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 תמיוחד סקירה

 ךמערכת החינו -אסטרטגיית יציאה 
 בינלאומימבט השוואתי  

 , תש"פב' באייר - 2020 באפריל 26

החלו נגיף הקורונה, כדי למנוע התפשטות  בשטחן החינוךסגור את מוסדות לנדרשו ש מדינות .1

מלאה  לשגרה, בהנחה כי חזרה הקרוביםחודשים למערכת החינוך לניהול לגבש אסטרטגיה 

בכיתות , פתיחה מחדש של מוסדות הלימוד באופן מדורג הואה העיקרון המנח. זמן רבעוד תארך 

 עם זאת יש הבדלים בין המדינות השונות: . ריחוק חברתי קטנות המאפשרות לקיים

  לאפשר יציאת  כדי לבתי הספר עדיפות להחזרת הילדים הצעיריםמדינות צפון אירופה נותנות

 ה מרחוק בגילאים אלה.למידחוסר האפקטיביות של בשל  או/הורים לעבודה ו

 המסיימים השנה  נותנת עדיפות להחזרת תלמידי תיכון (מדינות מרכז אירופה )גרמניה, אוסטריה

  . לחטיבהמחטיבה תלמידים לפני בחינות מעבר לו לימודיהם בשביל להשלים בחינות הבגרות

  .מערכת החינוך הושבתה  , שכן בהטיוואן יוצאת דופןמדינות אחרות נוקטות גישה משולבת

 . , תחת כללי התנהלות קפדניים ביותרלתקופה קצרה וחזרה במלואה לפעילות

מדינות חלק מהב .ות בתוך המוסדותדבקיהה ים לצמצום סיכוייקפדני נהלים במקביל, אומצו .2

 לבתי הספר.להורים אפשרות להחליט אם לשלוח את ילדיהם  ניתנת

מערך  ,לאור הצורך להקטין את מספר התלמידים בכיתה והחשש מהתפרצויות נקודתיות .3

לשם  המדינות רוכשות .גם בהמשך ימשיך להיות חלק חשוב ממערכת הלימודהלמידה מרחוק 

  ומבצעות הדרכות למורים. לימוד, מכינות תכניות אמצעים )תוכנות, מחשבים( כך

אה, ידרום קורהולנד, דנמרק, אוסטריה, בגרמניה, ססת על דיווחי נציגויות ישראל ובמהסקירה  .4

 .והונגריה לטביה, אסטוניה, פינלנד ,שבדיה נורבגיה, ,שוויץצ'כיה, צרפת, בריטניה, טיוואן, 

 :תוכן העניינים

 למידה מרחוק הנחיות לפתיחת בתי הספר האסטרטגיה

 לאוניברסיטאותהנחיות  לימודים בחופשת הקיץ בחינות בגרות
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 האסטרטגיה

 

 

 דנמרק 

נתנה עדיפות פתחה מחדש בתי הספר לאחר שנסגרו, המדינה הראשונה באירופה שדנמרק, 

החזרת הפעילות הכלכלית תרומת המהלך לבשל  ,להחזרת הלימודים בגילאים הצעירים

 והערכתם את האפקטיביות הנמוכה של הלימודים מרחוק בגילאים אלה.

ומוסדות החינוך  עד כיתה ה'יסודיים בתי ספר , גני ילדיםנפתחו  באפריל( 15הראשון )בשלב 

מערכת שקבעה הממשלה )ר' להלן(.  כללי ההתנהלות, לאחר שהמוסדות התאימו עצמם להמיוחד

 מסיבות כאלה או אחרות.החינוך מגלה גמישות כלפי הורים שחוששים לשלוח את הילדים 

מאפשרות פתיחת בתי הספר גם לתלמידי תיכון בשנת הלימודים  הנחיות משרד החינוך הדני

האחרונה, תלמידים על הרצף האוטיסטי, תלמידים הניצבים בפני בחינות בגרות ותלמידים 

 בקטגוריות נוספות, אך בתנאי שהמוסדות יכולים לספק להם סביבה מוגנת מפני הידבקות.  

, אך טרם התקבלו החלטות במאי 10ם הוא תאריך היעד הבא לפתיחה של מוסדות חינוך נוספי

 אילו מהם ייפתחו ותחת אילו כללים.

 

 
 נורבגיה

 באופן מדורג: חזרה ללימודים הכוללתבאפריל אסטרטגית יציאה,  7-פרסמה ב הממשלה

לפעול בהתאם להנחיות למניעת  יםלוכבתנאי שי באפריל: מעונות יום נפתחו מחדש 20 •

באפריל, לצורך  27-הדבקה. במידת הצורך יוכלו המוסדות לדחות את פתיחתם בשבוע, עד ה

 היערכות לקראת פתיחה מחודשת.

כמו גם תכניות טיפול מסוימות מחוץ לבתי  ד'-כיתות א'ב םימודיהל חידושבאפריל:  27 •

וניים ייפתחו בתנאי שניתן לעשות ספר. כיתות מסוימות בחינוך מקצועי בבתי ספר תיכ

 זאת באופן העומד בהנחיות למניעת הדבקה.

שגרים עם בני משפחה הנמצאים בקבוצות סיכון לא יידרשו לחזור  אוילדים בסיכון מיוחד  •

 ימשיכו לקבל למידה מרחוק.ולבית הספר 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200413-her-er-rammerne-for-genaabning-af-dagtilbud-skoler-og-uddannelsesinstitutioner


 –בלמ"ס  –

 

3 

 
 

 גרמניה

בוגרים  לתלמידיםעדיפות  הנותן ,הדרגתיחזרה תהליך מבוססת על  האסטרטגיה הפדראלית

 םיכולתהוא  ,בוגרים לפני הצעיריםלהחזרת תלמידים נוסף  שיקול .חובהבחינות י נעומדים לפה

פתחו השיעורים והבחינות לתלמידי הכיתות י תחילה לעמוד בכללי ההיגיינה והריחוק החברתי.

הוחלט ברמה ) ובמועדןבחינות הבגרות  , כדי לאפשר קיוםבבתי הספר התיכוןהבוגרות 

 .(בחינות בעל פה, כולל היתקיימו השנה כסדרם ,Abitur, הפדראלית, כי מבחני הבגרות הגרמניים

להכין אותם למעבר לתיכון ולבחינות הסיום בבתי  כדיתלמידי כיתות ו',  יוחזרושלב הבא ב

 קלות ממדינה למדינה.  השתנמות נחייישום הההספר היסודיים. 

 ברלין

משרד  ל ידירגולציות שנקבעו ע, תחת בתי הספרבהתקיימו כבר  הבגרותחלק מבחינות 

 א לחזור ללימודים במתכונת מצומצמת"צפויים תלמידי כיתות י' וי קרובבשבוע ההבריאות. 

החברתי צפויים כללי הריחוק . תלמידים לכיתה 10)לימודי ליבה( ובקבוצות קטנות של עד 

 .להיאכף גם בהפסקות

 בוואריה

חובה על כלל . באפריל ישובו ללימודים התיכונים, חטיבות הביניים ובתי ספר מקצועיים 27-ב

על תלמידים בקבוצות והדבר לא נתון לשיקול דעתם של ההורים.  התלמידים להגיע לבתי הספר

מורים  סיכון לספק אישור רפואי ועל בית הספר יהיה להציע להם תכנית לימודים מספקת.

 ן לא ינכחו בכיתות, יהיה עליהם לספק אישור רפואי.הנמצאים בקבוצת סיכו

מקצועות עלי עבור ילדים להורים ב .הלימודים בבתי הספר היסודיים ימשיכו להתקיים מרחוק

מהבית, יתקיימו לימודים בקבוצות מאוד קטנות, לעיתים אף של  לעבודחשובים, שאינם יכולים 

 ילד אחד, על ידי אחד המורים.

 בהתאם להתפתחויות.ייקבע  הדבראך במאי,  11-לפתוח את כל בתי הספר בדנים באפשרות 

 באדן וירטמברג

, נוכח הקושי של בתי הספר ושל בהקדם האפשרי ולפתוח את בתי הספרהמטרה היא לשוב 

 . משפחות רבות במדינת המחוז לקיים שגרת למידה מרחוק

ואחריהם  בחינות הבגרות השנהבשלב הראשון ישובו ללימודים תלמידי התיכון המסיימים את 

שייבחנו את אלו הלומדים לימודים מקצועיים. בתחילת מאי יתקיימו סדנאות במשרד החינוך 

 .בבתי הספר מרחוק ונוכחות הדישילוב של למ :שיטות הלימוד שיאומצו
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 ייכנסו לשלב השני ויאפשרו לתלמידים האמורים להיבחן בשנה הבאה לשוב ללימודים.  יוניב 

כי הלימודים יוגבלו מאוד גם לאחר חופשת הקיץ. חלק  ,מדינה מעריכיםהבמשרד החינוך של 

בלבד מצוותי ההוראה, כאשר מורים בקבוצות סיכון יעדרו  40%-ב להסתפק צואלי מבתי הספר

 .גיוס עוזרי הוראה נוספים ואף סטודנטים וחייליםהמדינה נערכת למבתי הספר. 

 הסן

, ביניהם תלמידי תיכון, במדינת המחוז תלמידים ישובו ללימודיםאלף  160באפריל  27-ב

grammar schools .בתי ספר להכשרה מקצועית וכיתות ד' בבית הספר היסודי , 

 

 
 אוסטריה

 כדלקמן:במאי  5-החל מבאופן מדורג  לבתי הספר םהוחלט להחזיר את התלמידי

ם תלמידיוכן  שאמורים לסיים לימודיהם השנה תיכוןתלמידי  –במאי  5שלב ראשון,  •

 את הכשרתם. השנה שאמורים לסיים  תמקצועיהתמחות הנמצאים במסגרת 

 700,000-כ) 6-14 גילאי ביניים,היסודי וחטיבות תלמידי היחזרו ללמוד  –במאי  18 שלב שני, •

 במדינה. דבקותיהב בתנאי שלא תחול עלייה, (תלמידים

 .תלמידים( 300,000-כ) הבוגריםהתלמידים שאר יחזרו  –ביוני  3, שלב שלישי •

קבוצת סיכון מורים ותלמידים השייכים לקבוצות סיכון, או מתגוררים עם מישהו המשתייך ל

 קבוצה זו יצטרכו למלא חובותיהם האחרות כגון לימוד מרחוק(.ב)מורים  יוכלו להישאר בבתיהם

 

 
 הולנד

המדיניות  התלמידים ללימוד בבתי הספר תחת הגבלות.נערכת להחזרה הדרגתית של כל הולנד 

פחות בנגיף ממבוגרים ולפיו ילדים פחות נדבקים  ,מחקר שנערך במדינה מסתמכת על ההולנדית

הרצון  מניע חשוב נוסף הוא .(מדגם קטן יחסיתו המחקר מתבסס על נתבנלההערה: ) מדבקים

 ות הממשלה, נדרשים לעבוד מהבית.הנחין, בהתאם לילהקל על ההורים, שעדי

והילדים ים כל כיתה תחולק לשני .בתי הספר היסודיים והגנים ייפתחובמאי  11-מהחל  •

ימשיכו הספר, הם  תילכו לבי. בימים בהם הילדים לא יום כן ויום לא :ילמדו לסירוגין

לבית הספר, יוכלו להמשיך  ילכומרחוק ו/או יקבלו שיעורי בית. בימים בהם  הדיבלמ

אם הורים לא מרגישים בטוחים  למסגרת המקבילה לצהרונים, אולם רק באותם ימים.

 יתייחסו לכך בסלחנות. –לשלוח את ילדיהם 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19
https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19
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כל  :ת מלאה, קרייפתחו במתכוני ומטה( יסודים הצעירים )וסדות החינוך המיוחד לגילאימ • 

 הילדים יוכלו להגיע בכל הימים.

 חטיבות הבינים והתיכונים התבקשו להתכונן לחזרה ללימודים החל מתחילת חודש יוני. •

וה"זכות" להיבדק שמורה למעטים. כעת הודיעה הממשלה,  לנגיף לבצע בדיקותבהולנד ממעטים 

 יראו סימפטומים למחלה.אם  לנגיףאנשי חינוך, כמו אנשי רפואה, יהיו זכאים להיבדק כי 

 

 
 צרפת

 כדלקמן:במאי  11-החל מהבאופן מדורג  יוחזרו לבתי הספר תלמידיםה

 אחרונה של בית הספר היסודי(השנה ה) ה'כיתות  ,חובה, כיתות א' ניגבמאי:  11 •

 י"ב + חינוך מיוחדי"א, י', , ט' ,כיתות ו' במאי: 18 •

 ח'., ז' + ד', ג', כיתות ב' במאי: 25 •

השתתפות בשיעורים  תהיה חובת אך לשלוח את התלמידים לבית הספרלא יחויבו ורים הה

יוחלט מטעמי בריאות הציבור פתיחת המוסדות כפופה להחלטת רשויות הבריאות. אם  מקוונים.

 מוסדות החינוך ייסגרו מחדש. להפסיק את המהלך, 

 

 שוויץ 

  .ט'(-)א' שנתיים 9ני ילדים ובתי ספר קרי: גבמאי יוחזרו לימודי החובה,  11-כי בהוחלט 

 . ביוני 8-ללימודים ב וחזרין תלמידיהו ב אינן חובה"י-'כיתות י

יתכנו הבדלים בין , וינומיה נרחבת בתחום החינוךשלהם אוטוקנטונים  26-שוויץ מחולקת ל

בהתאם הערכת מצב ויתכנו שינויים והתאמות בהחלטות, תתבצע בכל שלב ן לקנטון. קנטו

  להתפתחויות במצב המגפה. 

 

 
 אסטוניה

 תלמידים. 10תתאפשר למידה בקבוצות קטנות של עד  שבהבמאי תחל תקופת מעבר  15-ב

, אם יש סיבה מוצדקת )כגון קרוב לבתי הספר הורים יוכלו להחליט שלא לשלוח את ילדיהם

למידה תכנית הלימודים באמצעות יצטרכו להשתתף ב. תלמידים אלה משפחה בקבוצת סיכון(

 מעורבות פעילה של המורים. , במרחוק
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 צ'כיה

ותלמידי שנת הלימודים האחרונה של  ה' עדכיתות א' במאי יוחזרו לבתי הספר  25-החל מה

שאר התלמידים ימשיכו  .לשלוח את התלמידים לבית הספרלא יחויבו ורים הה התיכון בלבד.

 ללמוד מרחוק. 

 

 שבדיה 

הומלץ לאפשר לתלמידי תיכון  לפעול כרגיל. המשיכובתי ספר יסודיים וגנים בשבדיה 

. בכל מקרה של המוסדותלא ניתנה הנחיה מפורשת לסגור את ואוניברסיטה ללמוד מהבית, אך 

זה  -תיכון, הלימודים נמשכו מהבית. טרם נקבע מועד חזרה ללימודים רגילים  בית ספרסגירת 

 סוכנות הבריאות השוודית.יקרה רק בתיאום עם 

 

 בריטניה 

כי יגבש  ,שר החינוך הצהיר .בבריטניה אסטרטגיית חזרה לשגרהעדיין , אין לעכשיונכון 

שיאפשרו  ,תנאיםהיבשילו אשר נים הרלוונטיים כאסטרטגיה זו יחד עם מוסדות החינוך והארגו

 . שננקטו בממלכההקלה בצעדי המנע 

בתי ספר פתוחים לטובת חינוך ושמירה על ילדיהם של  כמהנותרו לאורך כל תקופת המשבר 

(, בהתאם םאלף תלמידי 130-כ)עובדים חיוניים או ילדים מרקע קשה/בעלי צרכים מיוחדים 

על מי שמפתח סימפטומים להימנע  ,ת הממשלההנחיולפי  .לקריטריונים שקבעה הממשלה

 . במוסדות שנשארו פתוחים שמירה על היגיינהמלהגיע למוסדות אלה. ההנחיות כוללות גם כללי 

 

 
 דרום קוריאה

נקבעו שלושה נמצאת בתהליך של גיבוש אסטרטגיה לקראת פתיחתם מחדש של בתי הספר. 

 שלבים לפיתוח אסטרטגיית יציאה וחזרה ללימודים:

סבבי התייעצויות עם מומחים למחלות מדבקות, משרדים  (:באפריל 20-27' )שלב א •

 (.KCDCממשלתיים רלוונטיים, והמרכז למניעת מחלות )

איסוף חוות דעת מהורים ומורים, התייעצויות עם העיריות  :(מאיב 1באפריל עד  27) שלב ב' •

 ופקחי חינוך מחוזיים.

לבטיחות ומניעת אסון. עם השלמת מתווה התייעצות סופית עם המטה  :(במאי 1-2) שלב ג' •

 אסטרטגיית היציאה, יוחלט על מועד החזרה ללימודים.

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-school-closures/guidance-for-schools-about-temporarily-closing.
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19/guidance-to-educational-settings-about-covid-19


 –בלמ"ס  –

 

7 

 
 בתי הספרפתיחת להנחיות 

 

 

 
 דנמרק

לקבוצות קטנות יותר, חולקו הכיתות באפריל חודשו הלימודים בחלק מבתי הספר והגנים.  15-ב

בתי בחלק מספר לפי התנאים השוררים בו. על ידי כל בית  והמדויקים נקבע הפרמטרים כאשר

 באה ללימודים הקבוצובאחרים כל באותו יום,  וצות באות לשתי משמרות קצרותהקבספר ה

  יום כן יום לא. -לסירוגין בבית הספר 

 

 
 (Emile Ducke/New York Times)פועלת לפי ההנחיות החדשות ק תת לימוד בבית ספר יסודי בדנמרכי

 :כדי למנוע חשש להדבקה הקפדה על כללי ריחוק והיגיינהבתוך המוסדות יש 

 שולחן.בכל תלמיד אחד  ,מטר בין שולחן לשולחן 2 :בכיתות הקפדה על ריחוק פיזי •

 שם שומרים על המרחק שנקבע.גם  .בחוץאלא רוב הפעילות לא מתבצעת בכיתות  •

צמצמו מאד את  . בגנים'כל אחד שומר את התיק שלו לעצמו וכו :הנחיות לגבי ציוד אישי •

 כמות הצעצועים ויש לטהר אותם מדי יום.

משתמשים  אסור להורים ללוות את הילדים פנימה. :למוסדות סידורי כניסה מיוחדים •

 תנו הנחיות מדויקות מאיזו כניסה להכניס כל קבוצת ילדים.יבכניסות שונות למבנה ונ
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 אישי הציוד ועל ה קחרמשמירת  הקפדה על :תמונות מפתיחת הלימודים בדנמרק תחת ההגבלות החדשות

(AFP ,(Bo Amstrup/Ritzau Scanpix 
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 טיוואן

בטיוואן, שבה נבלמה התפשטות המגפה בשלב מוקדם יחסית, הוחזרו מוסדות החינוך לפעול 

 כללים קפדניים:  ת הנחיות ותח

נדרשים להקים "צוותי מניעה" שאחראים על מכלול הפעולות למניעת התפרצות  פרסה יבת •

כולל הסברה, חיטוי המבנים, שמירה על אוורור, מדידת חום סדירה, וידוא חבישת  המגפה,

 . וכו'מסיכות, ריחוק חברתי, חיטוי ידיים 

 מטר בחוץ(. 1מטר בפנים,  1.5ריחוק חברתי בכיתות, בקפיטריות ובחצרות )הקפדה על  •

ריחוק חברתי: הפרדה פיזית בין תלמיד לתלמיד עם לוחות, איסור על לבצע ניתן כאשר לא  •

 כיתות. שת מסיכות, חיטוי ידיים ואוורור חבי, חובת תהגבלת התקהלודיבור בזמני ארוחות, 

ית נסיעות ומגעים ישמירה על רשימת נוכחות עדכנית ומקומות קבועים, בדיקת היסטור •

 של התלמידים, מדידת חום בכניסה לכיתה. 

מעונות וצהרונים נדרשים לנהל מעקב מצב בריאות יומיומי, מדידות חום סדירות, חיטוי  •

 סביבתי יומי. הגבלה על מספר הורים שמביאים הילדים, איסור כניסה לבעלי סימפטומים.

 גנה: חיטוי וחלוקת חומרי ה •

 מתיכון ומטה ספר במדינה בתי 4000 -נעשה חיטוי יסודי לבפברואר  19-החל מה 

 ו מסיכות גיבוי לגני ילדיםחולק. 

  מסכות.מיליון  6.45 -אלף בקבוקי אלכוהול ו 84אלף מדי חום,  25חולקו 

 הנחיות למקרה של התפרצות המגפה בבית ספר:   •

 הכיתה נסגרתכל  –( תלמידאו  מורהבנגיף ) אחד של הידבקות מקרה. 

  כל ביה"ס ייסגר –שני מקרים ומעלה. 

  ייסגרו כל בתיה"ס במחוז/בעיר –התגלו מקרים אם בשליש מבתיה"ס במחוז/עיר. 
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 אוסטריה

 . שילמדו בימים נפרדים שתי קבוצותהתלמידים יחולקו ל: לימודים במשמרות •

 שולחן נפרד לכל תלמיד., תלמידים בכיתה 11-לא יותר מ •

 .וכו' : שטיפת ידיים, שמירת מרחקשמירת היגיינהספרון שמכיל את כל התקנות ל הוכן •

בהפסקות. יחויבו לחבוש מסכות  10מעל גיל תלמידים , אך הבכית מסכותלא יחבשו  •

 כות למורים.ומס חיטוי יבתי הספר יספקו חומר כות יסופקו על ידי ההורים.המס

היות  כל השיעורים יועברו מלבד ספורט, ולא יתקיימו שיעורים אחה"צ.תכנית לימודים:  •

לא  דגש יהיה על מה שדרוש לעלות לכיתה הבאה.ולא יוכלו לכסות את כל חומר הלימוד ה

 .יתקיימו מבחנים

 

 גרמניה 

, לחזרה ללימודיםכללים והנחיות מפורטות  באפריל 29-בהממשלה הפדראלית עתידה לפרסם 

 ודל הכיתות, כללי ההיגיינה הנדרשים ועוד.כולל ג

 בוואריה

 1.5תלמיד, מרחק של כל לנפרד בבתי ספר מיוחדים(, שולחן  9עד תלמידים בכיתה ) 15 עד •

 שולחן. שולחן למטר בין 

מטר, איסור על מגע, שטיפת ידיים, אי  1.5רחק של משמירת  התנהלות בתחומי המוסד: •

 ש מסיכות.וחבל האין חובנגיעה בפנים, התעטשות לתוך המרפק וכו'. 

באותה להשתדל ללמוד יש  .איסור על עבודה בקבוצותלמידה במשמרות אם מתאפשר.  •

 הכיתות לאחר כל שיעור. את וורר אלו יום, עם מספר מצומצם של מוריםהכיתה כל ה

ל סבון, איסור על ספקה מספקת שאהליכה לשירותים של תלמיד אחד בלבד כל פעם,  •

 אין צורך לחטא את מבנה בית הספר. . פתיחת קפיטריות

 למשרד הבריאות. מיד במקרה של חשד להידבקות, חובה על מנהל בית הספר לפנות •

 באדן וירטמברג

 . (תלמידים בכיתה בממוצע 12-15) תלמידכל למ"ר  4של , שטח מינימאלי מרחקמטר  1.5 •

 פעמים.  כמהמורים יעבדו במשמרות וינהלו את אותו השיעור  •
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שמירה על כללי היגיינה, הגדרה של דרכי הגעה רגליות לבתי הספר, תרגול פינוי מידי של  • 

 טרם הוחלט אם יקיימו בדיקות בבתי הספר.תגלה שתלמיד נדבק. אם מבתי הספר 

 

 צרפת 

( יועברו לכיתות ריקות ויתחלפו 15-תלמידים בכיתה. תלמידי כיתות גדולות )מעבר ל 15עד  •

 עם אלה שהשתתפו בשיעור )השיעורים יפצלו לשתי קבוצות(.

 שיעורי חינוך גופני יבוטלו עד להודעה חדשה. •

 

 צ'כיה 

  תלמידים בכיתה. 15עד  •

 חלוקת התלמידים לשולחנות נפרדים תוך הקפדה על מרחק ביניהם.  •

 חובת לבישת מסכה בשטח בית הספר למעט בזמן השיעורים בכיתה.  •

 

 
 דרום קוריאה

. צוות בתי הספר יעברו סימולציות המדמות מצב של הדבקה במתחם מוסד הלימודים •

 . נחיותהעם המצב ולפעול לפי ה העובדים בבית הספר יוכשר להתמודד

נגיף הקורונה, התלמידים יעברו הדרכה בנושא . תופעל מערכת דיגיטלית לאבחון עצמי •

 .יםמסויממצבים והנחיות פעולה במקרים או  נותהתגונ אמצעי

ליון מסכות )שתי מסכות לכל תלמיד( לשימוש במקרים ימ 12-כמלאי משרד החינוך מחזיק ב •

 חולה.של הדבקה או מגע עם 

 

 
 הולנד

קבע, התנהלות בבתי הספר. נ הורים יחד עם הממשלה עובדים על פרוטוקולוארגוני מורים 

ת לבית כי על ההורים להשתדל שלא לשלוח את ילדיהם בהסעות ו/או בתחבורה ציבורילמשל, 

ם. הורים לא יורשו להיכנס לשטח בית יאו לשלוח אותם על אופניהספר אלא להביאם עצמאית 

דרשו לחבוש מסכות )באופן כללי בהולנד אין דרישה לחבישת מסכות ויש יהספר. מורים לא י

 באמצעי חיטוי וכו'. תצוידכל כיתה  .הרהור אחרי מידת האפקטיביות שלהם(
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 למידה מרחוק

 

 דרום קוריאה 

  ,הלמידה מרחוק אומצה במלואה בתחילת אפריל. הלימודים מתקיימים כסדרם ובכל הרמות

 המתכונת של משרד החינוך.לפי 

  למידה מרחוק דרך מכשירים חכמים למיניהם משמשת תלמידים מכיתה ג' ומעלה. למידה

 מרחוק עבור תלמידי כיתות א' וב' מתבצעת דרך שידורי טלוויזיה.

 שלושה ערוצים ללמידה מרחוק ברשת: ווגדרה 

רמות בשימוש: תקשורת בזמן אמת: שיעור בשיחת וידאו בין המורה לתלמידים. פלטפו .א

Naver, ZOOM, Webex, Google, MS Teams.ועוד , 

 העברת חומרי לימוד: שיעורים מצולמים, חומרי לימוד, ספרים דיגיטליים וכו'. .ב

 העברת תרגילים/משימות שמאפשרים למורה לאמוד את התקדמות התלמיד בחומר. .ג

  

 טיוואן

 במקרה שלק מופעל ומערך הלמידה מרח ,מכיוון שמערכת החינוך בטיוואן עובדת במלואה

הוקמו  או התפרצות נקודתית.בנגיף  מקרי הידבקותגילוי , בעקבות כיתות/בתי ספר תסגיר

העיריות מקיימות קורסי הכשרה  צוותים מיוחדים לנושא במשרד החינוך וברמה המוניציפלית.

סים נדרשת ללימוד רשימת קור ונבנתהבחינה של ציוד נדרש בוצעה  למורים בלימוד מרחוק.

 מרחוק ורשימה של קורסי "פיצוי" לאחר החזרה לשגרה. 

מחשבים ניידים , (טאבלטמחשבי לוח )בתקציב "תכנית החילוץ" הממשלתית משרד החינוך רכש 

 תכנית הלוואת ציוד לתלמידי תיכון. יש גם לסטודנטים נזקקים.  SIM כרטיסיו

 בגלל אבטחת מידע לקויה. זוםשימוש באפליקציית האסר נ באפריל 7-מהחל 

 

 צרפת 

נקראת שמבוסס על תכנית ושמוצע על ידי המרכז הלאומי ללמידה מרחוק  מודל ממלכתייש 

  אתר משליםיחד עם משרד התקשורת מפעילים משרד החינוך  ,"הכיתה אצלי בבית". בנוסף

כל מוסד חינוכי  י"ב.כתות בו תכניות פדגוגיות ללמידה מרחוק ולהפעלות מכיתות הגן ועד ש

רשאי להפעיל תכניות משלימות במסגרת האמצעים שברשותו )כל בתי הספר בצרפת צוידו 

 ון"(.בשנים האחרונות בכלים דיגיטליים להקמת "מרחב חינוכי מקו

https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
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 בריטניה

עובד יחד עם ספקי  זאת, משרד החינוך תחתאין מודל יחיד ומחייב שמכתיב משרד החינוך. 

 למידה מרחוק ומחנכים לפיתוח תכניות לימוד אלטרנטיביות ותכנים לימודיים. 

מחשבי לוח ומחשבים בחינם למוסדות חינוך הפועלים בעת זו,  WiFiמשרד החינוך מספק מתקני 

מחשבי לוח ומחשבים למורים, סיוע טכני למורים, הדרכות למורים על למידה מרחוק,  ניידים

לתלמידים שהוריהם עובדים חיוניים/באים מרקע קשה/בעלי צרכים מיוחדים, חומרי ניידים 

 . רקע ומידע על בטיחות באינטרנט ושמירה על ילדים באינטרנט בזמן למידה מרחוק

 .למצוא כאןמקורות לחומרי לימוד מרחוק ניתן . פירוט כאןלהרחבה ראו 

 

 גרמניה 

 בוואריה

, המורים מחויבים ללמד, גם אם אינם נוכחים בבית הספר אך כנית לימודים מוכתבתאין ת

 מקבלים ציונים על עבודותיהם כעת.  לאהתלמידים כנית לימודים מספקת. תלספק ו

, סקייפ או כיתות וירטואליות, דוא"ל :לבחור באילו כלי התקשרות להשתמשזכות לכל בית ספר 

. הפורטל גם מספק הכשרה למורים בלימודים וירטואליים. Mebisלדוגמה דרך פורטל הלימוד 

 רשות השידור הבווארית תומכת בתוכנה זו ומספקת סרטונים וכלי לימוד. 

 הסן

מרחוק, מתן  הדיבנושא למ ות ומתואמותמפורטהוראות  בימים הקרוביםכל בתי הספר יקבלו 

 כיצד לקיים את בחינות הבגרות, לוחות זמנים וכן כללי שמירה על היגיינה.  ציונים ותעודות,

( ינהלו שיח עם Wtkedu, Moodleבתי ספר המשתמשים בפלטפורמות לימוד דיגיטליות )

 לימוד, סרטים וכו'.  התלמידים על הכלי החדש ויוכלו לשלוח להם שיעורי בית, תכניות

 אדן וירטמברגב

כשזה לא מתאפשר,  .פשר להם ללמוד באמצעים דיגיטלייםעבור אלה שמתאתכניות  כמהפותחו 

תלמידים  10,000עם חומרי לימוד מודפסים נשלחים לתלמידים בדואר. מקיימים פרויקט פיילוט 

כיסו את פרטיות . בבתי ספר מקצועיים חברות (טאבלטמחשבי לוח )של שיעורים באמצעות 

 .מחשבי הלוחעלות רכישת 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/remote-education-during-coronavirus-covid-19#guidance-on-remote-education-during-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/remote-education-during-coronavirus-covid-19#guidance-on-remote-education-during-coronavirus
file:///C:/Users/mfa/Documents/2020%20קורונה/-%09https:/www.gov.uk/guidance/remote-education-during-coronavirus-covid-19
file:///C:/Users/mfa/Documents/2020%20קורונה/-%09https:/www.gov.uk/guidance/remote-education-during-coronavirus-covid-19
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 נורבגיה 

מרחוק.  ללמידהמחייבות לגבי תכנית הלימודים המקוונת וכלים נהל החינוך ניסח הנחיות ימ

כדבר עוד לפני פרוץ המגפה  מרחוק עשו שימוש בלמידהבתי ספר ציבוריים בנורבגיה כי  יצוין,

תלמידים מכשירי מחשוב והתלמידים צברו ניסיון ל. בתי הספר בנורבגיה מספקים שבשגרה

המונעת  בהוראה/ליווי מרחוק. קיימת תכנית לימודים ארצית לכל בתי הספר הציבוריים

חלקם ור, מרבית שיעורי הבית/המשימות זהים לכלל בתי הספהיווצרות פערים בין התלמידים. 

 .צורך בהוראה פרטנית יש כאשרמותאמים על ידי המורה 

 דנמרק 

לאומית. הלימוד הלימודים מבוצעים בהתאם לתכנית ה אך ,מסגרת אחידה ללמידה מרחוק אין

 .Aulaכגון , מוסדות רבים משתמשים בפלטפורמות משותפות ללמידה מרחוק

 

 הולנד  שבדיה 

 .או בתי הספר הפתרונות באחריות הרשויות המקומיותאין תכנית ממלכתית ללמידה מרחוק, 

 

 פינלנד 

תכנית הלימודים הקבועה בחוק לא  .הסוכנות הלאומית לחינוך מספקת סיוע ללמידה מרחוק

 שונתה אך ניתן לצמצם את מספר השיעורים בכל מקצוע.  

 

 
 לטביה

ולסיים את שנת הלימודים בלמידה מרחוק  השנה בלטביה הוחלט לא לפתוח את בתי הספר

הלימודים במאי(.  20-במאי, שנת הלימודים מסתיימת ב 12)מצב החירום במדינה הוארך עד 

המרכז  מפורסמות באתרבהתאם להנחיות מפורטות ש בבתי הספר נמשכים בלמידה מרחוק

אפשר לכל תלמיד להתקדם באופן עצמאי בהתאם לתכנית ל נועדה תכניתה. הלאומי לחינוך

בשם "הורים למען חינוך טוב יותר" מאפשרת להורים לתרום להעשרת תכנית  יוזמההלימודים. 

 טלוויזיה. ב םהלימודים והיא משודרת בשני ערוצי

ובתנאי שאין חשש  מופעלות כיתות חירום לתלמידים שאין להם אופציה אחרת, יחד עם זאת

 נושאים את הנגיף. כי הם

https://visc.gov.lv/
https://visc.gov.lv/
https://visc.gov.lv/
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  בגרות בחינות

 

 

 
 גרמניה

ם תלמידי ם.( יתקיימו השנה כסדרAbiturמבחני הבגרות הגרמניים )ברמה הפדראלית, כי הוחלט 

 .בעל פהלבחינות הבגרות גם יחויבו להתייצב 

 

 
 שוויץ

של בתי הספר התיכוניים )מתקיימות כל שנה  שלא לקיים את בחינות הסיום נבחנת אפשרות

, יהיה צורך לתקן, לקיימןאם יוחלט שלא  מהציון הכללי. 20-30% -ביוני(. הבחינות מהוות כ

 זמנית לפחות, את החוק הקיים המחייב בחינות סיום לבתי ספר תיכוניים.

 

 הונגריה 

( ובקבוצות של עד הפל יש גם בע ך כלל)בדר במאי יחלו בחינות הבגרות ויתקיימו רק בכתב 4-ב

בכיתה )כולל מורה משגיח(. ארגוני המורים וההורים מתנגדים לקיום הבחינות בטענה כי  10

 יסכן את המורים והתלמידים.הדבר 

 

 בריטניה 

 והמורים הונחו לתת ציונים עפ"י תפקוד הילדים במהלך השנה. בחינות הבגרות בוטלו
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 חופשת הקיץלימודים ב

 

 

 
 גרמניה

נה ברמה הפדראלית, אך העלאת הנושא על ידי נדוהקיץ עדיין חופשת את קצר האפשרות ל

 ארגוני המורים. שלבהתנגדות נחרצת  תקלהננשיא הבונדסטאג 

 

 צרפת 

למתן שיעורי עזר ת הקיץ, מורים להפעלת המורים במהלך חופשמו"מ עם הסתדרות ה מתנהל

 לתלמידים הנזקקים.

 

 שוויץ 

 .מתנגדים המורים, עדיין לא התקבלה החלטה אם לקצר את חופשת הקיץ

 

 אוסטריה  דנמרק  נורבגיה 

 
 צ'כיה

 
 לטביה

 
 אסטוניה

 . מתכננים לערוך תכנית קיץ לתלמידים שיצטרכו זאת אוסטריהב. רגילחופשת הקיץ תתקיים 

 

 
 דרום קוריאה

ם לעלות כיתה, על התלמיד להשליכדי  אוגוסט.דחה ככל הנראה לאמצע יתחילת חופשת הקיץ ת

 גנים.בימים  180 ,ית ספר יסודי/חטיבת ביניים/תיכוןבבימי לימוד  190 :תיתנשימי לימוד  מכסת
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 הנחיות למערכת ההשכלה הגבוהה

 

 גרמניה 

הלימודים יתקיימו כרגיל, אך באופן  .באפריל 20-טר הקיץ החל באיחור, בסמסובהסן בבוואריה 

האוניברסיטאות יישארו סגורות לעת עתה. כל אוניברסיטה תחליט מכיוון ש, בלבד וירטואלי

  באופן עצמאי כיצד להתנהל בסמסטר הקיץ ואם יתקיימו הבחינות או יידחו להמשך.

שלא ניתן לקיים פעילויות  לצורךלאוניברסיטאות  לבואביוני  1-לאפשר החל מה יש כוונה בהסן

עמידה בתנאי משרד תותנה בוכו'(. עבודה באוניברסיטאות  ם)תרגולים במעבדות, סיורי מרחוק

 ורק במקרים חיוניים.  הבריאות

 

 בריטניה 

הלמידה כעת היא כל . בכיתהמוסדות להשכלה גבוהה הונחו לבטל הרצאות פרונטליות ובחינות 

. באופן מקווןלמידה מרחוק, בחינות הינן אלקטרוניות והגשת עבודות ומטלות נעשית גם היא 

עובדים במוסדות להשכלה גבוהה נדרשים לציית לכלל הנחיות הממשלה בנוגע לבידוד וריחוק 

 .ובתיהם אלא אם עובדים חיוניים. אין תכניות לחזור לשגרה בעת זמחברתי ולהימנע מיציאה 

 

 
 שוויץ

כל אוניברסיטה ובכל קנטון יחליטו לגבי ב .ביוני 8-מחדש ב פתחיאוניברסיטאות אמורות להה

(, כמו גם מרחוקהיקף החזרה המלאה ללימודים פרונטאליים באוניברסיטאות )חלקן חזרו ללמד 

 מסטר.לגבי בחינות הס

 

 טיוואן

 מרצים חובשים מסיכות.ה. חברתי ריחוקמחויבות ליישם כללי פתוחות אך האוניברסיטאות 

חלוקה לכמה  יש לבצע לא ניתן לשמור על ריחוק חברתישבהם איש  100מעל עם בקורסים 

  .כיתות או שימוש בלמידה מרחוק

 

  המרכז למחקר מדיני


