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חוזר הפעלת "השקלול הדיפרנציאלי -קורונה" בחישוב הציונים הסופיים
במועד קיץ תש"ף 
(הוראתשעהלתקופתהקורונה) 


עקבהתפשטותמגיפתהקורונהקבעמשרדהחינוךבאפריל 2020מתווה היבחנותמיוחד
לבחינותהבגרותשנקבעובמועדקיץתש"ף. 
המתווה נועדלתת פתרונותוהתאמותלאילוצימצבהקורונהובתוךכךלשקףאתהישגי
התלמידים הנבחנים בבחינות בגרות במועד קיץ תש"ף ,כך שיוכלו לבטא באופן מיטבי
אתיכולותיהםוהישגיהםבתחומיהדעתשנלמדובלמידהמשלבת(מרחוקומקרוב).כל
זאת תוך הבטחה שתישמר איכות תעודת הבגרות ,מהימנותה ותקפותה ,ותשקף את
הישגיהלומדיםכפישהיומתקבליםגםבמציאותבההיונבחניםכמקובלבשגרה.כמו-כן
הםנועדולהבטיחשמירהעלהוגנות ושוויוניות ביחסלנבחנימועדיםאחרים וכןלשמור
עלמעמדהשלתעודתהבגרותכברתתוקףלהשכלההגבוהה.

בהתאםלמתווהזהנקבע,כיחלקממקצועותההבחנותיוותרובבחינותחיצוניותבעוד
שחלקיעברולהערכהביתספרית,וכןהוגדרשציוניםאלושהוערכובהערכהביתספרית,
יבוקרולשמירהעלמהימנותם .

אנומוקיריםומעריכיםעדמאודאתהמאמציםהמרוביםשלבתיהספרושלהתלמידים
להיבחןבבחינותהבגרותחרףהקשייםוהמורכבותשלימיהחירום. 

חוזרזהמפרטאתמהלך"הפעלתהשקלולהדיפרנציאלי-קורונה"כחלקמהליךהבקרה
שנעשה על ידיהמשרד על ההערכותהביתספריות שדווחועבור התלמידים על ידי בתי
הספר .כמו כן ,החוזר מפרט את נוהל הגשת הערעור על הבקרה שהופעלה על ציוני
ההערכההבית-ספרית,במידתהצורך .

מנגנון שק"ד קורונה
א .המנגנון בדק את הממוצע הרב שנתי (החל מ - )2017בציונים שנתקבלו
בהיבחנות החיצונית בשאלון אל מול הציונים הבית ספריים בשאלון שדווחו
בקיץתש"ף.

ב.

אםהשאלוןלאהוגדרכחריג–נותרהציוןשביה"סדיווחעבורתלמידיו .

ג.

במקרים בהם נמצא ,כי בבית הספר היה פער של לפחות סטיית תקן בציון
בשאלון,ביחסלממוצעהרבשנתיבשאלוןזהבביתהספר,הואהוגדרכשאלון
חריגבמוסד,ונבדקפעםנוספתעלמנתלאשרראתחריגותו.
בהתאםלרמתהחריגותנקבעהפערשיופעלבמסגרתהשק"ד.
בבתי ספר בהם נמצא פער חריג גם לאחר הליכי הבדיקה הקודמים (שתוארו
בסעיפים א-ג) ,בוצע מהלך נוסף ,שבמסגרתו נבדקו ציוני התלמידים בשנים
הקודמותוכןציוניהםבבחינותהחיצוניותבהןנבחנובמועדיקיץתש"ף.
מכאן,ישלהבהירכישק"דקורונהלאהופעלכמקשהאחתעלכללהציוניםשל
ביתהספרשהוערכובאותושאלוןחריג.
 אם השאלון הוגדר "כחריג מחמיר" (כלומר ,שביה"ס נתן ציונים נמוכים),ציוניכל התלמידיםעלו.

ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

אםהשאלוןהוגדר"כחריגמקל"(כלומר,שביה"סנתןציוניםגבוהים),נעשתהבדיקהנוספתמולציוניםאחריםשלהתלמידים.
גם בבית ספר בו נמצא שאלון חריג ,שק"ד קורונה לא הופעל לגבי תלמידים
שבדיקתציוניהםהפרטנייםהעלתהשלמרותשהשאלוןהוגדרכחריגבמוסד,אך
לאחריגלמולציוניםאחריםשלהם -ולכן,ניתן לקבלאתהציוןשדיווחהמוסד
כהערכה בית ספרית ,ולא הופעל על ציוניהם השקלול .כלומר ,הם נותרו עם
הציוןשנתןלהםביתהספר.
לעומתזאת,שק"דקורונההופעל במקריםבהםנמצאכיביתהספרנתןציונים
גבוהים מדי לתלמידים ,בזמן שלא נמצאה הצדקה סטטיסטית לציון החריג
והגבוה שניתן להם .על שאלון זה הופעל שק"ד שלילי שהוריד את ציוני

התלמידים . בטבעו המנגנון בודק הצדקות סטטיסטיות .כמובן שבשלב הבא
לבתיהספרתנתןאפשרותלנמקהצדקהפדגוגיתכמובהרלהלןבסעיףיא'
ט .יצוייןכיבאופןדומה,במקריםבהםנמצאבמסגרתהליךהבקרהכיביתהספר
המחמיר בשאלון ונתן ציונים נמוכים מדי ,הופעל על ציוני התלמידים שק"ד
חיובישהעלהאתציוניהם .
י .נמצא כי במרבית המקרים ,בהם הופעלה הנוסחה והשאלון הוגדר חריג ,בתי
הספרהעניקולתלמידיהםציוניםגבוהיםמהמצופה .
יא .לבתי הספר ששונו ציוני תלמידיהם  -קיימת זכות  להגשת ערעור ובמסגרתו
ליתן נימוקים  פדגוגיים המסבירים את חריגות הציינון – הציונים הגבוהים
שדווחועלידםכהערכהפנימית,בהתאםלנוהלהמפורסםבמסמךזה.
יב .כןישלצייןכיבעצםהפעלתהשק"דאיןבכדילחלוקעלאופןההערכהשלבית

יג.

הספר ,אלא יש לראות בו הליך המייצר סטנדרטיזציה בין הציונים ומנגנון
השומרעלאיכותושוויון.
בשלהטמעתושלמתווההבגרויותחדשלתקופתהקורונה,שלאהיהנהוגכמוהו
בעבר ,ערך המשרד בקרה מעמיקה ויסודית אחר פילוח הציונים וכן תהליך
הביצועשלעיבודנתוניבגרויותקיץתש"ף.כמו-כן,הואערךבקרהאחרקליטת
כלההערכותעלכלסוגיהן,אשרניתנועלידיבתיהספרבקיץזה.
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במסגרת תהליך עומק זה אותרו תקלות ואיחורים במתן הציונים וכן אותרו
ציוניםשלאנקלטוכראוי,כלאלונקלטוותוקנו. 
לאור זאת ,המשרד ביצע בקרה מחודשת ביחס לציונים וכן כפועל יוצא ,בוצעו
התיקונים הנדרשים בציונים שלא נקלטו כראוי וכן בכ - 23,000ציונים בית
ספריים(שהםכ-20,000תלמידים). 

ערעורים:
אנועריםלכךשנוסחתשק"דקורונהנבנתה עלרקע המציאותהמשתנה,תוךכדי שנת
הלימודים והיא הופעלה בפעם הראשונה במתכונתה החדשה ,ולפיכך ,ומעצם היותה
נוסחה סטטיסטית היא לא לוקחת  בחשבון את כל המרכיבים הנוגעים לבתי הספר
השונים.

לנוכח זאת ,ובדומה לנוהל בשק"ד הרגיל ,עומד לרשות כל בית ספר הליך הערעור,
שבמסגרתוהואיוכללהציגאתההצדקההפדגוגיתלמתןהציוניםשלו.
ככל שבית הספר סבור כי חלה טעות ביישום שק"ד קורונה לגבי ציוני תלמידיו  ,הרי
שהוארשאילערערעל פיהנוהלכדלהלן .אתהבקשותישלהגישאתהבקשותישלהגיש
עדיוםראשון,כ"ובטבת, 10.1.21לבתיהספרדובריהערביתהמצוייםבחופשתהחורף
תינתןהארכהעדיוםשישיב' שבטה- 15.1.21באמצעותפתיחתפנייהמקוונתבפורטל
מוסדותחינוך.בפתיחתפנייהחדשהישלבחור– בגרויות>שקלולדיפרנציאלי– מועד
קורונה>הגשתערעור .

מצ"ב נוסחת שק"ד קורונה:
שלבי חישוב מודל שק"ד קורונה בבגרות קיץ תש"פ:
א .חישובממוצערבשנתישלהציונים()Mהסופיםשלהשאלוןבביתהספר.
 𝑀 = (∑(𝑦𝑖))/n

=Yiציוןשאלוןבשנה i
n=מספרשנים 

ב .חישובסטייתהתקן()Sשלהציוניםהרבשנתיים.
(𝑦𝑖−𝑀)2
𝑛



∑√= S


ג .אםממוצעציוניםשנתייםבשאלוןבביתהספרבשנת2020גבוהאונמוךביותרמסטיית
תקןאחתמהממוצעהרבשנתי,אזיהשאלוןמוגדרכחריג.
If {Y(2020) > (M + S) or Y(2020) < (M – S)} then Hq

Hq=שאלוןחריג .
ד .אםהפערביןממוצעציוניםשנתייםבשאלוןלממוצעהרבשנתיהינופחותמ-8נקודות,
מתבטלתהגדרתהשאלוןכחריג.
If {(Y(2020) – M)<8 and (Y(2020) – M)>-8 } then ~Hq
~Hq=שאלוןלאחריג .

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ה .אםהשאלוןחריגוממוצעהציוניםהשנתייםנמוךמהממוצעהרבשנתי,ציוניכל
התלמידיםעולים.
If {(Y(2020) < M) and Hq} Gi  up
=Giציוןתלמיד .i
ו .אםהשאלוןחריגוממוצעהציוניםהשנתייםגבוהמהממוצעהרבשנתיבודקיםעבורכל
תלמידאםניתןלבטלאתהחריגותשלהציוןשלו .מבצעיםארבעבדיקותשונותמול
פרופילהציוניםשלהתלמיד(בהתאםלנתונים).תוצאהחיוביתבבדיקהאחתלפחות
מבטלתאתהחריגותשלהציון.

=Mhsiממוצעציוניבגרותהיסטורייםשלתלמיד .i
=Mhsממוצעציוניבגרותהיסטורייםשלכלהתלמידים .
=Shsסטייתתקןציוניבגרותהיסטורייםשלכלהתלמידים .
=Mksiממוצעציוניבגרותקיץ2020שלתלמיד .i
=Mksממוצעציוניבגרותקיץ2020שלכלהתלמידים .
=Sksסטייתתקןציוניבגרותקיץ2020שלכלהתלמידים .
~Hgi=ציוןתלמידiלאחריג .

בדיקהראשונה:אםממוצעציוניבגרותהיסטורייםשלהתלמידגבוהבחציסטייתתקןמממוצע
ציוניבגרותהיסטורייםשלכלהתלמידים,אזיחריגותהציוןשלהתלמידמתבטלת .
If {Mhsi > Mhs + (0.5 * Shs)} then ~Hgi

בדיקהשנייה:אםממוצעציוניבגרותקיץ2020שלהתלמידגבוהבחציסטייתתקןמממוצע
ציוניבגרותקיץ2020שלכלהתלמידים,אזיחריגותהציוןשלהתלמידמתבטלת .
If {Mksi > Mks + (0.5 * Sks)} then ~Hgi
בדיקהשלישית:אםהציוןהשנתישלהתלמידאינועולהעל5נקודותמעלממוצעציוניבגרות
ההיסטורייםשלו,אזיחריגותהציוןהשנתישלהתלמידמתבטלת.
If {Gi – Mhsi <= 5} then ~Hgi
בדיקהרביעית:אםהציוןהשנתישלהתלמידאינועולהעל5נקודותמעלממוצעציוניבגרותקיץ
2020שלו,אזיחריגותהציוןהשנתישלהתלמידמתבטלת.
If {Gi – Mksi <= 5} then ~Hgi
ז .אםהשאלוןחריגוממוצעהציוניםהשנתייםמהממוצעהרבשנתיולאנמצאבאחת
הבדיקותמולפרופילההישגיםשלהתלמידסיבהמספקתלבטלאתחריגותהציון,אזי
ציוןהתלמידיורד.
 If {(Y(2020) > M) and Hq and Hgi} Gi  down

=Hgiציוןתלמידiחריג .
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