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ילדים

“את זה” )etze.co.il( הוא 
־מגזין תוכן מקצועי אינטר

נטי מושקע, המגיש מידע 
שימושי להורים לילדים בני 13-0, 
הרעיון  שעלה  מאז  בחינם.  והכול 
להקים פורטל שימושי לפני כמעט 
חמש שנים, לא מפסיקים יעל צמח־
זמירה צמח  רוט,  יפעת  גרינשפון, 
הגדול  המקצועיים  ההורים  וצוות 

־שאיתם להגות רעיונות, לבצע ולח
ייך למראה התוצאות. 

את  אופפת  רבה  התרגשות 
של  הקו  על  הצוות  אנשי 
ישראל־סיאטל בימים אלה 
במלאות שנתיים לפורטל. 
יעל, מדוע מדוע הקמת את 

הפורטל? 
־“המטרה העיקרית שלנו בהק

מת הפורטל הייתה להעניק רעיונות 
ללימוד חווייתי עבור ילדים, בחינם, 

עבו להדפסה,  ־באמצעות משחקים 
דות יד, דפי העשרה, כתבות תחקיר, 
רעיונות ליצירה עם הילדים, הצעות 
אירועים  הארץ,  ברחבי  לבילויים 

וסרטים”. 
־יש הרבה אתרים כאלה. מה ייחו

די בכם?
־“האינטרנט מוצף בתכנים תיאור

טיים להורים, אך קשה מאוד למצוא 
תכנים שימושיים ועצות פרקטיות 
איך לגדל ילדים: איך לגוון להם את 
ארוחת הערב, איזו יצירה מקורית 
להכין איתם, איך ללמד אותם את 
לוח הכפל באמצעות משחק ולא על 
ידי דקלום בעל פה. מניסיוננו, הדרך 
הטובה ללמד ילדים ולהטמיע בהם 

־הרגלים נכונים לחיים היא דרך התנ
סות חווייתית, טיול, משחק, הפעלה, 
דף עבודה צבעוני, סיפור מרתק או 

קלטת – הילד יפנים לאורך זמן”. 

אילו התלבטויות ליוו אותך מאז 
שהפורטל עלה לאוויר? 

התלבטויות  היו  הדרך  “לאורך 
רבות ותהליך קבלת ההחלטות לא 
היה קל בכלל. עמדו לפנינו שאלות 
ותהיות רבות. למשל, האם לתרגם 

־את הפורטל לערבית, רוסית ואנ
גלית כדי להגיע לקהלים נוספים, 
המשחקים  את  להדפיס  האם  או 

לחוב ההעשרה  דפי  את  ־ולקבץ 
 - התלבטנו  לא  אחד  בדבר  רות. 
האם לגבות תשלום עבור הכניסה 
לפורטל. הפורטל הוקם לכולם, כדי 
שגם שרון מרמת השרון וגם סימונה 

־מדימונה יוכלו ליהנות משפע התכ
נים עבור הילדים. ההחלטה הזאת, 
שבאה מהבטן של כל אנשי הצוות, 

התבררה כנבונה מאוד”.
באזור  פעיל  הפורטל  כמה 

השרון? 
אנליטיקס  גוגל  של  “מנתונים 
עולה שבאזור השרון יש לנו פעילות 
ערה מאוד. זה בולט במיוחד מרגע 

־שהתחלנו את שיתוף הפעולה הפו
רה עם ‘זמן השרון’, לכן זה מרגש 

עוד יותר”. 
־צמח־גרינשפון היא אשת תקשו

רת ותיקה. היא החלה ככתבת בירחון 

“הורים וילדים”, ערכה את הירחון 
־“להיות משפחה” ואת הספר “משפ

חה יוצרת” - ספר המכיל רעיונות 
אבל  ילדים,  עם  והפעלה  ליצירה 

מגדי היא  איך  אותה  ־כששואלים 
רה את עצמה היא אומרת בפשטות: 

“קודם כול אימא”.
מה נאחל לך ולאנשי הצוות ליום 

ההולדת השני שלכם? 
־“ראשית, אני רוצה לנצל את ההז

דמנות להודות לכל נותני החסות 
־והמפרסמים שלנו שאפשרו לנו להמ

שיך בדרך הנפלאה הזאת ולהעניק 
לכם הגולשים מדי יום כל היום הכול 
ללא תשלום. תודה ענקית מגיעה 
ליפעת רוט, יד ימיני, שעורכת את 
הפורטל ללא לאות מסיאטל ולאמי 

־זמירה צמח, היוצרת הראשית שמה
ווה מקור השראה לחדוות היצירה 
של כולנו, וכמובן לכל אנשי הצוות 

־שלנו – כתבים, תחקירנים, מתכנ
תים, מעצבים גרפיים, צלמים ובעיקר 
לגולשים הנאמנים שגולשים דקות 

־ארוכות. אני מאחלת לכולנו להמ
־שיך ליזום ולהפיק פרויקטים מיו

חדים חדשים נוסף לפעילות הענפה 
באינטרנט”.

לי דניאל

יש לה את זה
יעל צמח–גרינשפון, הבעלים של פורטל “את זה”, מספרת איך הכול 

התחיל ולמה התגובות שהיא מקבלת מאזור השרון הכי מרגשות אותה

ילדי בית הנוער “קדימה” בכפר סבא הגיעו השבוע לפעילות 
־התנדבותית בספריית קריית ספיר, שבמסגרתה הקריאו סיפו

רים לילדים צעירים מהם.                     
התגובה, הן מצד הילדים המתנדבים והן מצד הילדים הקטנים 
יותר, הייתה נרגשת וחיובית ביותר, והגדולים שבחבורה הביעו 

נכונות להגיע לספרייה לפעילות דומה בעתיד.
יהודה בן חמו, ראש העירייה, הביע שביעות רצון רבה מכך 
שילדי כפר סבא לומדים עוד מגיל צעיר את ערך הנתינה, 
ההתנדבות והתרומה לקהילה. “אני מעריך את הילדים שעזבו 
את המחשב ואת הטלוויזיה והגיעו לספרייה על מנת לשמח 

ילדים אחרים ולתרום להם”.   
לדברי טל פורת, מנהלת בית הנוער, “זו הזדמנות מצוינת 
לחבר את ילדי בית הנוער לילדים צעירים יותר ולחשוף אותם 

לעולם הנפלא של הספרים”.
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אחוות ילדים 
בספרייה העירונית של כפר סבא ילדים 

גדולים מקריאים לילדים קטנים

־יש עתיד למוזיקה ברעננה – זה המסר שעלה מפסטיבל שירי היל
דים ה־21 שנערך השבוע במעמד ראש עיריית רעננה, נחום חופרי. 
האירוע, שהופק על ידי האגף לחינוך משלים בעיריית רעננה 

והמנהל אורי קריב, הונחה על ידי דרור ססובר ויעל דואני. 
פסטיבל שירי הילדים המסורתי של רעננה עשה לעצמו שם 
ככלי לעידוד היצירתיות בקרב תלמידי העיר, בתהליך מתמשך 
שתחילתו בכתיבת השירים והלחנתם, ובפסטיבלים פנימיים 

המתקיימים בבתי הספר עוד לפני התחרות המרכזית. 
אסתר סלע, מנהלת האגף לחינוך משלים בעיריית רעננה: 
“מופע פסטיבל שירי הילדים של רעננה, כמו גם כל אירועי ה־90 
לרעננה בהפקת החינוך המשלים, נושאים את המכנה המשותף 
של עשייה ברעננה על ידי ילדי רעננה למען תושבי רעננה 

כפעילות קהילתית כוללת”.
לי דניאל

בילוימוזיקה חינוך

אני אוהב מאוד סקי, אבל שונא לנסוע רחוק. במיוחד בשבילי 
המציאו את סקי בגלבוע – מתחם סקי מלאכותי ליד עפולה 

שמשלב בילוי, קניות ואוכל טוב.
־המתחם יפהפה, מתוחזק ברמה גבוהה מאוד ועם נוף של עיי

רת נופש אירופית. אחרי שסיימנו לגלוש נכנסנו עם הילדים 
ל”אדמס קופי בר” כדי להשלים יום מהסרטים. המסעדה מעוצבת 

בחן רב ושוכנת בבית אבן יפהפה, המעניק תחושת חמימות. 
התפריט כולל ארוחות בוקר מושקעות המוגשות בכל שעות 

היום, מגוון של פסטות, סלטים ודגים. 
־הבעלים, אדם עטר, מקפיד להשתמש ברכיבים רבים מתו

צרת המשקים המקומיים בגלבוע. בדרך זו הוא גם מפרגן לבני 
האזור וגם מבטיח עבור קהל לקוחותיו מזון טרי, היישר מהשדה 
או מהמשק. בימים אלה משיקה המסעדה תפריט חדש וזה הזמן 

לתת קפיצה קטנה לאזור. הנאה מובטחת.
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חוויה לבנה
סקי לכל המשפחה וארוחה טובה 
במקום אחד - מי צריך יותר מזה?
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ריאיון

תכירו את זה ־ פורטל “את זה” עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה, משחקים להדפסה, דפי העשרה, עצות שימושיות ובילוי

כוכבי רעננה
פסטיבל שירי הילדים ה–21 של רעננה 
נערך בהשתתפות תלמידי בתי הספר

גרינשפון. 
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