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& DO IT 
YOURSELF

MOLET / the pallet revolution

 MOLET החוג של
ילדים מעצבים ובונים 

בעץ ממוחזר - יש כזה דבר!



?MOLET לפני שמתחילים, מה זה

מולט הוא בית ליצירה מעץ ממוחזר, בו ילדיכם יוכלו לחקור את החוש היצירתי שלהם,

לעבוד עם הידיים ולבנות פריט מקורי וייחודי, כזה שיהיו גאים לקחת הביתה!

דמיינו יחד איתנו את משטחי העץ שסיימו את תפקידם בהובלת מטענים ונמצאו זרוקים ברחוב

(אבל מקווים בסתר ליבם לסוף שמח יותר) - אנו מעוניינים ליצור שינוי בסוף הסיפור,

ולהכיר לילדכם את אפשרות הִמְחדּוש (ִמְחזּור ושדרוג) 

כל אחד ואחת (בכל גיל כמעט), יכולים לעצב וליצור פריטים שימושיים מחומרי גלם

שנמצאים ממש מתחת לאף שלנו - זה הזמן לפתוח את העיניים, להסתקרן ולעבוד עם הידיים.



המשתתפים בחוג יקבלו נקודת מבט חדשה   
וכלים שילוו אותם הלאה להמשך החיים:

מטרת המפגשים בחוג היא להעשיר את ארגז הכלים האישי של כל ילד וילדה, לאפשר

להם להביע את עצמם ולפתח את עולם הדמיון בדרך יצירתית, חווייתית ומלאה בסקרנות!

המשתתפים בחוג יקבלו נקודת מבט חדשה וכלים שילוו אותם הלאה להמשך החיים:

 סבלנות וריכוז

כל מלאכת יד דורשת זמן. המפגשים בMOLET ילמדו את הילדים כיצד להישאר

סבלניים ומרוכזים, תוך שימת לב לפרטים.

חשיבה יצירתית ופתרון בעיות

כשעובדים עם הידיים - החשיבה נעה ומתרחבת. אנו מלמדים כיצד לתכנן, לחבר בין

הנקודות, להסתכל על דברים מנקודת מבט חדשה ולבנות רעיונות בפנים ובחוץ. 

מסוגלות ועצמאות

”אני יכול לבד!“ זה המשפט שאנו שואפים לשמוע. בכל מפגש נאסוף חוויות

הצלחה ונתמודד עם האתגרים שתהליך היצירה מביא.

קיימות ושמירה על הסביבה

דרך חומרי הגלם הממוחזרים - ניצור זיקה לטבע, לשמירה על הסביבה ונבין טוב יותר

כיצד ניתן לחיות חיים ברי קיימא.

https://vimeo.com/268241777


פטיש מסמר, ניקח מהר

נתנסה בעבודה עם כלים: פטישים, מברגות,

מקדחות, משייפות ומסוריות.

נלמד טכניקות בנייה, חיבור והרכבה של חלקי

עץ בשילוב עם חומרים שונים.



התכנית מתאימה 
למגוון גילאים:

בני ובנות 5-8 ’’הכירו את נתי, קובית עץ סקרנית ושובבה! אני אוהבת
לשאול שאלות ולקבל עליהן תשובה‘‘

יצירת ובניית אלמנטים שונים, תוך שימוש במשחקים דמיוניים וחשיפה

למגוון רחב של חומרים ומרקמים.

כל מפגש נפתח בסיפור המוצג בהמשכים, על ידי דמות העשויה מעץ ממוחזר.

בני ובנות 9-12 כאן בונים ומכייפים! הגיע הזמן לצאת מהמסכים! 
יצירת ובניית אלמנטים שימושיים, בעבודה עצמאית וקבוצתית. 

מפגשים הבנויים בדרגת קושי עולה. לאורך התכנית הילדים יתמודדו עם

אתגרים שונים בהתאם לקצב האישי של כל אחד ואחת.

על קצה המסמר - מה בדיוק נייצר?
צעצועים ומשחקי חשיבה, מוביילים ומתלים, מוצרים שולחניים 

ורהיטים קטנים.



פרטים נוספים

גילאים 5-8
 ימי שלישי בין 17:00 - 16:00

עד כ-12 משתתפים בקבוצה - חלוקה לפי כמות הנרשמים בכל גיל -
פתיחת החוג תלויה במספר נרשמים מינמלי - מדריכים מנוסים

אחת לכמה מפגשים יתקיים אירוע שיא, שיעמיק את החיבור של
הילדים לעשייה ולסביבה (תערוכה, פרויקט קבוצתי, פרויקט תרומה 

לקהילה, מפגש בשיתוף עם בני משפחה ועוד).

בכל הנוגע לעבודה עם עץ - בטיחות היא המרכיב החשוב ביותר.
התכנית בנויה תוך התייחסות מיוחדת לנושא. אנו נלמד דרכי עבודה

נכונות עם הכלים, בלי לפצוע את העץ או את עצמנו.

גילאים 9-12
 ימי שלישי בין 15:30 - 14:30

מחיר השתתפות
בשיעור ניסיון

בודד.

מחיר השתתפות
לחודש

(4 מפגשים).

מחיר השתתפות
לשלושה חודשים
 (כ-12 מפגשים).

education@molet.orgwww.molet.orgדנה 050.937.0170

30₪280₪780₪

https://www.molet.org/he/


קבוצה של אנשי מקצוע המונעים מתשוקה לאדריכלות, עיצוב, 
חינוך ואמנות. אנחנו מאמינים שעיצוב חכם, כנה ומשותף

יכול לשפר את הרוח, הרווחה והבריאות של הפרט והקהילה.

אנו נמצאים ברחוב בן גמליאל 2, יפו.

 MOLET נשמח לארח אתכם!אנחנו

מלאו את הפרטים שלכם כאן ואנו ניצור אתכם קשר!

https://www.google.com/maps/place/MOLET+-+Sustainable+Workshops+%26+Design/@32.0537722,34.7566269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151d4cbc197f4223:0xdaaf5014a5e0e056!8m2!3d32.0537677!4d34.7588156
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQA-jw8R5W1-qugOW7rGVW8HhE2ZsgJ9VQJO030n_4nBYN_A/viewform

