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5
 שעות
 קטלוג

מוצרים



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.

https://vimeo.com/330445449


 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



“ “
צוות מולט היקר, תודה רבה על סדנה   

מושלמת! היה ממש ממש מרגש! תמסרו 
לצוות המדריכים תודה ואת אהבתנו 

בתקווה לשיתופי פעולה נוספים בעתיד!

“

- מאי, מחלקת ילדים ונוער מועצה אזורית חוף השרון

 
צוות מולט האדירים! תודה רבה על שלוש שעות מלאות
ביצירה, הנאה, כיף ופאן טהור! זכינו ליחס אישי והדרכה
מדהימה מנדב המקסים ונחשפנו לקסם של המקום. 

  מולט זו אחלה הזדמנות לגיבוש צוותי ועל הדרך  
תרומה לסביבה ולקיימות.

“

תדה רבה וגדולה, עשיתם משהו חשוב
וגדול! הצוות אדיב, מופלא, נעים,

שליו, קשוב ומקצועי. יצרתם הנאה גדולה
לחברה שהייתה צריכה את זה מאוד!

douxmatok ,הילה  -

mobileye ,אלישבע  - nrgene ,קובי -

תודה רבה על הסדנה המהממת והתמונות. היה כיף 
גדול ומרענן ביותר. הקמתם מקום חם ומעורר השראה  

ויצירתיות שכל כך חסרים בימינו - שאפו. אני מאמין 
שיהיו עוד אינטראקציות של NRGene ו MOLET בעתיד. 

“



קלאסיק



חאנגר



* סוג המוצרים הזה עשוי להיות מתאים יותר לבנייה בזוגות בכדי להספיק לסיים אותו בזמן

* סקאלה 



ספסל



שרפרפים



שולחן

* סוג המוצרים הזה עשוי להיות מתאים יותר לבנייה בזוגות בכדי להספיק לסיים אותו בזמן

*



יחידת אחסון

* סוג המוצרים הזה עשוי להיות מתאים יותר לבנייה בזוגות בכדי להספיק לסיים אותו בזמן

*



מגדל למידה

* סוג המוצרים הזה עשוי להיות מתאים יותר לבנייה בזוגות בכדי להספיק לסיים אותו בזמן

*



סט קופסאות



L אדנית



מיטה לכלב



L מתלה לאופניים



MOLET HOUSE

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

שלא תשכחו.חלל הסדנאות שלנו מזמין אתכם  - יחידים, זוגות או קבוצות  לחוויה 
בעיה בכלל, דברו איתנו.  ואם תרצו שנגיע אליכם הביתה או למקום העבודה - אין

כאן קורה כל הקסם

https://youtu.be/6_QEtp9iIh4


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

moletproject/הפרט והקהילה.

www.molet.org

/MOLETproject

telaviv@molet.org

054.881.8148

Ehud Kinnamon 32, Bat-Yam

/molet_project

LET'S MAKE A DIFFERENCE TOGETHER

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/



