פורטל "את זה"

פורטל "את זה"
•
•
•
•
•

להטמיע את החינוך כאורח חיים
להעשיר את הילדים באופן חווייתי
להעניק מגוון המתאים לכל אחד
לסייע בהקניית ידע ,ערכים ומיומנויות
לתת הזדמנות לכולם

• פורטל התוכן השימושי
הגדול בישראל להורים!!

למה?

איך?

ארגז כלים להורים
משחקים

•
•
•
•
•
•
•
•

דפי העשרה
משחקים חינוכיים
רעיונות ליצירה
הפעלות
המלצות
סקרים
מדריכים פרקטיים
בלוגים

רעיונות

יצירות

דפי
העשרה
הפעלות

הטמעת ערכים
•
•
•
•
•
•
•
•

איכות הסביבה
ישראליות
עברית תקנית
בריאות ותזונה נכונה
ניקיון ,סדר וארגון
צרכנות נבונה
בטיחות וזהירות
עזרה לזולת

למה?

תו תקן איכות להורים
ספרים ,משחקים ,מקומות בילוי ,מופעים ועוד
• בדיקת איכות על פי התרשמות
• בשיתוף הורים ,אנשי חינוך ,ילדים
• לאור דרישה של ההורים

איך?

מי?

הצוות שלנו
יעל צמח גרינשפון

יפעת רוט

אמא ל.3-
עוסקת בתחום ההורות והחינוך  20שנה.

אמא ל.3-
עוסקת בתחום ההורות והחינוך  14שנה.

•
•
•
•

משרד החינוך :מנהלת אתרי תוכן דיגיטלי וחומרי
הוראה
פורטל "את זה" להורים – מקימה ומנהלת
ערוץ ההורים של Ynet
ירחון להורים וילדים "להיות משפחה"

עוד בצוות הפורטל – עורכי תוכן ,קלינאי תקשורת ,פסיכולוגים ,מדריכי תנועה,
מעצבים גרפיים ,צלמים ,גננות ,תזונאים ,מומחים בנושאי הורות ומשפחה ועוד.

•
•

שותפה בפיתוח תוכן.
שלוחת "את זה" לקהילות הישראליות
והיהודיות.

נתונים
כניסות ומשתמשים
מעל  350,000חשיפות בחודש ,מעל  100,000יוניקים לחודש.
ניוזלטר
מעל  5,000מנויים.
קהל יעד
הורים ,אנשי חינוך ,סבים-סבתות ,ארגונים
וחברות מהארץ ומהעולם.

כמה?

מוצרים
חוברת העשרה חווייתית –
חוברת הכנה לכיתה א'

•
•
•

•

הטמעת מונחי היסוד לגיל 4-6
כלים התנסותיים שונים
הקניית ידע ,מיומנויות וערכים
לפי התפיסה של "את זה"
חוברת ראשונה בסדרה

מה?

מה?

מוצרים
קורס דיגיטלי להורים – צרכנות נבונה לילדים

סרטונים

•
•
•

•

משחקים להדפסה

חידונים

בלחיצה אחת בלי לצאת מהבית
להורים לילדים בני 4-10
הקניית ערך הצרכנות הנבונה
לפי התפיסה של "את זה"
כלים התנסותיים שונים

איורים

עצות מעשיות ועוד

איך?

המלצות מגולשי "את זה"
ארבעה ילדים אני מגדלת (כיום בני  )6.5-16.5ונעזרת ברמה השוטפת באתר:
לדפי עזר בבית ,לפעילויות כיתתיות ,להפעלות בית חם ,לרעיונות למתנות ולאטרקציות שונות
ורד ארויו ,תל אביב

"האתר שלכם פשוט אדיר!!!!!!!
הוא משמש אותי כ"כ הרבה והכל נעים וברור"
חני ,מודיעין

"כמה עצות שימושיות מתעדכנות כל הזמן
ותמיד בזמן!"
נירה צינץ ,חיפה

לפרטים נוספים – יעל צמח-גרינשפון 054-5601019
yael.grinshpoun@gmail.com

המלצות מרוכשי החוברת

איך?

"לא היססתי האם לרכוש את החוברת ,כי אני מכירה את האישה שעומדת מאחורי החוברת,
את הדיוק שלה ,הירידה לפרטים והחשיבות של איכות החומר המועבר .יעלי -תודה על כל הידע
הרב שלך בחינוך ועל כך שאת חולקת אותו".
שירה אופנהיימר-שמע ,אמא ל ,4-תל אביב
"כאשר אני יושבת עם בת החמש שלי על החוברת היא יושבת
בריכוז מלא ונהנית מכל דף ודף .החוברת מרכזת את כל מה
שילד בגילה צריך ללמוד ולהעשיר את הידע והכל בצורה מאוד
כיפית ומדויקת להורה ולילד ביחד!"
רחל דנינו ,אמא ל ,2-ירוחם
"גיליתי שבעוד שהילד סרב לגעת ב"שיעורי הבית"
שקיבל מהגן אשר אפילו גרמו לתסכול ולא עוררו
בו עניין ,הוא כל כך התלהב מהחוברת – עבד,
צבע ,הסביר לי על העצמים ,שוחחנו על האותיות
ונהנינו משפע הפעילויות המוצעות"
עדי שטיין ,מורה להוראה מתקנת ,אזור

המלצות מרוכשי הקורס הדיגיטלי
יעל יקרה ,אני כותבת כדי להביע הערכה גדולה
לקורס הדיגיטלי שהעברת .השיעורים עסקו
בנושאים מאלפים ,המהווים השלמה חשובה מאוד
לחינוך שמקבלים הילדים בגן ובבית הספר.
בעזרת השיעורים הללו את נותנת להורים כלים
ללמוד ,ללמד ולהשפיע על חינוך ילדיהם .הילדים
אשר ייחשפו לנושאים הללו בגיל הרך ,יגדלו
לעתיד בהיר ולא מעורפל וידעו להתנהל בו היטב,
ילמדו לכלכל את צעדיהם בחוכמה בכל שלבי
החיים ,כי מגיל קטן יכירו את הכסף ,ילמדו
שחיסכון קטן מביא לחיסכון גדול ,ילמדו על הוצאות
והכנסות ,סדרי עדיפויות ,עמידה בתקציב השוואת
מחירים ,קריאת האותיות הקטנות ,מניעת בזבוז
באנרגיה חשמל ומים ועוד.
רותי שקד ,סבתא ל 4-וסופרי ספרי ילדים
לפרטים נוספים – יעל צמח-גרינשפון 054-5601019
yael.grinshpoun@gmail.com

איך?

