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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.

https://vimeo.com/330445449
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שעה וחצי
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.



מסגרת עץ

מארגן שולחן קופסא

 מעמד לסכינים

S מתלה לאופניים

צעצועים

 S עציצים

2.5 שעות - על קצה המסמר
סדנה בת שעתיים 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.



3.5 שעות - עולים שלב
סדנה בת שלוש וחצי שעות לאנשים שרוצים להעמיק קצת יותר. 

נבחר פריט לעבוד עליו ונצלול לעבודה.

מדפים מדגם ’מיני‘שרפרף

M מתלה לאופניים  M עציצים



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. 

ספסלשולחןקלאסיק

האנגרסט קופסאותסקאלהמיטת כלב

 L עציצים



drink&wood
סדנה בת שעתיים שתראה לכם איך משטחי עץ שנאספו מהרחוב יכולים להפוך ליצירות אמנות עדינות. בהדרכתה

של אמנית שתעורר בכם השראה, תלמדו להכין חותמת אומנותית בכלים פשוטים וטכניקות שימושיות. 

לוקחים הביתה: חותמת שיצרתם ושלושה הדפסים מעשה ידיכם. נייר להחתמה - עלינו, אבל אם תרצו להדפיס על 
 נייר מיוחד משלכם, מוזמנים בשמחה להביא אותו (גודל מינימלי 51×51 ס’’מ).

סדנת גילוף והדפס



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 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

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

