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למידה לאורך החיים

זמן קריאה 30 שניות
96 מילים על

פעילות למידה לשם רכישת ידע, 
מיומנויות וכישורים, מכוונים 
ומתמשכים, המונעים ממוטיבציה 
עצמית, ונעשים מרצונו החופשי של 
הלומד, ובהתאם ליכולתו - למטרות 

אישיות או מקצועיות.

למידה כזו מתרחשת לאורך החיים, 
ומטרתה להביא לשיפור הידע, 
הכישורים והיכולות, בהקשר אישי, 

אזרחי, חברתי או תעסוקתי. 

למידה לאורך החיים התפתחה 
כתגובה לאירועי המציאות המשתנה, 
ולצורך להסתגל לשינויים כלכליים, 
חברתיים, טכנולוגיים, דמוגרפיים 
וגלובליים, ואל מול אירועים בלתי 

צפויים.

וברמה הארצית - למידה לאורך 
החיים תורמת לצמיחה כלכלית, כיוון 
שהיא מגבירת תחרותיות, מצמיחה 
תעסוקה ומאפשרת יעילות מחזורית 
של הון אנושי. בנוסף, היא שומרת 
על לכידות חברתית, דרך סיוע ליחיד 

להסתגל לחברה מבוססת ידע. 

רכישת ידע מתמשכת, המונעת ממוטיבציה עצמית ונעשית מרצונו 
החופשי של הלומד - למטרות אישיות או מקצועיות. 
בשונה מלמידה בתחילת החיים, במסגרות ייעודיות כמו בתי ספר 
ומוסדות השכלה גבוהה, למידה זו מתרחשת לכל אורך החיים. 
 בשונה מספיגת מידע המתרחשת באופן טבעי לאורך החיים, היא 

פעילות מוכוונת רכישת ידע, למען מטרות מוגדרות. 

למידה לאורך החיים התפתחה כתגובה לאירועי המציאות המשתנה, 
החל מהתפתחויות טכנולוגיות וכלה בצרכים חברתיים מתמשכים.

תורמת משמעותית להעשרת חיים אישיים, טיפוח צמיחה כלכלית 
ושמירה על לכידות חברתית.

עושר האומה הוא ההון האנושי ואוכלוסייה משכילה, אינטליגנטית, 
יצירתית, בטוחה בעצמה ומסתגלת היא משאב מפתח ברווחתה של כל 

מדינה.

הצורך להכשיר מחדש ללמוד מחדש ולהתעדכן בהתפתחויות, הפך 
את תהליך הפיתוח המקצועי לצורך משמעותי ברוב המקצועות, תוך 
שימת דגש על מיומנויות וכישורים חדשים, המעודדים יכולת 
הסתגלות, גמישות, הסתמכות עצמית, עבודת צוות וחדשנות כתכונות 

חיוניות לכל מקום עבודה עכשווי. 

תורמת להסתגלות לחברה מבוססת ידע,  מגבירת תחרותיות, •
המאפשרת יעילות מחזורית של הון אנושי ומצמיחה תעסוקה

מאפשרת הסתגלות לשינויים כלכליים וחברתיים•

מהווה בסיס ליצירת חברות עתידיות •

חיונית לתחרות, הסתגלות חברתית ורווחה•

דרושה לאנשים לשם חידוש הידע והכישורים שלהם•

מסייעת בפיתוח כישורי אנשים, הגברת אחדות חברתית, •
 הפחתת הפשיעה והבטחת הצדק בחלוקת ההכנסות 

ניתן להנחיל את עקרון הלמידה לאורך החיים ובפיתוח קריירה 
חינוכית של הלומדים רק על ידי מורים העוסקים בלמידה לאורך 
החיים באופן מודע תוך הגדרת התכלית שלהם כמורים. לשם כך 
מוסדות להכשרת מורים צריכים לארגן פעילויות לחיזוק כישורי 

הלמידה לכל החיים בעבודת המורים בשלבי החינוך השונים

d13220.pdf (macam.ac.il)

לא נפסיק ללמוד

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13220.pdf
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13220.pdf


למידה לאורך החיים היא הרבה יותר 

מלמידה, היא הלך רוח

זמן קריאה 60 שניות
199 מילים על

ללמוד לדעת, ללמוד לעשות, ללמוד להיות 
וללמוד לחיות יחד.

אז איך הופכים את הלמידה מפעולה התחומה 
בזמן, בנושא או במקום, לתרבות והלך רוח 

של למידה ללא גבולות?

 בעזרת 5 הבנות פשוטות: 

אמיל"י (אני מה יוצא לי מזה) מחקרים 
רבים מראים כי פעילות גופנית וקוגניטיבית 
לאורך החיים, יכולה להפחית את הירידה 
הקוגניטיבית ואת הסיכון לפתח דמנציה. יש 
גם מחקרים המצביעים על כך שלמידה 

מגדילה את אריכות החיים ואת האושר.

מאפשרת שחיה נוחה באוקיינוס 
המידע הטכנולוגיה המתפתחת בכל רגע 
נתון, מאפשרת לנו להגיע בלחיצת כפתור 
לעולמות ידע אינסופיים. כדאי לנצל יתרון 
זה בלמידה קבועה וממושכת ("צריכה לפי 

צורך") כדי לא להגיע להצפה. 

מקדמת פוטנציאל השתכרות משופר 
בעידן בו אדם מחליף בממוצע 10-15 משרות 
בחייו, התעדכנות קבועה בהתפתחויות 
בתחום שלך, ולמידה על הזדמנויות ורעיונות 

חדשים, היא מחויבת המציאות. 



מסייעת בבניית מערכות יחסים 
קשרים חברתיים חזקים מעלים את רמת 
האושר ואף את תוחלת החיים. באוניברסיטת 
הגיל השלישי באנגליה, נערך סקר בקרב 
 הלומדים: 91% הנשאלים רואים בהיבטים 
'להכיר חברים חדשים' ו'להרגיש נתמכים' את 

היתרונות המרכזיים ללמידה.

מספקת תחושת מימוש ושמחה פעולות 
למידה קטנות וקצרות, מביאות לתחושת 
הישג וצמיחה גבוהות. למשל: האזנה 
לפודקאסטים, חוג עם חברה, קורס מקוון, 
צפיה בהרצאות טד, קריאת ספר, ביקור 
במוזיאון או גלריה, שיחה פשוטה עם אדם 
מעניין....  אתגר את עצמך! למד משהו חדש 

לגמרי, שמעולם לא חשבת שתלמד.

הצעד החשוב ביותר, שבלעדיו לא 
נצליח, הוא מכוונות עצמית. הלך 

רוח, כבר אמרנו?

Lifelong Learning | 4 Simple Steps to 
Become A Lifelong Learner - YouTube

 פדגוגיה אחרת : למידה לאורך החיים והשכלה גבוהה
(amisalant.com) | עמי סלנט

https://www.u3a.org.uk/about/history

המלצות קטנות:

 קריאה: פדגוגיה אחרת למידה לאורך החיים והשכלה גבוהה

( להוסיף כאן  קישור )

צפייה:  הסרטון ביוטיוב

מה קורה בעולם: קישור לאוניברסיטה לגיל השלישי

פדגוגיה אחרת

ב-4 צעדים פשוטים

גם בגיל השלישי

https://www.youtube.com/watch?v=bXMIXNxSiZo
https://www.youtube.com/watch?v=bXMIXNxSiZo
http://www.amisalant.com/?p=12269
http://www.amisalant.com/?p=12269
https://www.u3a.org.uk/about/history
http://www.amisalant.com/?p=12269
https://www.youtube.com/watch?v=bXMIXNxSiZo
https://www.u3a.org.uk/about/history


"הפעילות הגבוהה ביותר 
שבן אנוש יכול לעסוק בה 
היא למידה לצורך הבנה, 

כי להבין פירושו להיות חופשי" 
(שפינוזה)



 חינוך ללמידה לאורך החיים 

זמן קריאה 45 שניות
147 מילים על

הילדים ובני הנוער גדלים לעולם אחר מזה שאנו גדלנו בו: 
עולם דינמי, גלובלי, רב תרבותי, מהיר, פתוח ואינטנסיבי. 

עולם שבו המידע זמין מאד, אך גם משתנה כל הזמן. 

כדי  לטפח צעירים יצירתיים, יזמים, חדשניים, בעלי אמון 
עצמי, עם יכולת ומוטיבציה, שידעו כיצד להתנהל בעולם 
דינמי שכזה, גם אנו, המורים שלהם, צריכים להשתנות 

וללמוד איך לחנך ילדים שיהיו לומדים לאורך חייהם. 

אוכלוסיית התלמידים בבתי הספר היא הטרוגנית מאוד, ולצד 
התפתחותם הקוגניטיבית/אינטלקטואלית, בית הספר נדרש 
לדאוג להתפתחותם הרגשית והחברתית. מכאן, שתפקיד 
המורה דורש ממנו הבנה עצמית עמוקה, של עצמו ושל 
אופי עבודתו, שדורשת ממנו להיות סוכן שינוי חברתי 

המקדם הבנה וסובלנות.

איך מורים יכולים להפוך ללומדים מאתגרים וחדשניים, 
שעוסקים במודע בלמידה, תוך הגדרת התכלית שלהם 

כמורים? 

אחת הדרכים לעשות זאת, היא לאפשר גם למורים להתנסות 
בעצמם בלמידה מבוססת פרויקטים, שבה הם חוקרים באופן 
עצמאי היבטים שונים של נושא שבחרו, בדיוק כמו שיקנו 

אחר כך לתלמידיהם. 

     ויש כבר הכשרה בכיוון...

למידה לאורך החיים מובילה שינוי פרדיגמה בתחום ההוראה.

לצד מאפיינים אחרים, למידה לאורך החיים מהווה "מצפן" מערכתי, המאפשר להתאים את עתיד 
ההוראה לשינויים הבולטים כיום בעולם כמו לשינויים עתידיים.

קריירת ההוראה בעידן של למידה לאורך החיים, כוללת מודלים ותאוריות הקשורות ישירות ובעקיפין 
להיבטים של: פעלנות, למידה מעורבת ופרסונליזציה

מקצוע ההוראה נתפס כמתווך מאחר והוא מנסה להתמודד עם שינויים חברתיים וטלטלות, אך 
כדי שזה יתאפשר עליו להיות מוכשר ומצויד כך שיהיה ביכולתו להתמודד עם השינויים 
והאתגרים הרבים העומדים לפניו. כדי לשמור על ביטחון החברה, על מקצוע ההוראה להסתגל 

לפעול בצורה בונה בתוך חברה המשתנה במהירות.

בעשרים וחמש השנים האחרונות עלה משמעותית מספר התלמידים בחינוך העל-יסודי, במונחי כמות 
וזמן נוכחות. בבתי ספר נמצאת אוכלוסייה הטרוגנית מאוד בהיבטים של אינטליגנציה, יישום 
ושאיפה. תלמידים דורשים מגוון תשובות, והדגש המסורתי של תפקיד בית הספר בקידום ההתפתחות 
האינטלקטואלית והקוגניטיבית של הילד הורחב כדי להדגיש יותר את החיברות, ההדרכה והייעוץ. 
בית הספר נדרש לדאוג יותר להתפתחותם הרגשית והרגשית של הצעירים המבלים חלק ניכר מילדותם 
ונעוריהם בבית הספר, ומורים נדרשים להרחיב משמעותית את תחומי האחריות שהם צריכים לקחת על 

עצמם.

אחד האתגרים הדוחקים לבתי הספר הוא שילוב טכנולוגיית המידע והתקשורת (ICT) בחיי הניהול 
והלימוד של בית הספר.

מדיניות חינוכית של מדינות רבות מעודדת אוטונומיה רבה יותר לבתי ספר, עבור מורים רבים מגמות 
אלה דורשות תגובות מקצועיות חדשות שאינן מוכרות.

ברור שרק מורים אינטליגנטים, מיומנים מאוד, בעלי דמיון, אכפתיים ומשכילים, יוכלו לענות 
לדרישות המופנות אליהם ממערכות חינוך בחברות מפותחות. חברה המעוניינת  לשפר את איכות 
החינוך ולטפח צעירים יצירתיים, יזמים, חדשניים, בעלי אמון עצמי, עם יכולת ומוטיבציה להמשיך 

כלומדים לכל החיים, חייבת להישען על מורים שהם עצמם לומדים מאתגרים וחדשניים וחיים.

ניתן להנחיל את עקרון הלמידה לאורך החיים ובפיתוח קריירה חינוכית של הלומדים רק על ידי מורים 
העוסקים בלמידה לאורך החיים באופן מודע תוך הגדרת התכלית שלהם כמורים. לשם כך מוסדות 
להכשרת מורים צריכים לארגן פעילויות לחיזוק כישורי הלמידה לכל החיים בעבודת המורים בשלבי 

החינוך השונים
תפקיד המורה כסוכן שינוי, המקדם הבנה וסובלנות.

הדגיש בלמידה לאורך החיים את ההיבט של האחריות האישית ללמידה שניתנה ליחיד עצמו  .
המאפיינים המרכזיים הנדרשים מהמורים בבית הספר של היום ומחר כוללים, אך לא רק: 

הבנה עמוקה של המורה את עצמו ואת אופי עבודתו•
מגוון רחב של מיומנויות מקצועיות בהוראה, תכנון, הערכה ויחסים אישיים •
גמישות, פתיחות להתחדשות עצמית ונכונות להיות לומדים לכל החיים•
מקצועיות בתחומי הידע •
יכולת שיתוף פעולה בצוות•
רפרטואר של מיומנויות הוראה, כולל רגישות לתלמידים מנוכרים/בעלי קשיי למידה•
מיומנויות ביישום ICT לחינוך•
מודעות מושכלת לגורמים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים הפוגעים בעבודת ההוראה •
הבנה ואהדה בכל הקשור להתפתחות אינטלקטואלית ורגשית של צעירים תרבותם ובעיותיהם•
כישורים המאפשרים התייחסות יעילה להורים, שותפים חינוכיים ובעלי עניין אחרים•
התמחויות נוספות מעבר להגדרה הפורמלית, כמו: הכוונה וייעוץ, ניהול ומנהיגות•
יכולת תכנון תהליכים חדשים פנימיים בחיי בית הספר•
פתיחות ליצירת קשרים החל מחינוך לגיל הרך וכלה במגוון צורות של למידה בהמשך החיים•

https://www.mako.co.il
/study-career-educatio
n/Article-97054e6876a9

561006.htm

https://www.mako.co.il/study-career-education/Article-97054e6876a9561006.htm


זמן קריאה 40 שניות
127 מילים על

מה מומלץ ללמוד?
מיומנויות וכישורים המעודדים 
יכולת הסתגלות, גמישות, 
הסתמכות עצמית, עבודת צוות 
וחדשנות, כתכונות חיוניות לכל 

מקום עבודה עכשווי. 

ניתן לקבל השראה מהנושאים 
הבאים:

כישורי הכוונה עצמית;  גמישות 
 מחשבתית;  חשיבה ביקורתית; 
 יכולת פתרון בעיות;  יזמות; 
 סקרנות;  יצירתיות ומקוריות; 
הנעה עצמית;  מודעות 
סביבתית;  מודעות אתית 
לשימוש במידע וחיסיון מידע; 
אוריינות דיגיטלית כמו חיפוש 
ואיתור מידע, ניהול והערכת 
ידע, הצלבת ידע וארגונו; 
אוריינות טכנולוגית וכישורי 
ניהול מידע, הכרת מערכות 
 מידע;  חשיבה רפלקטיבית; 
תקשורת;  יכולת שיתוף פעולה 
עם עמיתים; יכולות שפתיות 

וידיעת שפות. 

איפה מומלץ ללמוד?
למידה לאורך החיים 
מתקיימת באמצעים מגוונים, 
בכל זמן ובכל מקום, דרך 
למידה פורמאלית ובלתי 
פורמאלית, של דברים חדשים 
המקדמים את ההתפתחות 
האישית והמקצועית שלנו. 
למשל,  למידה מתוך קריאת 
ספרים, מהאינטרנט, מחברים, 
מניסיון בעבודה, באקדמיה, 

במרכזי הכשרה ועוד. 



זמן /// אנחנו כל כך עסוקים ….איך 
נכניס בתוך ה"אין זמן" שלנו גם לימודים? 
נסו ותראו, שאפשר להפוך את הרגעים שכן 

פנויים לנו להזדמנויות ללמידה.

כסף /// תודות לקסמי האינטרנט, ניתן 
ללמוד נושאים רבים מספור - בחינם 

ובקצב שלנו.

מידע /// מחסום שכמעט ולא קיים - 
אפילו נושאים שיש בהם צורך בהנחיה 

אישית, אפשריים כיום ללמידה ברשת.

מקום /// לא חייבים להיות פיזית 
בכיתה – אפשר ללמוד מהבית, מהאוטו או 

אפילו מחוף הים. 

אם כל כך טוב וחשוב לא 
להפסיק ללמוד, אז למה 

אנחנו לא עושים את זה?

זמן קריאה 20 שניות
72 מילים על



תרחישי  למידה   לאורך   החיים

זמן קריאה 45 שניות
156 מילים על

הלומד החברתי: 
אלון הוא מורה בבית ספר יסודי, שמשתמש ב- 
Facebook וב-WhatsApp כדי ללמוד יחד עם מורים 
אחרים בבית ספרו: הוא משתף עמם קישורים לכתבות 
חדשות שלדעתו רלוונטיות ומעניינות, וקורא בעניין 

את הפוסטים שהם משתפים בעניינים מקצועיים. 

הלומד המחפש: 
לירון היא מורה למדעים, שלומדת דרך סביבת עבודה 
אישית (PLE) המבוססת על אתרי המדיה החברתית: 
היא מנוייה ב-YouTube על ערוצים של נאס"א ומדע 
פופולרי, עוקבת ב-Pinterest אחר מורים למדעים, 
המפרסמים רעיונות לניסויים ופעילויות כיתתיות 
אחרות, וב-Twitter אחר מדענים המשתפים תגליות 
אחרונות ומחשבות מעניינות. לירון משתמשת בכלי 
RSS* והתראות גוגל כדי לקבל לתיבת הדוא"ל שלה 
חדשות בתחום המדע מאתרי חדשות, והתראות גוגל 

לגבי מידע הקשור לשינויי אקלים. 

הלומד הסלבריטאי:
תומר הוא מורה בחטיבת הביניים, המפרסם מדי יום 
הודעות קצרות וקישורים לכתבות בבלוג האישי, 
ב-Twitter, ב-Facebook וב-Pinterest. בבלוג 
משתף תומר רעיונות לפעילות בכיתה, מציג את 
עמדותיו לגבי אתגרי החינוך בקהילה ובמדינה, ומנהל 
שיח עם עוקבים המגיבים לפרסומיו. תומר מנהל רשת 
למידה אישית (PLN), המכילה עשרות אלפי עוקבים 

המתעניינים ברעיונותיו.

*RSS (ראשי תיבות של "really simple syndication" –טכנולוגיה מבוססת 
רשת, המאפשרת לכל אדם להפיץ את תכניו ברשת ולאפשר לגולשים להתעדכן 

.(News Reader) "בהם באמצעות תוכנת "קורא חדשות



ובעתיד? עידן הלמידה המתמדת

זמן קריאה 25 שניות
80 מילים על

בני האדם יידרשו לעדכן באופן שוטף את המיומנויות שלהם, 
ולקדם באופן פעיל את העיסוק המקצועי שלהם. 

למידה לאורך החיים תהפוך לפרדיגמת למידה מרכזית, 
ותשמש מענה לשינויים דמוגרפיים, למגמת הגלובליזציה 

ולדינמיקה של שוק העבודה. 
עידן הלמידה המתמדת שונה מעידן בתי הספר. 
בעידן זה הלמידה תתבצע במספר ערוצים, וייקחו בה חלק 
קבוצות בגילאים שונים. למידה זו תתאפיין בגמישות 

ובמגוון רב יותר. 
    מודל מעניין הוא EdX - מוסד פתוח ללא כוונות רווח, 

 (MOOCs) המציע קורסים חינמיים ברשת בהיקף גדול
ובמגוון רחב של נושאים.

לינק

כעובדה, במשך מיליארדי שנות 
חייה הצליחה להסתדר לא רע 

וללא עזרה ולהגיע עד הלום.

menifatgvaneyadit.pdf (education.gov.il)

 רוצים לראות עוד כמה מגמות? 
מוזמנים לפתוח את המניפה....

Global Freshman Academy Leadership 
Video - YouTube

 פדגוגיה מוטת עתיד | מערך המו"פ במשרד החינוך
(mop.education)

https://www.youtube.com/watch?v=JhJl3uhFhHI
https://www.youtube.com/watch?v=JhJl3uhFhHI
https://www.youtube.com/watch?v=JhJl3uhFhHI
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/menifatgvaneyadit.pdf
https://www.mop.education/%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93/#menifa
https://www.youtube.com/watch?v=JhJl3uhFhHI
https://www.youtube.com/watch?v=JhJl3uhFhHI
https://www.mop.education/%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93/#menifa
https://www.mop.education/%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93/#menifa


לינק להרצאה 
ולמצגת

 אנטי שביר במציאות החדשה,
 הרצאה של הגב׳ ריבי ארצי.

 מערך המו״פ 11.5.21 -
YouTube

באתר הבית של סק;ופ
תוכלו למצוא את 

כל הגליונות שלנו.
תוכלו להנות מהם לאורך כל היום…

והחיים.

https://www.youtube.com/watch?v=PDzTXzNQnK0
https://www.youtube.com/watch?v=PDzTXzNQnK0
https://www.youtube.com/watch?v=PDzTXzNQnK0
https://www.youtube.com/watch?v=PDzTXzNQnK0
#
https://bit.ly/354mPu9
https://bit.ly/33mabq9
https://bit.ly/2M0ekdv
https://bit.ly/2S8Nao0
https://www.mop.education/hot/


שלחו לנו את המילה 

טלסקופ
וקבלו הודעה להפצת 

קישור ההצטרפות לסק;ופ 

*קיבלתם  לראשונה  את המגזין 
 ורוצים להצטרף לרשימת התפוצה 

גם? לחצו כאן.

ספרו לכולם!
מהילד התם למבוגר החכם

הפיצו את הסק;ופ

בלתי פורמליים
ובשבוע הבא... 

https://bit.ly/3yEuM6W
https://bit.ly/mopteacher

