
אחריות חברתית? 
בכיף!

אחריות חברתית יכולה להתבטא במגוון דרכים. 
אצלנו בסטודיו עושים את זה באמצעות יצירה מעץ ממוחזר. 
דרך מעולה להעצים את המשתתפים, להיות יצירתיים, לעצב
ולבנות יחד מתוך מודעות חברתית וסביבתית ולעודד יצירת 

שינוי חיובי בסביבה ובקהילה.
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UP.CYCLE YOUR SELF

הסדנאות שלנו הן דרך מהנה לעודד
יצירתיות ובניית יכולות. בואו לבנות איתנו

רהיט ייחודי ובר-קיימא מעץ ממוחזר. 
דרך נפלאה להתנסות בעיצוב ויצירה מתוך 

מודעות סביבתית וחברתית.



UP.CYCLE YOUR TEAM

יום שובר שגרה שמשלב בתוכו הנאה, 
יצירה, עבודה משותפת ואם תרצו, באותה

נשימה, גם תרומה לקהילה. זו גם דרך
מעולה ללמוד דבר או שניים על היכולות

האישיות שלכם ולעודד אינטראקציה
ושיתופי פעולה. חוץ מזה, מבטיחים לכם 

שאין כמו פטיש כדי לעודד העצמה...



UP.CYCLE YOUR COMPANY

אחריות חברתית הלכה למעשה. באים לימי
התנדבות המלאים ביצירה, בכיף ובעיקר

בתחושת משמעות ועשייה אמיתית למען
יצירת שינוי חיובי. ההשפעה היא מיידית

וניכרת. הן בקהילה, הן בארגון והן בתחושת
המשמעות אצל העובדים.



לוקחים חלק ביצירת השינוי - סדנה שהיא
במהותה חוויה כל כך משמעותית ומספקת, 
שהיא תישאר איתכם בלב עוד הרבה שנים.

בואו עם הצוות במשרד ליצור יחד ריהוט
 וחפצים ממשטחי עץ ממוחזרים למען

קהילות שזקוקות לזה, כגון פנימיות נוער 
בסיכון, הוסטלים וכדומה. גם יצירת מוצר
בר-קיימא וגם עשיית טוב למען הקהילה.

 תאמינו לנו שאין תוצר מספק מזה.

UP.CYCLE 
YOUR COMMUNITY



בואו ליצור שינוי מיידי במו ידיכם. ריתמו את המיומנות, היצירתיות

והיכולות הקולקטיביות של החברה שלכם לתמיכה בקהילות המקומיות

באופן משמעותי ומתוך אחריות חברתית וסביבתית.
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FULL CATALOGUE אירועים שונים, מטרות שונות, חוויות שונות...

אירוע חברהיום המשפחהיום גיבוש לצוותאחריות חברתית

https://www.molet.org/en/workshops/catalogue/
https://vimeo.com/203263000
https://vimeo.com/243518459
https://vimeo.com/268241777
https://vimeo.com/317810284


כאן 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

כאן קורה כל הקסם

https://vimeo.com/286137601


telaviv@molet.org

Eli 054.531.2199

Ben Gamliel 2, tlv-jaffa

אנחנו MOLET, קבוצה של אנשי 
מקצוע יצירתיים עם תשוקה 
לאדריכלות, עיצוב ואמנות.

אנחנו מאמינים שיש דרך לחשוב על
רהיטים ובאופן כללי על עיצוב

הסביבה ומרחבי המחייה
שלנו, מתוך מודעות חברתית 

וסביבתית.

/moletproject

www.molet.org

/MOLETproject

/molet_project


