
DESIGN 
& DO IT 
YOURSELF
WORKSHOP
MOLET / the pallet revolution

תפריט
סדנאות



 האימפקט
 החיובי

הסביבה שלנו, הקהילה שלנו, של מולט
 סדנאות: DDIY, ריהוט, למען הקהילה, העיר שלנו, העולם שלנו

 עיצוב חלל, תרבות, חינוך, שדרוג העיר

UP.CYCLE YOUR SELF

UP.CYCLE YOUR COMMUNITY

UP.CYCLE YOUR WORLD

חיפוש, איסוף,
 מיון, פירוק

  

הענקת חיים חדשים
לחומרים שהושלכו לזבל 

קחו אחריות וחישבו מחדש 
על החללים סביבכם: 

חוויה של עבודה עם הידיים
  וחשיבה עיצובית



הפסקה קטנה 
מהעולם הדיגיטלי...

הסדנאות שלנו הן הזדמנות לצאת לרגע 

מהשגרה עם המשפחה או עם 

החברים, ולהתחבר לכיף ולסיפוק שבעבודת ידיים.

 קחו לכם כמה שעות ובואו יחד לעצב וליצור 

פריטי ריהוט ומוצרים ייחודיים ממשטחי עץ ממוחזר.

תרגישו את
הקצב של מולט

https://vimeo.com/330445449




אדנית Sלוח תמונותאורגנייזר

שעה וחצי - על קצה המסמר
סדנה בת שעה וחצי לאנשים שרוצים לקבל קצת יותר מושג על מה בדיוק אנחנו עושים פה ולהתנסות מעט

בתוך תהליך יצירתי שבסיומו תתפארו בפריט מעוצב ושימושי שיצרתם במו ידיכם.

S צעצועיםV מיני מדףמתלה מתלה לעציץ



3 שעות - מפשילים שרוולים
סדנה בת שלוש שעות לאנשים שרוצים להעמיק קצת יותר. 

נבחר פריט ונצלול לעבודה.

S מתלה לאופנייםS קופסאשרפרףX מדף חאנגר S מסגרת עץצעצועים

SIGN ME IN!

 V שרפרף מעמד למחשב ניידמעמד X לעציץ M אדנית ספסל V קלאסיק S טטטט טטטט

https://www.molet.org/he/workshops/heb-3-5-hours-workshop/


5 שעות - באנו לעבוד
סדנה בת 5 שעות המיועדת לאנשים שרוצים להעניק לעצמם זמן איכות של ממש וליצור פריט

ריהוט מעוצב עם אמירה אישית בעבודת יד. 

שולחן

 L מיטה לכלבמתלה לאופנייםL יחידות אחסוןמגדל למידהסט קופסאותאדנית

קלאסיקחאנגרסקאלהספסלשרפרפים



ZOOM DDIY סדנת  
סדנאות ה-ZOOM שלנו בול עבורכם – אנשים שמחפשים להכניס עניין חדש לשגרה, להעז, לעצב ולבנות במו ידיכם פריטים אקולוגיים

 ויחודיים ממשטחי עץ ממוחזרים, מבלי לצאת מהבית.

ערכות הבניה כוללות את כל החלקים והחומרים שצריך ויגיעו אליכם עד הדלת, אנחנו נפגש במועד שנקבע להדרכה מפורטת צעד אחר צעד בתהליך 
הבניה והיצירה.



T.E.A.M. סדנת  
Talk Eat Act Make

עצירה קטנה, מחשבה גדולה.
הפעלת חושים, הפיכת חלום למציאות.

צוות TEAM לוקח אתכם למסע של יום שלם בו אתם הופכים לכוכבים של חייכם.
סמינר התפתחות וקירוב שבסופו תיצרו צוות שלם, מגובש, הומוגני ואפקטיבי יותר.

הסמינר בהנחיית: הבמאי והיוצר- יוני זיכהולץ, השף – אורי רוטנברג והמעצב – אלי סער.



שעה - סדנאות וחוגים לילדים
פעילות הילדים של MOLET, פותחה במיוחד עבור ילדים ושמה לה למטרה להרחיק קצת מהמסכים המקיפים את בני הדור 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 הצורן 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. 



סוקולינה - שעתיים וחצי
סדנה בת שעתיים וחצי שתראה לכם איך משטחי עץ שנאספו מהרחוב יכולים להפוך לאדנית עץ מעוצבת וייחודית, נדבר גם על

סוקולנטים וכל מה שכדאי לדעת עליהם- איך לגדל ולהרבות אותם בקלות ובהצלחה.
בכלים פשוטים וטכניקות שימושיות תעצבו ותיצרו את האדנית שלכם. תבחרו את שילוב הסוקולנטים היפה ביותר, נלמד 

לשתול אותם נכון ונעצב פסיפס מרהיב של סוקולנטים וחלוקי נחל. 
דרגת קושי: מתאים לכולם.

לוקחים הביתה: אדנית סוקולנטים ייחודית שיצרתם ושתלתם במו ידיכם.



drink&wood
סדנה בת שעתיים שתראה לכם איך משטחי עץ שנאספו מהרחוב יכולים להפוך למסגרת עץ מעוצבת וייחודית.

 בכלים פשוטים וטכניקות שימושיות תעצבו ותיצרו מסגרת לפוסטר האהוב שלכם (או לזה שתרכשו אצלנו).

לוקחים הביתה: מסגרת עץ ייחודית משלכם.

מסגרות עץ



כאן קורה כל הקסםכאן קורה כל הקסם
בית MOLET הוא מרכז עיצוב, תרבות וקיימות פורץ דרך שכזה...

חלל הסדנאות שלנו בפאתי שוק הפשפשים מזמין אתכם  - יחידים, 

זוגות או קבוצות 100 איש (וקצת יותר) לחוויה שלא תשכחו.

 ואם תרצו שנגיע אליכם הביתה או למקום העבודה - אין

בעיה בכלל, דברו איתנו. 

MOLET HOUSE

https://vimeo.com/286137601


אנחנו MOLET, קבוצה של אנשי מקצוע המונעים מתשוקה 
  לאדריכלות, עיצוב ואמנות. אנחנו מאמינים שעיצוב חכם, 
 כנה ומשותף יכול לשפר את הרוח, הרווחה והבריאות של  

הפרט והקהילה.
 

/moletproject

www.molet.org

/MOLETproject

telaviv@molet.org

Eli 054.531.2199

Ben Gamliel 2, tlv-jaffa

/molet_project

https://vimeo.com/moletproject
https://www.molet.org/en/
https://www.facebook.com/MOLETproject/
https://www.google.com/maps/place/MOLET/@32.0537722,34.7566215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151d4cbc197f4223:0xdaaf5014a5e0e056!8m2!3d32.0537677!4d34.7588156
https://www.instagram.com/molet_project/

