
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 מידעון אוקטובר 2019
 

  סדנאות הקיץ בבית וגן.
מהתוכניות מהסדנאות, נהניתן אתן שגם מקוות ואנו מאד נהנינו הועד חברות אנו, מאחורינו. הקיץ                סדנאות

  בערב, ומהחברותא.
תכנון לקראת והצעות הארות הערות, מכן, לקבל נשמח ולכן המשתתפות מספר את להגדיל רוצות מאד                 אנחנו

  הסדנאות של השנה הבאה.
  

  טיול לדרום  ב-    31.10.2019
  הטיול הינו לאזור קרית גת ובתכנית :

חייהם● אורח על נלמד שם האתיופית, הקהילה של לדוגמה מסורתי כפר , גת בקרית , ישראל"                  "ביתא
  באתיופיה, סיפור עליתם ארצה ותרבותם, ושם גם נאכל ארוחת צהריים.

 מושב שריגים – מפעל לנעליים בעבודת יד של ענת וסטפן קדמי●
ונבקר● הקיבוץ ממקימי אחד של חייו על הרצאה נשמע שם שק, משה במוזיאון ביקור – ניר בית                   קבוץ

  בתצוגת עבודותיו.
  קבוץ בית ניר -  פגישה עם הרצל אוסטר,  אומן קליעת הסלים שיספר את סיפורו.●

 
 עלות הטיול 130 ₪ לחברות ו250 ₪ לנלווים.

  את נקודות האיסוף לטיול נפרסם בהמשך בהתאם לנרשמות לטיול.
, בנקאית בהעברה ייעשה לטיול שהתשלום ומבקשות חוזרות אנו , לטיול בקשר ששלחנו למייל                בהמשך

  לא ייאספו כספים במהלך הטיול.
 

  ההרשמה כאמור אצל רחל  052-2261772 וסמדר 054-8090222 .
 

 תשלומים לאגודה
ועל רב, באיחור הגיעו או אלינו הגיעו לא ישראל בדאר לאגודה חברות ששלחו מהצקים שחלק העובדה                  לאור
תשלומים העבירו אנא בקשה, של לשון בכל מבקשות אנו נפש, ועגמת נעימויות אי ומכן מאיתנו למנוע                  מנת
באמצעות העבירו אנא הביתי, מהמחשב העברות מבצעות שאינן מביניכן אלו גם בנקאית. בהעברה               לאגודה

  פקידי הבנק.
 

 סדנאות חודש ינואר 2020
 בחודש ינואר, בין התאריכים 13 עד 16 בינואר  2020 נארח את המורה סנדרה ברוס מארה"ב.

 לוח זמנים:
 ב- 13.1.2020  תתקיים סדנת    Color Dance  באוהלו

  ב- 14.1.2020  תתקיים סדנת  Matrix    Material  במלון עדן אין בזכרון יעקב
  ב- 15.1.2020  תתקיים סדנת     Color Dance  במתנ"ס ט' אשדוד

  ב- 16.1.2020  תתקיים סדנת   Matrix   Material  בבית הארחה  בית וגן בירושלים



 
 עלות הסדנה 390 ש"ח , כולל כיבוד וארוחת צהריים.

ללא ההרשמה. עם להעביר יש ש"ח 130 בסך הרשמה דמי תשלום . 28.11.19 ליום עד תתקיים                  ההרשמה
  תשלום המקדמה, הרישום לא ייחשב.

 יתרת התשלום תעשה עם קבלת האישור על השתתפותכן בסדנה בין התאריכים 1.12.19 ועד 30.12.19 .
 לביטולים עד ה 31.12.19 יינתן החזר . לביטולים  החל מה 5.1.20 לא יינתנו החזרים .

  אנא שלמו בהעברה בנקאית .
  ההרשמה במייל או  טלפונית לרחל 052-2261772 .

 
החומרים בתרגום עזרה תיתנן הצורך. לפי תינתן בתרגום עזרה האנגלית, בשפה תתקיימנה              הסדנאות

  למי שתתקשה בכך.
 
 
 

  להלן פירוט הסדנאות:
 

 ריקוד בצבעים עם סנדרה ברוס
Color Dance with Sandra Bruce  

 אנא גללו כלפי מטה:



 
 
 

של ניצול תוך בצבעים" "ריקוד עבודתה: עפ"י מעוקמת קורות בקתת להכין כיצד סנדרה תלמד זו                 בסדנה
 אפקט צבעי הקשת: מהצהוב והכתום ועד לירוק והכחול, כפי שמוצג בצילום המצורף.

שונות: בדוגמאות קטנות חתיכות גם , שברשותנו הבדים שאריות כל את לשמש נפלאה דרך היא זו                  עבודה
בצבעי הבלוקים ולימוד בביצוע תתחיל הסדנה ברשותכם. שנמצא מה כל , חלק בד הדפסים, נקודות, ,                  פסים
הלאה להתקדם תוכלנה ביניכן הזריזות האלה. מהצבעים גדול מבחר להביא שכדאי כך ואדום, כתום                הצהוב,
לסיים מנת על ודגם מדוייקות הוראות תינתנה הסדנה בסוף הנוספים. מהצבעים גם בדים להביא כדאי                 ולכן

 את הקוילט בהתאם לדוגמה.
 בסדנה זו יחולק למשתתפות דגם בעלות של 10$  .

 
For this class you will learn how to make a wonky log cabin blocks using the rainbow 
effect to make the quilt “color dance”.  In the pattern is the color key and the  finishing 
instructions for adding  the gray border and rows of piano keys.  
For this quilt you will need a variety of colors : yellow, orange, red, purple, blue and 
green. This is a great way to use up scraps. Don’t worry about  sizes , just gather as many 
variations as possible of  these colors. Prints, stripes, solids,  bring what you have!   Small 
pieces too.  



We will begin in the upper left corner of the quilt and in class we’ll concentrate on yellow 
, orange and red, so be sure to have at least a good variety of those 3 colors.  
Here is the order of the full array of colors inside the quilt , going from upper left corner 
down to bottom right corner.: Yellow, orange, red, purple, blue, green and back to 
yellow. 
 In addition , please bring:  

● A sewing machine in good working order 
● A neutral color thread (I like grey) 
● Sewing kit : Scissors, seam ripper, pins, etc.  
● Rotary mat and rotary cutter with sharp blades.  
● A Ruler, at least 12” long 
● Marking tools for darks and light fabrics (Chalk, disappearing pen) 
● 10” window : it is very helpful to have a window to audition your finished 10” 

block. Take a 14” square piece of thin cardboard of thick paper and mark 2” border 
around it with a pencil. Using a knife or paper scissors, cut out the inside 10” 
square.  

 
 

  הרגישו חופשי להתקשר לסנדרה בכל שאלה שהיא :
Sandra Bruce 
sandrabruce@pacbell.net 

 
www.sandrabruce.com : למעוניינות, אתר האינטרנט של סדנרה הוא  

 
 
 
 
 
 
 
Material Matrix Class:  “Wake Up Cup”  
 
תמונת את צרפנו השתיה. כוס את נכין בסדנה הצללה. עם לבד צילום העברת של טכניקות נלמד זו                   בסדנה
הטכניקה מהות את להראות ע"מ ,Journal SAQA של החדשה במהדורה שמופיעה סנדרה של               העבודה

  שסנדרה מלמדת ולאיזה תוצאות אפשר להגיע.
 

mailto:sandrabruce@pacbell.net
http://www.sandrabruce.com/


 
 

 
 

  בסדנה זו יחולק למשתתפות דגם שעלותו $3
 

:Supply list of the workshop 
 

● Sewing machine in good working order with a 1/4 foot" 
● Rotary cutter and mat with a sharp blade  
● Ruler for cutting 2.5" squares, any length 
● The photo with a grid  
● A neutral color thread 
● Sewing kit : Scissors, seam ripper etc.  
● Pens and pencils for marking light and dark fabric, 
● A stack of 3” post- it for isolated squares in the photo  
● A piece of cardboard approx. 12"X12”  to arrange your squares on and transport 

to the ironing board.  
● Paper and pen if you like to take notes  



● Fabric:   with the photo I have supplied, you will need to begin collecting pieces 
for class. You will need pieces in small amounts to interpret your photo: fat 
quarters, 1/8 yard cuts, even scraps.  You want a range of values within each 
color as far as the photo dictates. Please include prints, Ombres, stripes, and 
polka-dots are good too.  Please do not cut any fabric before class . When 
sharing with each other  we will have a nicer variety.  For this piece you will 
need the following colors: white, grey, green, purple and small amount of 
brown.  You will notice in my sample that I took some liberties in the intensity 
of my purples and greens.  Artistic license at work.  You may bring Jelly rolls 
and other 2.5” stripes if you have them. Just know that you will need bigger 
pieces too, most of the time.  

 
  הרגישו חופשי להתקשר לסנדרה בכל שאלה שהיא :

Sandra Bruce 
sandrabruce@pacbell.net 

 
www.sandrabruce.com : למעוניינות, אתר האינטרנט של סדנרה הוא  

 
  

 
  התערוכה השנתית "מחווה לקוילט המסורתי"

 התערוכה השנתית תתקיים החל מיום  23.12.2019 ועד ליום 22.1.2020 בתיאטרון ירושלים.
  להלן לוח הזמנים לתערוכה:

   עד ה- 1.11.2019 יש להעביר דמי הרשמה בסך    50 ש"ח  שלא יוחזרו בכל מקרה.1.

   הגשת תעודת הזהות מודפסת לתערוכה תעשה במייל עד ליום 15.11.2019 .2.

   מועד הגשת העבודות הוארך עד ליום 28.11.2019 .3.

בתוך4. לעבודה הצק את ולצרף בצק לשלם יש ש"ח 250 בסך בתערוכה השתתפות עבור התשלום                  את
יוחזר תתקבלנה, לא שעבודותיהן לחברות לתערוכה. העבודה קבלת עם רק יפרעו הצקים              השרוול.

  הצק יחד עם העבודה.
פרטים5. ללא מודפסת העבודה של הזהות תעודת את הצק עם יחד לעבודה, בצמוד להוסיף יש כן,                  כמו

  אישיים
פינה,6. בראש אילת רונית אצל הועד, חברות אצל הרגילות: האיסוף בתחנות ייעשה העבודות               איסוף

  אצל חסי נוה בבוסתן הגליל, אצל פיסות, אצל חוה קציר במבשרת ירושלים.
 

 טקס פתיחת התערוכה תתקיים ביום ששי  3.1.2020 , ועל כך תבוא הודעה נפרדת.
 
 
 

 סיכות האגודה
הסיכות את קבלו כבר בירושלים בסדנאות שהיו מכן אלו האגודה. של חדשות דש סיכות הכין האגודה                  ועד

  ולאחרות נחלק אותן בכנסים ובמיפגשים השונים .
 

  חברות המעוניינות בסיכות נוספות על הסיכה שתקבלנה , תוכלנה לרכוש סיכות בסכום של 15 ש"ח.
 
 

mailto:sandrabruce@pacbell.net
http://www.sandrabruce.com/


 
 

  מיפגש חברות באשדוד
באשדוד. האמנים בבית חברות מיפגש נקיים 19.12.2019 בתאריך חמישי ביום כי לפניכם רשומנה               אנא

  המפגש יערך בשעות אחרי הצהריים המאוחרות ותכלול תכנית עשירה.  תכנית המיפגש תפורסם בהמשך.
 

  ביקור בתערוכה
 חברותינו שושי רימר וימימה לבן משתתפות בתערוכה קבוצתית ברמת גן . הנכן מוזמנות לבקר.

 

 
 

 חברות האגודה מוזמנות לתערוכת העבודות של תלמידותיה של אתי דוד.
 נא לגולל כלפי מטה:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


