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 MOLET על קצה המסמר 
 מניפסט-מי אנחנו?

משטחי עץ עושים מהפכה
MOLET היא פלטפורמה לעיצוב בר קיימא.

אנחנו אנשי מקצוע יצירתיים המשלבים 
אדריכלות, עיצוב, קיימות וחינוך מעשי. 
 המבינים כיצד עיצוב חכם, כנה ומשותף,

 יכול לשנות ולשפר את מצב הרוח ואת
רווחתם של אנשים וקהילות.

 כעסק בעל שלוש שורות רווח 
)אקולוגי, חברתי ופיננסי( אנחנו לוקחים 

 אחריות אישית לא רק כלפינו אלא גם
כלפי הסביבה וכדור הארץ ומציעים פתרונות 

לאתגרים סביבתיים וחברתיים באמצעות 
פעילות עסקית. 

בשלושת תחומי הפעילויות המרכזיים שלנו 
)סדנאות, חינוך ועיצוב( מתקיים מפגש של 

עבודת ידיים ופיתוח חשיבה עיצובית עם עץ 
 ממוחזר- רפסודות העמסה שסיימו את 

תפקידם הראשוני, בדגש על ערכי הקיימות. 

.MOdulate your palLET משמעו MOLET
 

MOLET מציעים דרך מחשבה חדשנית על רהיטים. דרך בת-
קיימא, מודולרית ויצירתית לריהוט סביבת המגורים והעבודה, 

תוך שימוש משודרג במשטחי עץ שסיימו את תפקידם 
הרשמי.

הגיע הזמן לחזור לשורשים, לקחת רגע מחוץ לשגרה היומיומית, 
לעצב ולעשות זאת בעצמך )DDIY(. אנחנו מזמינים אתכם למסע 
של חשיבה עיצובית )Design Thinking( ויצירה כדי ליצור פריט 

ריהוט בר קיימא מיוחד במינו העשוי ממשטחי עץ ממוחדשים 
)ִמְחזוּר ושדרוג Upcycle(. כל הפרויקטים שלנו עוסקים במתן 

חיים חדשים למשטחים תוך מחשבה מלאת דמיון על עיצוב 
החללים סביבנו.

אנו מאמינים בעיצוב כנה ומשותף , שנותן לכולם את הכלים 
ליצירת שינוי חברתי ולהיות חלק ממהפכת המשטחים.

MOLET זו קריאה לפעולה.
בואו נעשה שינוי ביחד!

.Upcycle yourself
.Upcycle your community

.Upcycle your city

עלינו



TURNING THE REVOLUTION INTO REALITY

DDIY WORKSHOPS

ARCHITECTURE & DESIGNEDUCATION

design thinking
creativity back to basics

self expression

collaborations

co-design

upcycle your city

community projects

flexible
simple honest

functional

conscious design

modular

multidisciplinary

innovation

exploration

conscious material cycle

social impact

hands-on

fun

self confidence

process

problem solving

independence

life-time skills

patience

mindful making

עלינו

ממהפכה למציאות
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חברתי

כלכלי

משטחים ממוחדשים
1,568

רהיטים ממוחדשים
7,205

סה”כ סדנאות
598

משקל עץ
28,224

עמותות
24

סדנאות אימפקט
60

מוטבים שנהנים
מהפרוייקטים החברתיים שלנו

יותר מ3,600

עצים שנמנעה כריתתם
121

מטר רץ
20,384

יער קטן
2,461 m2

סה’’כ שעות של סדנאות
1,555

רהיטים שנתרמו
437

משתתפים
1,290

סה’’כ משתתפים
7,553

סדנאות בזום
21

אקולוגי

האימפקט שלנו

סיכום אימפקט
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הצעדים הבאים לשנת 2022

אנו מודעים לעובדה שתמיד יש פוטנציאל ומדדים נוספים 
לשיפור. להלן היעדים הבאים שנשאף להשיג:

 - לעזור ללקוחות ולמשתתפים שלנו להיות מודעים יותר
לקיימות ושמירה על הסביבה.

 - להגדיל את מספר העמותות, העיריות, החברות ומוסדות
חינוך איתם אנו משתפים פעולה;

- לשים דגש ולהגדיל את סדנאות האימפקט;

 - ליצור כלים נוספים לאיסוף אינדיקטורים חברתיים על 
מנת לשפר את המדידה של ההשפעה החברתית שלנו;

 - להגדיל את מספר השותפים שיספקו לנו משטחים שסיימו 
את תפקידם התעשייתי ואנו יכולים לתת להם חיים חדשים;

 - ליצור שותפויות ארוכות טווח עם חברות עסקיות על
 מנת שנוכל ליצור פרויקטים רחבי השפעה עבור כמה

עמותות ספציפיות;

- להמשיך להעריך, למדוד ולמצוא דרכים לשפר, להגדיל את 
ההשפעה ולייעל את הניהול הפנימי ב- MOLET בכל המחלקות.

העתיד שלנו
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קרדיטים

לדו”ח אימפקט המלא

Let's stay in touch!

impact@molet.org   |  Tal. +972.54.881.8148 
 
Ehud Kinnamon Street 32, Bat Yam, Israel

מנהלת חינוך ואימפקט
גליה שוץ

מחקר וכתיבה
ארי ליברסון
לילה ביג’יו

אנסטסיה וסילייבה

עיצוב
קאו נשפיץ

 כל המספרים בדו”ח מחושבים
 לפי ממוצעים וסטנדרטים
המפורטים במסמך מצ”ב

תודה רבה!

https://www.molet.org/wp-content/uploads/2022/04/Molet_ImpactReport-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hVkoeiCTaegi2k1J82d7khEqjfyDeM0r/view?usp=sharing
https://www.molet.org/en/

https://www.facebook.com/MOLETproject/
https://www.instagram.com/molet_project/

https://vimeo.com/moletproject
https://www.youtube.com/channel/UCf2X97gu3MbFkCLiPLoijlA?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/molet-project/

