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 ?כיצד מפעילות מדי ות א יה את מערכות החי וך שלהן

 עיקרי הדברים

 :לפעילות לפי העקרונות הבאיםבהן מדינות אסיה מחזירות את מוסדות החינוך  .1

חי וך ה תחילה -תיעדוף לפי  ,חזרה הדרגתית של מערכת החי וך .א

חזרה של כל  .מיוחד, תלמידים ה בח ים במבח י הבגרות והגיל הרךה

החזרת כל שכבה  .גיינהיהההריחוק וכללי  ה עלשמירבשכבת גיל מותנת 

ולא  השכבה הקודמת הוכיחה את הצלחתההחזרת רק לאחר ש נעשית

 ניכרת עלייה במקרי ההדבקה.

  :התלמידים בקרב ההדבקה לצמצום מאפשרים ת אים .ב

 תימשמעותעקומת התפשטות ה גיף השתפרה  בהםששובים יי (1

 ת.ות פחדבקילה הסיכויו

חללים ב, בכיתות –יכולת לשמר מרחק מ פק בין תלמידים  (2

 .כניסות לבית הספרוב משותפיםה

 לשמור עלהמאפשר  , יהול ותפעול מערך ה עות ייעודי לתלמידים (3

 .כללי הריחוק החברתי

די לתלמידים מ ת חוםבדיקהקפדה על  - מחמירה ומיגון היגיי המדי יות  .ג

כללי היגיי ה פתיחת חלונות והקפדה יתרה על  ,מ כות לעטותיום, דרישה 

 .ושטיפת ידיים
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לטיוב הלמידה  א יה במדי ות פועליםעד לחזרה ללמידה פרו טלית,  .2

 :המקוו ת

שאין  יםלתלמיד וטאבלטים, נתבים מחשבים מחולקים ביפן ובסינגפור .א

 מערכת השעות של הלמידה המקוו ת. ללמידה מקוונת תשתיתברשותם 

 באמצעות ללמוד במשפחה ילדים למ פר לאפשר כדי מותאמת

 .אחד מחשב

הכוללת מיומנויות שימוש בפלטפורמות  ללמידה המקוו ת, הכשרת מורים .ב

שיטות  ובחי ת - ZOOM, Google classroom, Google hangouts - השונות

פוכה" ה כיתהכגון " ,להן יתרונות רבים בלמידה מרחוקאשר  לימוד חדשות

 חקר".מו"פרויקטי )למידה עצמאית ותרגול משותף( 

בתחילת  ,של התלמידים וההורים על ידי המוריםו דיר ליווי אישי  .ג

התאמה של מערכת השעות של התלמיד, שיחות  כולל, הדרך ובמהלכה

 .אישיות עם התלמיד ובדיקת נוכחות
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 רקע

מאחר שמתכנסים בהם  ,להדבקהמוקד  להוות עלוליםמו דות החי וך  .1

כחלק מהמאמץ לצמצם ככל הניתן את  רבים על בסיס יומי. ובני נוערילדים 

 ברוב מדי ות העולם יםהגיל בכל חי וךה מו דותהושבתו  הנדבקיםמספר 

 . ובפרט בא יה

ובמדי ות  ,מרחוק םרצף לימודי לשמור עלעלה הצורך  בעקבות ההשבתה .2

ישנם  כזו,למרות הניסיון לאפשר למידה  .רבות החלו לקיים למידה מקוו ת

 .ברבות מהמדינות (מחשוביים ואחרים) פערים תשתיתיים

אופן  עלעולה השאלה  במדינות שונות הנדבקים החדשים במספרעם הירידה  .3

במסמך זה נסקור את מצב מערכות . בהן החזרה לשגרה במערכות החי וך

נפרט על ההשבתה, על כך, נוסף בראי החזרה לשגרה.  ,החינוך לפני פרוץ המגפה

 ין,  :הבאות החזרה לשגרה במדינותעל ההשפעה של הסגר על הלמידה ועל 

 יוואן.אקוריאה, יפן וטו ג, דרום  י גפור, הו ג ק

של מערכות החינוך  ליתתאריכי ההשבתה והחזרה לפעילות פרונטלהלן סיכום  .4

 :נבחרותהבמדינות 
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 המגפה פרוץ לפ יבא יה  החי וך מערכת

במדדים שונים,  מהמובילות בעולםמערכות החינוך במדינות אסיה נחשבות  .1

 (.תלמידים בכיתה 40-25)כיתות צפיפות בהעל אף 

מיליון תלמידים והיא נחשבת מהמובילות  280מונה  ב יןמערכת החינוך  .2

   .במו דות חי וך רבים במדי ה יש ה עדה ולי ה משותפתבעולם. 

כיתות הלימוד אף שהמוצלחות בעולם, מהיא גם  ב י גפורמערכת החינוך  .3

תלמידים  29י ודיים לומדים בממוצע ה בבתי ה פר. צפופותנחשבות 

 .בממוצע תלמידים בכיתה 34-כיש תיכו יים -העל בתי ה פרבכיתה, וב

 מנם מדורגת גבוה בקטגוריות שונות במדד וא בהו ג קו גמערכת החינוך  .4

 הלימוד איכותהן בקטגוריית הן בקטגוריית הנוכחות ו - PISAאך במדד  ,OECD-ה

מערכת . צפיפות הכיתותמבין היתר  שנובעמה  ,נמוךמדורגת  היא - הלימודית

סוגים ובהם מערכות חינוך של -מתחלקת למספר תתי החינוך בהונג קונג

קיימים בחלקן שחלקן בינ"ל( ומסגרות פרטיות ) ,ההנתמכות על יד המדינה,

 שירותי הסעדה והיסעים.

אחת הטובות והתובעניות בעולם, נחשבת  בדרום קוריאהמערכת החינוך  .5

התלמידים מבלים שעות ארוכות הן בבית הספר והן בלימוד במסגרות חיצוניות, ו

כיתות הלימוד נחשבות נוסף על שעות הלימודים הרשמיות. זאת, חרף העובדה ש

תלמידים בכיתה בממוצע בבתי  23-כ: OECD-ביחס לממוצע ה צפופות

ישנה הקפדה על  בתיכונים י ודיים.-בממוצע בעל 27-וכ ה פר הי ודיים

יומי של בית הספר הניקיון ה לעניקיון והיגיינה בשגרה, והתלמידים אחראים 

 (21:00עד  8:00יסודיים )-. בשל שעות הלימודים הארוכות בבתי הספר העלכולו

 שטפים ה ,פעמיים-התלמידים אוכלים בקפיטריה בבית ה פר בכלים רב

 .ד לאחר כל ארוחהיומחוטאים מי
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ומדורג בצמרת  הוא ערך חשוב ביותר. החינוך היפני הישגי מאודביפן החינוך  .6

 לימיהתלמידים המק  מ פרמדי שנה.  OECD-בין מדינות ה PISAמבחני 

 ותבהרבה מבתי ה פר הכיתו 30-20 הואאך הממוצע , 40א ובכיתה ה

ערכים כמו שימור הטבע ומודעות לסביבה  תלמידים. 50-40ת להכיל ומיועד

כמו כן, ברוב  .חי וך להיגיי הנלמדים במסגרות החינוך היסודיות, וכחלק מכך 

התלמידים אחראים על ניקיון בית הספר והכיתה, ובית הספר עצמו המסגרות 

היגיי ה ליותר  רבהלתלמידים מודעות בשל כך,  מעסיק מנקים. אינו

ובבתי ספר תחת חוק חינוך חובה במסגרות החינוך אשר  .שמירה על ה יקיוןלו

 -מ גרת ב ה מצאים הריים משותפת לכלוארוחת ציש ערב תיכוניים 

הארוחות מסופקות . אשר לרוב  אכלת בכיתה - תלמידים כאחדמורים ו

קייטרינג. האוכל מוגש על ידי על ידי בישול מקומי בבתי הספר או  באמצעות

 מסכה.עוטים לובשים חלוק מתאים והתלמידים 
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 השפעת ה גר על מערכת החי וך

 ,במהלך ה גר במלואהשבתה כמעט וה המדי ותברוב מערכת החי וך  .1

ג ים, להחרגות זאת, עם שלושה חודשים ויותר.  ועד שבועייםמלפרק זמן שנע 

 .גיל הרך ובחי וך המיוחדל

 מיליון ילדים. 280-כ , הכוללתמערכת החינוך של כל השבתה מלאה -  ין .א

באפריל  17-בלסוף פברואר.  סמרב 15-מחופשת האביב  הקדמה של - יפן .ב

 בתי ה פר.  גירת כל והוחלט עלנכנסה יפן למצב חירום לאומי 

ים כינוסעל איסור הטלת הכשבועיים לאחר  ,באפריל 7-ב -  י גפור .ג

הג ים  .החי וך גרו את כל מו דות , אנשים עשרההכוללים יותר מ

המשיכו לפעול במתכו ת מצומצמת למען ילדים שש י הוריהם 

 . לטפל בהםואינם יכולים  עובדים חיו יים

 .ולהכ מערכת החי וךהושבתה בפברואר  3-ב  -הו ג קו ג .ד

 ,סהלימודים היו אמורים להתחדש במר .השבתה מלאה - דרום קוריאה .ה

לא עוד  באפריל 24-נכון ל .באפריל 6עד  הושבתולאחר חופשת האביב, אך 

 .אלא ללימודים מקוו ים בלבד בכיתות הפיזיותחזרו ללימודים 

 ולאחר מכן חזרו כל חופשת החורף הוארכה בשבועיים -יוואן אט .ו

 .במתכו ת מלאה לפעילות מוסדות החינוך

לאחר  המדינות במרבית לימודים מקוו יםל חזרו גבוהיםהלימוד המו דות  .2

 :חופשת הסמסטר

לאחר חופשת הסמסטר פיזית האוניברסיטאות לא חזרו לפעילות  רוב - יפן .א

כדי שלא  ,המשיכו בפעילות מחקרית חלקית ןחלק .ועברו ללמידה מקוו ת
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 טוד טים לא תוך הקפדה על מרחקים ומיגון. הרוס כליל את המחקר, ל

 המעו ות, אך הומלץ להם לחזור לביתם.פו ו מן 

  דחו (CSAT)בחי ות הכ י ה לאו יבר יטאות  - דרום קוריאה .ב

בדצמבר. הסמסטר הנוכחי במוסדות  3-בנובמבר ל 19-בשבועיים, מ

 .בלמידה מקוו תנפתח ההשכלה הגבוהה 

 יורחב, כפי ש)בדומה לבתי הספר למידה מקוו תישנה  - הו ג קו ג .ג

ונראה שלפי שעה דוחים את מועד החזרה של הלמידה  ,בהמשך(

 לית.הפרונט

ה הלאומית יבספרי - ואןויאט .ד

לימוד עצמי  מתאפשר

לקראת מבחני הקבלה 

למכללות ולאוניברסיטאות. כל 

תלמיד שנכנס נרשם במערכת 

 מ פר אתמגבילה ה

בחדרי נמצאים ה תלמידיםה

בדיקת חום גוף בכ י ה, מחיצות  כולל ,יגיינההכללי ה נשמרים. הלימוד

 שתפקידםישנם עובדים  מ כות. ועטייתמפרידות בין התלמידים ה

 נשמרים. אלו םכללילהקפיד ש

, הלמוסדות אל יחס שונהננקט המדינות בחלק מ – מו דות החי וך המיוחד .3

 :מאפשרות זאתההכיתות הקטנות  בזכותהן בגלל הקושי בלמידה מרחוק והן 

 משיךמ החי וך המיוחדבעוד בתי הספר הרגילים נסגרו לחלוטין,  - יפן .א

המדינה  שיעורים פרונטליים.ללא בחלקם  ;בחלק מהמחוזותלפעול 

מספקת מימון לרכישת אוטובוסים נוספים למערך ההסעות של בתי הספר, 
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להקטין את לוודא הגעה בטוחה ולסייע בפיזור ואיסוף התלמידים, וכן  כדי

 .מ פר התלמידים בכל אוטובו 

תלמידי החי וך המיוחד מערכת החינוך, גם  שארכמו  - דרום קוריאה .ב

תלמידים : בשלב זה, המותאמת לצרכיהם צפויים לשוב ללמידה מקוו ת

)סרטונים  מותאמים באמצעיםבעלי לקויות ראייה ושמיעה ילמדו 

מונגשים באמצעות כתוביות ותרגום לשפת הסימנים, ספרים בכתב ברייל(. 

להוראה מקוו ת התפתחותית יזכו -תלמידים בעלי מוגבלות שכלית

תוך שמירה על מיגון מתאים  ,ההוראהלביקורי בית מצד צוותי ו

מכון החינוך הלאומי הקים אתרים  ,רכי התלמיד. כמו כןווהתחשבות בצ

 מיוחדים ומערך טלפוני התומך במורי החינוך המיוחד. 

הנוגעים ללמידה על הפערים התגברו מדינות חלק מה - למידה מקוו ת .4

שי ויים במדי יות  עיכהזדמ ות להטמאת התקופה  ותמנצלהן ו המקוונת

ה לקויה הכשרבהטמעה הטכ ולוגית, בגלל  ותמתקש אחרותו ,החי וך

מח ור בפלטפורמות מתאימות ו המורים ללמידה וירטואלית של

בחלק , במחשביםכדי להתגבר על המחסור  .במחשבים לתלמידים רביםו

 כך: .בערוצי הטלוויזיה תכ ים לימודייםמשדרים  מהמדינות

לשגרה, בין  חזרולא בהם עדיין שבבתי ספר  המורים מלמדים מהבית -  ין .א

 .שיעורים מוקלטים מראשבאמצעות שובין  שידורים מקוו יםבאמצעות ש

 במשך כל שעות היממהבטלוויזיה תכ ים לימודיים  יםדרומשכמו כן, 

הספר והמעבר ללמידה )מערכת השעות מפורסמת באינטרנט(. סגירת בתי 

ט ומכשור נאצל תלמידים שאין להם חיבור לאינטרמקוונת הובילו לפערים 

 )טלפונים חכמים, מחשבים(, בפרט באזורים כפריים.  מתאים
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אמצע עד  .המדי ה אי ה ערוכה כעת באופן מלא ללימוד מקוון - יפן .ב

מפנה לכך היא כעת ו ,לפתוח את שנת הלימודים כרגיליפן תכננה  סמר

אין  .האו יבר יטאות לומדות באופן מקווןבעיקר משאבים רבים. כרגע 

 .בשלב זהשימוש בפלטפורמות קבועות 

חזרה חזרה מחופשת האביב, הודיעה על ה תלאחר דחיי - דרום קוריאה .ג

ח' -י"ב, לאחר מכן כיתות ז'-תחילה כיתות ט' :ללמידה מקוו תהדרגתית 

וכן הלאה, ללא כניסה של הגנים והחינוך לגיל הרך ללמידה המקוונת. כמו 

כהזדמ ות לב   מודלים משרד החי וך  יצל את הלמידה המקוו ת כן, 

)לימוד  למידה מוכוונת פרויקטים, מודל "כיתה הפוכה": חי וכיים חדש יים

סינכרונית -אשילוב הוראה מקוונת לצד הוראה ו עצמי ותרגול משותף(

(offline .)משרד החינוך הקוריאני מבסס את הלמידה מרחוק גם על כך נוסף ,

הנגשה לשפות זרות כולל  ,שידורי הטלוויזיה החי וכית הקוריא יתעל 

בתי ספר מקצועיים מתמקדים בשלב  .לאוכלוסיות שאינן דוברות קוריאנית

עם שיבת מערכת אוריה מקוונים, וההכשרה המקצועית תחודש זה בלימודי ת

ימי  עםימי ההשבתה יקוזזו למנוע פערים לימודיים,  כדי החינוך לסדרה.

 החופשה והחגים העתידיים בבתי ה פר.

תחילת אפריל התחילו מתכונת של יום לימודים מקוון אחד ב -  י גפור .ד

 .המלאעברו ללמידה מקוו ת ולאחר ביטול הלימודים הפיזיים  ,בשבוע

אך לאחר  ,ZOOM-בצות אבטחה מנם בהתחלה היו חששות בשל פרוא

כיוון שלא לכל בן  מלאה.מקוונת המשיכו במתכונת הוספת אמצעי ביטחון 

מתבקש להשתמש במחשב לא יותר כל תלמיד , בית יש מחשב אישי

. יתר הלמידה נעשית Google meet-ו ZOOMבתוכנות כמו  שעתיים ביוםמ

. טלפו ים חכמיםבאמצעות תרגול של חומרים מודפ ים או באמצעות 

לדאוג לכך ולחלק את זמן המחשב בין הילדים  כיצדההורים מדריכים את 
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בתי ה פר קיבלו מהממשלה מחשבים,  תבים  שיבצעו את המשימות.

ההורים ו ,בהם אין מחשב אישי או חיבור לאינטרנטש עבור בתיםב ודו גלים

לקבל את הציוד הנדרש. ההוראה והלמידה נעשות באמצעות מוזמנים 

(. Student Learning Space) SLSנקראת המערכת של משרד החינוך 

 בשגרהוהתלמידים משתמשים בה  2018הופעלה כבר בשנת זו פלטפורמה 

 ללמידה מותאמת אישית. 

כולל הלו"ז מוב ה ורציף הלמידה המקוונת בבתי הספר כללה  - הו ג קו ג .ה

 -ה ועידת שיחות תוכנות המאפשרו באמצעות ,גם שיעורי מוזיקה ו פורט

videoconferencing, Google Classroom, Google hangouts .דיווחיי פל ע 

יחס חיובי לתצורת הלימודים הזו )לצד  , האזרחים מבטאיםהתקשורת

ת על אורח החיים שההורים צריכים לסגל כאשר ילדיהם לומדים ביקור

למידה קיימת על ידי הורים שעובדים מהבית(. בעיקר הופנתה שמהבית, 

לא כת על ידי האזרחים מוצג היאברוב הכתבות ו ,מקוו ת גם בג י הילדים

)בעיקר בהיבטי הקשב  גיל הרךת לתואמ וככזו שאי הת אפקטיבי

של  רכיביםחוסר הרצון של הילדים לשמר ; נה לשיחה ולא לבית עצמופמוה

 .המסגרת דוגמת תלבושת אחידה וכד'(

 חזרה לפעילות לאחר ה גר 

בה חזרו בצורה מלאה להפעלת מערכת שאין מדי ה  ,יוואןאט למעט .1

נמצאת בשלבים של חזרה הדרגתית  סין ,באפריל 24-לנכון  .החי וך

התמודדות עם פרמטרים:  כמהשילוב של  , לפימערכת החינוךב לפעילות

ה גיף והתייצבות התפשטותו, צפיפות בכיתות, יכולת הגעה עצמאית 

 .לבתי ה פר והצלחת הלמידה המקוו ת
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 :בהם תלויה החזרהשהחזרה והתנאים  זמני .2

)פרט לאמצעי כמעט  רגילה פתחו במתכו ת בתי הספר  - יוואןאט .א

בהמשך המסמך( לאחר חופשת  ם יפורטשעליה ,גיינה חדשיםימיגון וה

 שהוארכה לשבועיים. ,החורף

כמה  םלחזרה ההדרגתית של התלמידים למוסדות החינוך ישנ - ין  .ב

 עקרונות מנחים: 

חזרת התלמידים נעשית  - תלמידים "חיו יים" ובוגרים תחילה (1

 ית ת קדימות לחזרה ללימודים של תלמידים . באופן מדורג

בין  ,מבח י גמר חשוביםבחודשים הקרובים ה דרשים לעבור 

. כמו כן, נראה כי מתן הקדימות בחטיבת הבינייםשבתיכון ובין ש

נובע מתוך מחשבה שהם חסינים  לתלמידים מהשכבות הגבוהות

 . גופניתיותר 

משת ים עדי הפתיחה המחודשת של מוסדות החינוך ברחבי סין מו (2

 .בו הם  מצאיםשבהתאם למצב התפשטות ה גיף במחוז 

התפשטות  םאשר בהו במחוזות מרוחקים, שאינם מיושבים בצפיפות

לא . מנגד, סכבר באמצע מרבתי הספר נפתחו נה, הנגיף התמת

בהן עדיין יש חשש ש בערים צפופות ומרכזיותללימודים  וחזר

ובחלקן קבעו  ,)שנגחאי, בייג'ינג( להתפרצות מחודשת של ה גיף

 חזרה סביב ראשית מאי.  ה את מועד

בתי ה פר עד   גירת כל על ה המדי הבאפריל הודיע 19-ב - יפן .ג

לאחר בתחילת אפריל,  מהכניסה למצב חירום.כחלק  ,להודעה חדשה

פר ם משרד החי וך  מצב החירום, ה עלכרזהולפני ה חופשת האביב

 .לחזור לשגרה יוכלו ןביפן תק ות אשר רק בתי ה פר העומדים בה
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 (,המאובחנים בעלייהר חולי הקורונה מספ) A –המדינה חולקה לאזורים 

B (ובהם אין חולי קורונה מאובחניםשים אזור )-C  ,בהם ש)אזורי ביניים

ומלץ לפתוח את בתי ה B-C באזורים מאובחנים(.מקרים של חולים כמה 

כל מחוז  Aבאזור והספר תוך שמירה על ההנחיות למניעת הדבקה, 

ניתן להפחית את אם  ,Aבאזור  .על פי שיקול דעתו בנוגע לסגירה החליט

ניתן להשאיר  ,ועוד( , צמצום כיתותבלבד ברכב פרטיגורמי הסכנה )נסיעה 

את מוסדות הלימוד פתוחים בכפוף לעמידה בהנחיות לבתי הספר 

. חשוב להדגיש כי הרשויות Aהנחיות המיוחדות לאזור וכן ב B-Cבאזורים 

נה לראשי יתנ Cזור א על הגדרתוההחלטה  נתנו הנחיות כלליותביפן 

מבתי ה פר עמדו ב הלים ופתחו את בתי בלבד 38% -כ .המחוזות

 ה פר. 

ואין כרגע נתונים על התכנון  נמצאת בשלב של החרפת ההסגר -  י גפור .ד

  חזרה לשגרה.ל

     וך.הסגר ממשיך ואין צפי לחזרת הפעלת מערכת החינ - ג קו גהו  .ה

אין צפי לחזרת בתי הספר להוראה פרונטלית  בשלב זה - קוריאהדרום  .ו

 משרד החינוך ציין  ,עם זאת .להמשך למידה מקוו ת בלבדאלא 

( כי החלטה על חידוש הפעילות בגני הילדים והמסגרות לגיל סבמר 31)

תתבסס על חוות דעת המשקללת את מידת הפגיעה בהתפתחות  הרך

ומידת השליטה בתפוצת  כנית הלימודיםוהסיכון בתהילדים, מידת 

וייתכן שמו דות המגפה. ההחלטה אינה חייבת להתקבל ברמה ארצית, 

 .מחוזות אחרים לפ יהחי וך במחוזות בטוחים יותר ישובו לפעילות 
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 יםללימוד הלים בבתי ה פר לאחר החזרה 

 : בבתי ה פרהקפדה מחמירה על כללי היגיי ה  יכרת  - ין  .1

באמצעות מכשירים  תלמידים עוברים בדיקות חום בכ י ה לבית ה פר .א

נשלח גבוה חום הסובל מלמדידת חום מרחוק או דימות תרמי. תלמיד 

מפצלים את התלמידים בין כמה ישירות לרופא באזור מבודד. לפעמים 

 למנוע עומס.     כדי ,כ י ות

 .על ב י  קבוע מחוטאיםהכיתות, חדרי האוכל וחדרי השינה בבתי הספר  .ב

לשמור מרחק זה  ,מ כות לעטותתלמידים  דרשים  בתוך בית הספר .ג

ללכת במסלולים מסוימים שנקבעו מראש  ,להימ ע מהתקהלויות, מזה

 ולעבור שיעורים ותרגולים ייעודיים.  

לצמצם את מ פר התלמידים  כדי פתחו כיתות חדשות בכל שכבה  .ד

 , שולחים את התלמידים לביתם בשעות שונות. על כך נוסף .בכל כיתה

חלוקת התלמידים לשעות שונות, סימון  - מותאמת ה עדת התלמידים .ה

 מקומות קבועים, חלוקת מזון אישית.    

למנוע  כדיאוספות את התלמידים מביתם לבית הספר  ה עות ייעודיות .ו

 ת התלמידים במרחב הציבורי.  דבקה

 ,חזרת תלמידים לבתי ה פר מתרגלים אתהמורים  לפני החזרה לשגרה .ז

 לאתר פערים הדורשים מענה.  כדי

 עטיית, חיטוי ידיים כולליםהבתי הספר שומרים על כללי היגיינה  - יוואןאט .2

על  נוסף מחיצת פלסטיק.בשעת האוכל באמצעות בין הילדים  והפרדה כותמ 
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על ה תון ומדווחים )בעזרת ההורים( את חום גופם  התלמידים מודדים, כך

 כבר מפברואר. מיושמיםאמצעי הגנה אלו . מדי יום למורה

בבתי הספר אשר התאפשרה בהם החזרה לשגרה במשך שבועיים לאחר  - יפן .3

 חופשת האביב חלו הנהלים הבאים:

 )תלמידים ומורים(. בין באי בית ה פר ריחוק .א

 בתחומי בית הספר. התקהלויותעל אי ור  .ב

געה ללימודים. הבכל יום לפני ה תסמיניםבנוגע לתשאול ו בדיקת חום .ג

ספרית ולא יבוא -יגיע למרפאה הבית בבית להיבדקתלמיד שאין באפשרותו 

 .כןבמגע עם חבריו או יגיע לכיתה לפני 

אך אם אין  , ההופכת לתנאי מחייבהמלצהמדובר ב - מ כה עטיית .ד

 .מרחק לשמור עלאפשרות 

 לפני ארוחות. שטיפת ידיים .ה

 .לפני פתיחת הלימודיםחיטוי בית ה פר  .ו

 .לפחות כיווני אוויר משניבכל הפסקה,  פתיחת חלו ות .ז
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אבחון חולה יגרור שליחת א שים שבאו איתו למגע לבידוד ו גירה  .ח

 על פי שיקול דעת המחוז. ,כיתתואו של  זמ ית של בית ה פר

 התפרצות איןאך  ,אזור מו ד הלימודים חווה התפרצות קורו האם  .ט

שאינו דרך תלמידים לפתרון הגעה למורים ו יש למצואבתוך המוסד, 

 שונות.השכבות ההתחבורה הציבורית, וחלוקת שעות פעילות המוסד בין 

מקוונת בלבד. , מערכת החינוך פועלת כעת במתכונת כאמור - דרום קוריאה .4

( נייר עמדה המפרט מטרות ביניים סבמר 17עם זאת, משרד החינוך פרסם )

 ללימודים:חזרה עבור בושלבים הכרחיים 

משרד החי וך, בשיתוף משרד הבריאות והמרכז הקוריא י לבקרת  .א

 .יפיץ ה חיות למ יעת זיהומים והדבקה במב י חי וך ,(KCDC)מחלות 

משרד החי וך וגורמי ממשל ידאגו מערכות החינוך יחזרו לפעילות, אם  .ב

 .התלמידים כות כות ה לכלכות רפואיות ו/או מ לא פקת מ  ו פים 

יכללו רווחים מוגדלים בין שולחנות  ה חיות לריחוק חברתי בבתי ה פר .ג

הכתיבה בכיתות, שיפור תשתיות ההסעדה בבתי הספר, הגבלת מספר 

, יצירת אזורים ה(יבמרחב הציבורי )חדרי אוכל, חצר, ספרייחד התלמידים 

 אספקת חומרי חיטוי לידיים ולמשטחים ציבוריים.ו בטוחים למורים
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