
Life Long Learning
לעובדים בתפקידי כניסה

#להצליח. לעבוד. ללמוד# 

29.7.18–חברה מיטיבה -מפגש עסקים 



ילדים ונוער תעסוקה  קשישים

בסיכון

אנשים 

עם מוגבלות 
מנהיגות



חזון
וינט לממשלת ישראל’שותפות בין הג, תבת

כלכלי-פועלת להעצמת החוסן החברתי

ושוויון ההזדמנויות בישראל תוך שילוב

מגוון אוכלוסיות וקידומן בתעסוקה

יעוד
בישראל  העבודהקיימא בשוק -הובלת שינוי בר

:בשותפות רחבה במטרה

חדשניים  מודלים ומדדים , לפתח תכניות•

בתעסוקה

להטמיע מענים תעסוקתיים במערך •

ובקרב מעסיקיםהשירותים 

ושיטות  תפיסות , להוות מרכז לפיתוח ידע•

ולהפצתםיישומיות בתעסוקה 



שונות מבלוניםחיות 3–דקות 6



,  מקצועות נוצרים, לכל העיסוקיםבטכנולוגיה חודרים שינויים תכופים 
נעלמים ומשתנים בתדירות גבוהה

, "מקצוע", "עבודה":באופי העבודה ובהגדרות הבסיסיות ביותרשינוי 
"פרנסה" "עיסוק"

עולם עבודה משתנה

 ומעסיקים צריכים כל הזמן להכשיר ולהתאים את עצמם עובדים

חוסר וודאות גובר אודות ביקוש והיצע למקצועות וכישורים

  השתנות מתמדת בביקוש לכישורים ועליה בדרישה לכישורים

גבוהים 



עולם של כישורים ומיומנויות ומסוגלות
תעסוקתית חדשה

הבנת 

תפקיד  

הרשת

אוריינות  

דיגיטלית  
כלים וידע כישורי שפה

בניהול  עצמי   

למידה לאורך  

החיים  



Life Long Learning 
החייםהיא כל פעילות למידה המתרחשת במהלך , החייםלאורך למידה 

החברתית והתעסוקתית, האזרחית, מיומנויות וכשירות ברמה האישית, לשפר ידעבמטרה 



?מדף תבלינים לעיווריםתעצבי איך 1.

?6לילד בן " ענןמיחשוב "מסבירה היית איך 2.

שאתה  לבחור שיר אחד שיתנגן בכל פעם צריך אם היית 3.

?בוחרבמה היית , לחדרנכנס 

כיצד היית  , אם היינו מסירים את כל הפרסומות מיוטיוב4.

?שנרוויח דרכו כסףמציעה 

עולם העבודה החדש-שאלות לבדיקת כישורים 

מבוסס על שאלות מראיונות עבודה בגוגל *



המצב בישראל-הקשר בין פריון וכישורים רכים 

,  עבודה בצוות, כושר אירגון, כגון אחריותהכישורים הרכים ...“
שאיפה ללמוד אינם חסרים רק לעובדים החלשים בישראל  , הכלה

.  או החזקים
"פעילותרמות שכר וסוגי , להם חוצה ענפיםהביקוש 

!קיים קשר חזק בין מסוגלות תעסוקתית ופריון 

ר עדי ברנדר חטיבת המחקר בנק ישראל"ד



Life long-קבוצות כישורים ומיומנויות  4 learning

Basic

skills

Soft

skills

Professional

skills

Learning

skills



Life Long Learningרכיבי המהלך 

השקת מסלולי קריירה

סדנא למנהלים 

מיפוי כישורים  ל

רלוונטים

תהליך קבוצתי מונחההכנה

מפגשים  4-5

קבוציים

Learning skills
Soft skills (IPRO)

Basic Skills
Professional Skills 

למידה עצמאית וקבוצתית  

למידה מרחוק

ומפגשי למידה רבעונייםמנטורינג



עובדים  

מיומנים

חיבור לארגון  
שימור הידע  

הארגוני

מיומנויות  

בסיסיות  

מיומנויות  

"רכות"

מיומנויות  

למידה  

מיומנויות  

מקצועיות  



,  להגדרת הכישורים" מפת דרכים"

לשם  הנדרש ההשכלה והניסיון 

בדגש  , בארגוןמוביליות העובדים 

.על עובדים בתפקידי כניסה

מסלולי
קריירה



הרחבת היקף משרה•

עלייה בשכר•

שיפור בתנאים הסוציאליים•
שיפור כלכלי

מעבר לתפקיד מקצועי יותר•

הרחבת תחומי אחריות•

התפתחות  

מקצועית

מעבר לעבודה עם אופק תעסוקתי•

מעבר להעסקה ישירה•

מעבר לשעות עבודה נוחות יותר •

שיפור בתנאי  

העבודה

יחסי , מידת שביעות הרצון מניצול הכישורים האישיים•

אפיקי הקידום ותנאי העבודה, שכר ,עבודה 

שיפור הביטחון התעסוקתי•

שיפור בהיבט  

הסובייקטיבי

:קידום
במצב  שיפור 

תעסוקתי בין  

נקודות זמןשתי 



בתפקידי כניסהיצירת מוביליות לעובדים :המטרה



Life Long Learning-מסלולי קריירה

בהצלחה הגדלת אחוז המשולבים •

במסלולי הקידום וההתפתחות

מסוגלות תעסוקתית  שיפור וחיזוק •

ומיומנויות  הקניית ידע באמצעות 

מחוברות העובדים ותחושת שביעות רצון חיזוק •

לארגון



17

,עולם העבודה משתנה

.הצטרפו לשינוי


