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פעילות בת קיימא לומדים דרך הידיים  למידה כיפית



סדנת הילדים של MOLET, פותחה במיוחד עבור ילדים ושמה לה למטרה להרחיק קצת מהמסכים המקיפים את בני הדור הצעיר מכל
כיוון, תוך התמקדות בתהליך יצירה כיפי ואותנטי. 

אנחנו מציעים למשתתפי הסדנה לדמיין, לעצב ולבנות בעצמם פריט בעבודת יד, תוך שימוש במשטחי עץ ממוחזרים. תוך כדי, ביטחון
  עצמי נבנה, מתקבלת תחושת הישג ונלמדים ערכי מודעות סביבתית. 

אין הצורך בידע מוקדם או כישורים. הסדנאות שלנו מותאמות במיוחד כך שיתאימו לצרכי הילדים בכל גיל. הילדים מפתחים את
כישוריהם תוך כדי בניית פריט אותו יוכלו לקחת הביתה. 

הצטרפו לסדנת 
הילדים שלנו



חלקי עץ שנחתכו שנחתכו ונקדחו מראש,
נגישים וקלים להרכבה

חלקי עץ שנחתכו מראש, מוכנים לעבודה
בסדנה, באמצעות מקדחה ומסמרים.

מעצבים פריט מהתחלה ועד הסוף. 
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כל מלאכת יד דורשת זמן. הסדנאות שלנו מלמדות את ילדיך כיצד להישאר סבלניים, מרוכזים תוך שימת לב
לפרטים. 

הסדנאות ילמדו את ילדיך כיצד לעקוב אחר הוראות ולפתור בעיות על ידי שיפור יכולות קוגניטיביות ומוטוריות.
 אנו מלמדים אותם כיצד לאמוד ולחבר את הנקודות, גם ברמה המטפורית. 

בכל הנוגע לעבודה בעץ, בטיחות היא הכרחית. כיתת הנגרים הצעירים בנויה תוך התייחסות מיוחדת לנושא זה.
 אנחנו מלמדים אותם דרכי עבודה נכונות עם הכלים, מבלי לפצוע את העץ או את עצמם. 

ילדיך ילמדו עצמאות ויקבלו תחושת ערך עצמי תוך כדי כך שיבנו משהו בעצמם.

כשכל חומרי הבניה עשויים מעץ ממוחזר, אנחנו מלמדים את ילדיך על חשיבות הסביבה ועל חיים ברי קיימא. 

נקודת מבט חדשה וכלים אשר ימשיכו איתם הלאה לאורך החיים.

מיומנויות
סבלנות:

פתרון בעיות:

בטיחות וכלים:

עצמאות:

קיימות:



להעניק חוויה

לכל גיל
אנחנו מאמינים ששינוי חברתי עמוק ורחב, מתחיל אצל כל אחד מאיתנו, ומי אם לא מנהיגי

העתיד, הילדים שלנו, הם המתאימים ביותר להעביר אותו הלאה לעולם. 



אנחנו מזמינים אותכם להצטרף
לתהליך היצירה שלנו.

תנו לנו להוכיח לכם שיצירה, בנייה
ועבודה עם הידיים יכולות להיות

חוויות מעוררות השראה, מספקות
וכפיות.

ארי ליברסון - אדריכל   

אסף עציון - מעצב תעשייתי 

אלי סער - מעצב תעשייתי

חולי ליברסון - מעצבת גרפת

פאקו סביו - פירסום  

טל מור - מעצב תעשייתי 

אפי גנור - מעצב תעשייתי 

חואן סטראוס - אדריכל

מתי ליברסון - מהנדס תעשייה

מרלן גנסברג - מעצבת תעשייתית  

ארי הורוביץ - אדריכל   

מרטין אטקלס - מעצב

ארי גוטסמן - אדריכל   
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