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להזמנת הספרים לחצו כאן ומלאו את הטופס

ארבעה �פרי הדרכה מעשית למורי� ולמנהלי בתי �פר, המנ�י� להתמודד 
ע� ה�וגיה כיצד מיישמי� את עקרונות ההוראה המשמעותית לעבודת� 

החינוכית של המורי� בכיתה ובשיחות אישיות ע� תלמידי�.

על המחבר: ער� רו�, מנהל ער� רו� בע“מ, פיתוח ארגוני יעו� 
והדרכה, מורה לשעבר וכיו� מנחה קבוצות של מנהלי בתי-�פר 
וקבוצות מורי�. ער� צבר למעלה מארבעי� שנות ני�יו� בהוראה 

ובהנחיית קבוצות, אות� הוא מביא לידי ביטוי ב�פר זה. 

”הספרים נגישים ויעילים מאוד. מורים בבית ספר ומורי מורים במכללות יוכלו להפיק מהם תובנות 
והצעות מעשיות.“ (פרופ‘ יורם הרפז)

”קראתי את ארבעת ספריו של ערן רון ושמחתי בהם שמחה גדולה. בספריו של ערן רון ישנה תרומה 
חשובה לתרגום התפיסה של ההוראה המשמעותית לשפה מעשית... אין לי ספק כי קהילת החינוך תוכל 

להסתייע בספרים חשובים אלו.“ (שי פירון)

”ספרך נועד לסייע בהעצמת האדם וכישוריו הבין-אישיים למען בנייתה של חברה סובלנית והרמונית יותר.“ 
(שמעון פרס)

”ניכר כי הנעה פנימית הובילה אותך לכתיבתך ספריך...תוך התבססות על ניסיונך העשיר...כתבת את 
ספריך בצורת מדריכים פרקטיים למורים ולמנהלים...בטוחני כי ספריך יוכלו להוות מקור נוסף ללמידה עבור 

עובדי ההוראה בעבודתם החינוכית.“ (עמירה חיים, מנהלת מחוז דרום, משרד החינוך)

”במרכז הישראלי למצוינות בחינוך, משמשים הספרים של ערן רון בתור כלי ניווט בדרכנו להביא לידי 
למידה משמעותית.“ (פרופ‘ נאוה בן צבי)

”אני שמחה להמליץ על ספריו של ערן רון, שעובד אצלי בפסג“ה כבר מספר שנים כמנחה מורים. 
התגובות על הסדנאות של ערן רון הן יוצאות דופן לטובה, וכך גם ספריו.“ (מיכל לירן, מנהלת פסג“ה 

- אשקלון)

”ספרך הם כמילון אבן שושן להבנת היחסים הבין-אישיים בין מנהל למורה ובין מורה לתלמידיו.“ (גרשון 
שורק, מנהל בית ספר)

”הספרים שכתבת הם בעיני ספרים איכותיים ולכן קניתי אותם לשימושם של מורי בית הספר.“ (סימה 

המלצות על הספרים

אפשר ללוות את הזמנת ה�פרי� ג� בהזמנת �דנות למורי�  שתע�וק 
בפיתוח ההוראה המשמעותית. ה�דנה תונחה ע"י מחבר ה�פרי�, ער� רו�. 

ה�דנות ניתנות ללא תשלו� לבתי �פר שיש בה� רוב למורי� חברי ה�תדרות 
המורי�, דר� עמותת המורי�

www.dmag.co.il/pub/histadrut/ogdan2016/index.html#80/z
נית� להזמי� �דנה ללמידה משמעותית למורי�, בהיק� של 30 שעות, דר� 

הפ�גות בישובי�, בכל חלקי האר�.
ש� ה�דנה: "מעט הוראה פרונטלית – שפע של אהבה לתלמידי�"

לחצו כאן למידע על הסדנה
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