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תרגישו את
הקצב של מולט

אנחנו שקועים עד
הברכיים בעידן הדיגטלי - 

בואו נחזור למקורות, 
פנו לעצמכם את הזמן

לעבוד עם הידיים.
הסדנאות שלנו מציעות פסק זמן כיפי, יצירתי  

ונגיש לכולם, בו תעצבו ותיצרו פריט ריהוט
איכותי מעץ ממוחזר.





organizer

kitchen

cycling S

toys

planters S

סדנת ה2.5שעות
משך: 2.5 שעות - דרגת קושי: מתאים לכולם.

סדנת השתיים וחצי היא סדנה לאנשים המעוניינים ליצור, לצד החיים עצמם.

הצטרפו אלינו למסע יצירתי ומעורר חושים שבסיומו תתפארו בפריט ריהוט שישדרג את

הסביבה הקרובה לכם.



סדנת ה3.5שעות
משך: 3.5 שעות - דרגת קושי: מתאים לכולם

סדנת השלוש וחצי היא סדנה לאנשים המעוניינים ליצור, לצד החיים עצמם.

הצטרפו אלינו למסע יצירתי ומעורר חושים שבסופו תתפארו ביחידת מדפים מדגם ”מיני”,

שרפרף המשמש לעוד דברים מעבר לישיבה או במעמד לעציץ עם המון כבוד לצמיחה 

והתחדשות.

planters M

cycling M

stoolmini



classic

janger

planters L table

box set scala

pet bed סדנת ה5שעות
משך: 5 שעות - דרגת קושי: מתאים לכולם

סדנת החמש מיועדת לאנשים שרוצים להעניק לעצמם זמן איכות של ממש וליצור

פריט ריהוט עם אמירה אישית בעבודת יד.

בחמש שעות תוכלו ליצור לכם יחידת מדפים מדגם ה’קלאסיק‘

שלנו או מתלה לכל מה שצריך מדגם ה’האנגר‘ או ספסל שמתאים 

לכם בול בפינת המרפסת.

bench



DRINK&WOOD
משך: שעתיים - דרגת קושי: מתאים לכולם

משטחי עץ שנאספו מהרחוב, יכולים להפוך ליצירת אמנות. על ידיכם.

מתחילים בהדרכה של אמנית שתעורר אצלכם את ההשראה, ותלמד איך להכין

חותמת אומנותית בכלים פשוטים וטכניקות שימושיות.

בסיום הסדנה תחזרו הביתה את החותמת שיצרתם ושלושה הדפסים מעשה ידיכם.

נייר להחתמה - עלינו, אבל אם תרצו להדפיס על נייר מיוחד משלכם, מוזמנים

בשמחה להביא אותו (גודל מינימלי 15×15 ס”מ).

גילוף והדפס



חברים ומשפחה

התמלאתם  
חדוות יצירה?

שלפו יומן.
פנו זמן

יום הולדת

זמן איכות משפחתי

מסיבת רווקים\רווקות

עוברים לגור ביחד

בית חדש

יום נישואין

אחר לגמרי

חברות ואירגונים

יום כיף

יום המשפחה

סדנאות אחריות חברתית



THEY ALSO DID IT



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

חלל הסדנאות בפאתי שוק הפשפשים מזמין אתכם ביחידים, 

זוגות וקבוצות עד 60 איש לחוויה לא תשכחו.

שנגיע אליכם הביתה או למקום העבודה? אין בעיה בכלל, 

בואו נדבר על זה. 

MOLET HOUSE

כאן קורה כל הקסם

https://vimeo.com/286137601
https://www.molet.org/wp-content/uploads/2019/01/MODULATE-YOUR-WORKSHOP.pdf
https://vimeo.com/286137601


telaviv@molet.org

Eli 054.531.2199

Ben Gamliel 2, tlv-jaffa

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

/molet_project

https://vimeo.com/moletproject
https://www.molet.org/en/
https://www.facebook.com/MOLETproject/
https://www.instagram.com/molet_project/

