מדיניות חזרה ללימודים -טבלה משווה3.5.2020 ,
מדינה

כללי ,מועדי פרסום ויישום

ישראל2,1

 -26.4פורסם באופן לא רשמי על
החזרת הלימודים באופן
 -28.4מסמך הנחיות ראשוני של
משרד החינוך מופץ לבתי הספר.
 -1.5הממשלה מאשרת חזרה
ללימודים.
 -3.5חזרה חלקית ללימודים.

דנמרק4

 -30.3פרסום תוכנית יציאה.
 -15.4יישום התוכנית

הדרגתי.3

נורבגיה5

ניו

זילנד7,6

 -16.4פרסום תוכנית רב שלבית
לחזרה לשגרה.
 -20.4הכרזה על תחילת יישום
התוכנית ב .28.4

מי לומד

הנחיות ונהלים

 -3.5חזרה ללימודים של כיתות
א'-ג' ,י"א-י"ב ,ז-י"א בחינוך
החרדי ,חינוך מיוחד במתכונת
מלאה ,ילדים בסיכון.
 -10.5חזרה לפעילות של הגנים.
אוניברסיטאות בקבוצות עד .15
עד ה -1.6כיתות ד'-י'.

* על פי מסמך ראשוני שפורסם ב :28.4
 הכנת הכיתות :סידור שולחנות במרחק  2מטרים ,ניקיון ,הנחת פחי אשפה ,סידור עמדותשטיפת ידיים ,הצבת שלטי הסברה.
 חובת הצהרת בריאות בחתימת הורים בכניסה חבית הספר. הקפדה על שטיפת ידיים ,לרבות לאחר אכילה ובכל כניסה לכתה. אכילה בשולחן בלבד. שימוש במסכות חובה מכתה ב' ומעלה. חובת שימוש במסכה על ידי המורה. למידה בקבוצות קבועות של עד  17תלמידים ובכתה קבועה. -מרחק של  2מטרים בין תלמידים בכל עת.

 -15.4חזרה לפעילות של גנים
ובית ספר יסודי עד כתה ה'.

 הגבלה של  15ילדים לקבוצת לימוד -החלוקה בהתאם לתנאים הקיימים בבית הספר. שטיפת ידיים כל שעתיים. דירוג שיעורים והפסקות בין הכיתות השונות. מורה קבוע לכל קבוצת תלמידים.שטיפת ידיים כל שעה.
 -ילדים עם סימפטומים או כאלה שגרים עם חולים לא יורשו להגיע ללימודים.

 -20.4חזרה לפעילות של גני
הילדים
 -27.4חזרה לפעילות של בתי
ספר יסודיים עד גיל .10

 אין חובה לשלוח ילדים לבית הספר. קבוצות של עד  15ילדים. חלוקה פיסית של החצר בזמן הפסקה. נהלי שטיפת ידיים מפורטים (כל הגעה ועזיבה של הכתה ,לאחר ארוחות ,התעטשות ועוד) נהלי ניקיון מחמירים של כיורים ושירום משותפים. -כל ילד שמציג סימפטומים יישלח לביתו (לא בהסעה של בית הספר).

 -29.4בתי הספר נפתחו למי
שזקוק אך ההנחיה היא ללמוד
מהבית אם ניתן .לפי דיווחים
בתקשורת רק 5-10%
מהתלמידים הגיעו ללימודים.

 אין חובת הגעה והממשלה מעודדת למידה מקוונת מהבית. גנים ובתי ספר עד כתה י' יהיו פתוחים לטובת תלמידים שזקוקים לכך. -מי שחולה או מציג סימפטומים מנוע מלהגיע לבית הספר.

מדינה

כללי ,מועדי פרסום ויישום

מי לומד

הנחיות ונהלים

אוסטריה8

 -24.4שר הבריאות מציג תוכנית
מפורטת לחזרה ללימודים.
 -4.5תחילת יישום התוכנית.

 -4.5תלמידים בשנתם האחרונה
יחזרו לטובת לימוד לבחינות.
 -18.5גילאי  6-14ותלמידי חינוך
מיוחד בכל הגילאים.
 -3.6שאר התלמידים.

 חלוקת כיתות ל 2-קבוצות (מאפשר קבוצה ממוצעת של  11תלמידים). לימוד במשמרות. ביטול הפסקות בחוץ בבתי ספר יסודיים.ילדים חולים או בסיכון לא יגיעו לבית הספר. אין חובת נוכחות. חובת מסכות בדרך לבית ספר ובמהלך הפסקות. -סיוע של סטודנטים להוראה.

שוויץ9

 -16.4פורסמה תוכנית היציאה.
 -27.4תחילת יישום התוכנית.
 -11.5תחילת יישום במוסדות
חינוך.

 -11.5פתיחת כל בתי ספר והגנים
לתלמידים עד גיל .15
 -8.6מוסדות לימוד
אוניברסיטאיים.

 אין הנחיות ריחוק חברתי ברמה הלאומיות ,האחריות תהיה במסגרת השלטון המקומי. -אוניברסיטאות ומכללות יוכלו לערוך שיעורים ופעילויות בקבוצות של עד  5תלמידים.

צרפת11,10

 -29.4הוצגה תוכנית היציאה.
 -11.5תחילת יישום התוכנית.
*ראש הממשלה הכריז על הקלות
דיפרנציאליות מבחינה אזורית
בהתאם לאחוזי ההדבקה
המקומיים.

 -11.5גנים ובתי ספר.
 -18.5חטיבות ביניים
תיכונים-החלטה תתקבל עד סוף
מאי לגבי פתיחה ביוני.

 עד  15ילידם בקבוצת לימוד. -חובת שימוש במסכה לילדים בחטיבה ומעלה.

אוסטרליה13,12

לא נסגרו מוסדות החינוך באופן
גורף ,אך הומלץ על הישארות
בבית ונעשה מעבר ללימודים
מקוונים בסוף מרץ .לאורך כל
התקופה המשיכו לפעול בתי ספר
על מנת לתת מענה לילדי עובדים
חיוניים ולילדים שאין ביכולתם
ללמוד מהבית .בחודש אפריל רוב
מערכת החינוך יצאה לחופשת
סמסטר.

 -29.4חזרה ללימודים מחופשת
הסמסטר של כל מוסדות החינוך.
* קיימת שונות בין המדינות
השונות ,וברובן קיים שילוב של
לימודים מקוונים עם מענה בבית
הספר לילדים שזקוקים לסיוע.

קיימת שונות בין מדינה למדינה:
  :Australian Capitol Territoryבקשה להורים לסייע לילדים בלימודים מקווניםמהבית 9 .בתי ספר יוותרו פתוחים לאפשר לתלמידים שאין להם יכולת ללמוד מהבית
להגיע ולהשתמש במחשבים בסיוע צוות הוראה.
  :New South Walesתוכנית רב שלבית שכוללת:שלב  :0הלימודים החלו באופן מקוון ב .29.4שלב  :1ב 11.5יישמו יום לימודים אחד בשבוע
לתלמיד .שלב  :2נוכחות יומיים בשבוע .שלב  5 :3ימים בשבוע עם ריחוק חברתי .שלב :4
חזרה לשגרה* .לאורך כל התקופה הובהר שכל ילד שיזדקק לסיוע יקבל מענה בבית הספר.
  :Northern Territoryלימודים מלאים .הורים רשאים להשאיר את ילדיהם בבית אנדרשים להשלים את החומר על אחריותם.

מדינה

כללי ,מועדי פרסום ויישום

מי לומד

אוסטרליה15,14

הנחיות ונהלים
  :Queenslandלימודים מקוונים עד ה  22במאי .יינתן מענה בבתי הספר לילדי עובדיםחיוניים וילדים בסיכון.
  :South Australiaלימודים כרגיל.  :Tasmaniaהמלצה ללימוד מהבית אך בתי הספר פתוחים לתת מענה לכל תלמידשזקוק .באזור צפון מערב המדינה בתי הספר סגורים בשל התפרצות אזורית.
  :Victoriaבתי הספר נפתחו ב  14.4אך הממשלה ממליצה ללמוד מהבית ככל הניתן .גםפה בתי הספר פתוחים לתת מענה לתלמידים שיזדקקו.
  :Western Australiaבתי הספר פתוחים ומעודדים תלמידים להגיע .יינתן נענה מקווןלתלמידים שבוחרים להישאר בבית.

(המשך)

גרמניה18,17,16

 -15.4פרסום תוכנית היציאה.
 -20.4תחילת יישום התוכנית.
 -30.4בהערכת מצב של הקנצלרית
מרקל וראשי המדינות הוחלט על
דחיית פתיחה של בתי ספר
יסודיים וגנים.

 -20.4חזרה לפעילות של תלמידי
תיכונים ובתי ספר מקצועיים
להכנה לבחינות הגמר.
נדחתה בחזרה ללימודים של בתי
ספר יסודיים וגנים ,החלטה
בתחילת מאי.

 -לימודים בקבוצות של עד  5תלמידים.

צ'כיה19

 -15.4פרסום התוכנית הרב שלבית
לחזרה לשגרה.
 -20.4תחילת יישום התוכנית.
 -30.4התוכנית עודכנה וחלק
מהשלבים הוקדמו.

לאורך כל התקופה גני הילדים
נותרו פתוחים.
 -20.4תחילת הקלות
באוניברסיטאות.
 -11.5חטיבה ,תיכון
ואוניברסיטה לצורך הכנה
לבחינות גמר.
 -25.5חזרה אופציונאלית
לפעילות של בתי ספר יסודיים
בקבוצות של עד .15

 אוניברסיטאות :פעילויות עד  5תלמידים כולל הכנה לבחינות ,שימוש בספריה ,מחקר. -כתה ט'-י"ב :הכנה למבחני הגמר בקבוצות של עד  15איש ,הנוכחות אינה חובה.

מדינה

כללי ,מועדי פרסום ויישום

מי לומד

הולנד21,20

 -21.4בהתבסס על פרסום
ההמלצות של מכון המחקר
הלאומי  RIVMהוחלט על פתיחת
בתי הספר היסודיים.
 -11.5תחילת יישום התוכנית.

 עד שייפתחו בתי הספר יש מענה לעובדים חיוניים (מערכת בריאות ,תחבורה ,כיבוי אשבתי ספר יסודיים וחינוך מיוחד
וכדומה).
מתוכננים להיפתח ב.11.5 -
תיכונים בשלב זה יוותרו סגורים - ,מעונות לילדים בסיכון פועלים כל העת.
 נוכחות תלמידים תוגבל ל  ,50%כל שרק מחצית מהתלמידים בכתה יהיו נוכחים ברגעוזאת בשל העובדה שמרבית
התיכונים מאחדים מספר אזורים נתון.
 ההחלטה לגבי חלוקת המשמרות (חצאי ימים ,חצאי שבוע וכדומה) .תהייה האחריות ביתגיאוגרפיים וכך יכולים לתרום
הספר.
להתפשטות הנגיף.
 חובה לשטוף ידיים בכל כניסה ויציאה ,כל שימוש בשירותים וכל קינוח אף. אין חובה על ילדים בבית ספר יסודי לשמור על מרחק של  1.5מטרים ,מתוך הבנה שזהקשה מאוד ליישום והסכנה להדבקה נמוכה.
 מדיניות בדיקות :בדיקת צוותי הוראה בדומה להנחיות לעובדי בריאות -בדיקה לכל אדםשיש לו סימפטומים .במידה והבדיקה חיובית עליו להישאר בבית עד  24שעות מתום
הסימפטומים.
 ילדים שמציגים סימפטומים דמויי שפעת יישארו בבתיהם. ילדים ואנשי צוות שמוגדרים בקבוצות סיכון יישארו בבית. -בוטלו בחינות הגמר למעבר לתיכון ,במקום הציון יתבסס על הערכת המורים.

בלגיה22

 -24.4הצגה של תוכנית יציאה רב
שלבית.
 -4.5תחילת יישום התוכנית.
 -18.5פתיחה ראשונה של בתי
ספר.

 -18.5פתיחה חלקית של בתי ספר
יסודיים ותיכונים.
גנים נשארים סגורים.

הנחיות ונהלים

 לימודים לתלמידי כיתות א' ,ב' ,ו' וי"ב' בלבד בשלב ראשון. קבוצות של עד  10תלמידים. חובת שימוש במסכה לילדים מעל גיל .12 -הקפדה על היגיינה ושטיפת ידיים.

משרד הבריאות -אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה -הנחיות להיערכות המוסד הרפואי28.4.2020 .
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