج تحسين الجودة املقابلة للفترة املشمولة  •

 بالتقرير.

 تقرير عن مصاريف الفترة السابقة. •

 طلوبة للبدء بالدفع.املية املستندات املالية والقانون •

 

من التكلفة السنوية لكل طفل من إجمالي األطفال الذين يحملون قسائم مدرجة  ٪30تعادل ، 2024الدفعة الثالثة في آذار 

أو هة التحقق وموافقة ج تقديمفي العقد والتي تم تقديمها فعلًيا في منشأة رياض األطفال خالل الفترة السابقة. تستحق بعد 

 على املستندات التالية: املشرف

 قائمة باألطفال الذين حصلوا على قسائم وخدموا بشكل فعال في مركز رياض األطفال خالل الفترة السابقة. •

 خالل الفترة السابقة أيام الدوامعلى األقل من  ٪90حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد  •

 ينةقائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فترة املعا •

 تقديم املستندات املالية والقانونية املطلوبة للبدء بالدفع. •

 قائمة املوظفين املطابقين ملعايير الجودة املخصصة لتقديم الخدمة. •

 تقرير عن مصاريف الفترة السابقة. •

 طلوبة للبدء بالدفع.املاملستندات املالية والقانونية  •

 

لتكلفة السنوية لكل طفل من إجمالي األطفال الذين يحملون قسائم من ا ٪10بما يعادل  2024 الدفعة الرابعة في أيار

وموافقة  قديمتمضمنة في العقد والتي تم تقديمها فعلًيا في منشأة رياض األطفال خالل الفترة السابقة. سيكون مستحًقا بعد 

 على املستندات التالية:أو املشرف جهة التحقق 

 من الصفوف خالل الفترة السابقة ٪90فيما ال يقل عن حضور جميع األطفال املشمولين بالعقد  •

 قائمة باألطفال الذين احتاجوا مواصالت خالل فترة املعاينة •

معلومات محدثة عن األطفال املسجلين في نظام املعلومات اإلدارية لجميع األطفال الذين يتم خدمتهم في مركز  •

 رياض األطفال.

بإجراءات وأهداف برنامج تحسين الجودة املقابلة للفترة املشمولة  شهادة من جهة التحقق بأنه قد تم الوفاء •

 بالتقرير

 قائمة املوظفين املطابقين ملعايير الجودة املخصصة لتقديم الخدمة. •
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 تقرير عن مصاريف الفترة السابقة. •

 الدفع.للبدء بطلوبة املاملستندات املالية والقانونية  •
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 واألثاث: قائمة بمواد التعلم 6امللحق 

 

  25 مكون من أ. قائمة األثاث لكل صف
ً
 طفال

 العنصر الرقم
السعر املقدر 

 للعنصر )شيكل(

عدد 

 الوحدات

إجمالي السعر 

 املقدر )شيكل(
 صورة العنصر مالحظات

 2,000 شيكل 5 400 شيكل طاوالت 1
 مستديرة طاوالت خمس

صف لكل  

 

صف لكل كرس ي 25 1,875 شيكل 25 75 شيكل كراس ي 2  

 

صف لكل واحدة وحدة 600 شيكل 1 600 شيكل وحدة رفوف للكتب 3  

 

صف لكل وحدة 450 شيكل 1 450 شيكل مسرح 4  

 

 1,000 شيكل 2 500 شيكل خزانة 5
 لكل)خزانتين(  وحدتين

 صف
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 العنصر الرقم
السعر املقدر 

 للعنصر )شيكل(

عدد 

 الوحدات

إجمالي السعر 

 املقدر )شيكل(
العنصرصورة  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

 

 وحدة لكل صف  1,000 شيكل 1 1,000 شيكل وحدة منزل  9

 

 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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 العنصر الرقم
السعر املقدر 

 للعنصر )شيكل(

عدد 

 الوحدات

إجمالي السعر 

 املقدر )شيكل(
 صورة العنصر مالحظات

12 

 خزن موحدة 

 )السوق(

 
 وحدة لكل صف  900 شيكل 1 900 شيكل

 

 400 .1 شيكل 20 70 شيكل لعب وأدوات تعليمية 13

لعبة وأدوات مختلفة  20

لكل صف )ألغاز ، 

ومكعبات ، وأدوات 

منطقية للرياضيات 

واللغة ، وأحجار 

 الدومينو ... إلخ(

  

   15,325 شيكل  املجموع
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 أثاث مكتبي .ب

 الكمية البند
السعر 

 )بالشيكل

السعر 

 اإلجمالي

 700 700 1 مكتب / طاولة مكتب 

 550 550 1 كرس ي مكتب 

 600 600 1 طاولة اجتماعات مستديرة 

 1400 350 4 كراس ي )لطاولة االجتماعات( 

 1000 500 2 خزانة امللفات 

 4250 إجمالي 
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 إلعالن الشراكة بين القطاعين العام والخاص : الجدول الزمني7امللحق 

 وصف املخرج املهمة

الوقت 

التقديري 

 املطلوب

 املحدداملوعد 

 تقديم الطلبات .1

 2022أيلول  18  أسابيع 3 مقدمو الخدمات من القطاع الخاص يقدمون الطلبات والعروض 

 املراجعة اإلدارية .2

 وزارة التربية والتعليم تقوم بإجراء مراجعة إدارية للطلبات املقدمة •

مقدمو الخدمات من القطاع الخاص يقومون بتقديم التصحيحات  •

 وزارة التربية والتعليمبناء على طلب 

 نشر قائمة مقدمي الخدمة الذين اجتازوا املراجعة اإلدارية •

 أسابيع 4
تشرين األول   16

2022 

 فنيةاملراجعة ال .3

 2جهة التحقق بإجراء زيارات ميدانية ملنشأة رياض األطفال  قيام •

 )التمهيدي( ملقدمي الخدمات ملراجعة االمتثال ملعايير الجودة

 األسر ع اصل مالتحقق بتقييم مقترحات التطوير املنهي والتو جهة قيام  •

 واملجتمع

 أسابيع 4

 تشرين الثاني 14

2022 

 

)التمهيدي( املؤهلين للدخول في شراكات بين القطاعين العام  2ترشيح سجل مقدمي خدمات رياض األطفال  .4

 والخاص

بناًء على نتائج املراجعة الفنية ستقوم اللجنة الرفيعة املستوى التابعة  •

لوزارة التربية والتعليم وبدعم من جهة التحقق بترشيح قائمة بمقدمي 

الخدمات من القطاع الخاص املعتمدين. يشار إلى هذه القائمة باسم 

للدخول  )التمهيدي( املؤهلين 2األطفال  ياضر خدمات "سجل مقدمي 

لزيادة الوصول إلى خدمات  "القطاعين العام والخاص شراكات بينفي 

 )التمهيدي(. 2روضة األطفال 

 أسبوع واحد
تشرين الثاني  21

2022 
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 وصف املخرج املهمة

الوقت 

التقديري 

 املطلوب

 املحدداملوعد 

 مقدمي الخدمات من القطاع الخاص تساؤالتالرد على استفسارات و  •

)التمهيدي(  2األطفال  ياضر خدمات "سجل مقدمي نشر قائمة  •

ة لزياد "القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات بين املؤهلين

 )التمهيدي(. 2الوصول إلى خدمات روضة األطفال 

 مرحلة ما قبل التعاقد والتعاقد .5

واملواقع  والتي تمت االحالة اليهم قائمة مقدمي الخدمات الفائزين •

 املعتمدة من قبل اللجنة رفيعة املستوى 

ملقدمي الخدمات من القطاع  -حسب الحاجة- زيارات ميدانية إضافية •

الخاص بموجب نموذج تقديم الخدمة التي تعمل على بناء قدراتهم من 

 استئجار مرافق جديدة. عبرخالل إنشاء فصول دراسية إضافية 

( لكل مقدم خدمات من QEPsتطوير خطط تحسين الجودة الفردية ) •

ية يدانالقطاع الخاص تم اختياره واملوافقة عليها عند إجراء زيارات م

 لرياض األطفال املختارة

 التعاقداجراءات  •

 أسابيع 4

 

كانون األول  19

2022 

في حالة وجود ظروف استثنائية يمكن إجراء تغييرات على الجدول الزمني وفًقا لتقدير اللجنة رفيعة املستوى لبرنامج الشراكة 

املتقدمين عبر البريد اإللكتروني ". او سيتم اتخاذ اجراء بين القطاعين العام والخاص وفي هذه الحالة سيتم إخطار جميع 

 .لظروف االستثنائيةيتماش ى مع هذه ا

 


