
 
 
 
 
                                      
 
 
 

 
 

  2020ינואר חודש מידעון 
 

שנה טובה, ברוכה,   2020אנו מבקשות לברך את חברות האגודה שתהיה שנת 
 מלאת יצירה פוריה ופעילות מהנה. 
 ברוכות הבאות! –ברכות גם לחברות החדשות שמצטרפות אלינו השנה 

 
 התערוכה השנתית: " מחווה לקוילט המסורתי"

  

   
 
 

  3.1.2020 -ים ביום ששי האחרון התקי" מחווה לקוילט המסורתי" ערוכה תטכס הפתיחה של ה
אנו מודות לכל עבודות מופלאות.  73בתערוכה   .שמחנו לראות חברות רבות שהגיעו לפתיחה

תר לניצה ולדמן, מפעילת א ענותן, לצוות השופטות,ירוכה על ההחברות שהגישו עבודות לתע
 ולמתנדבות בתליית העבודות.  ,האינטרנט שלנו על עזרתה הרבה

 
 המלי-תמר רימוןבמקום הראשון זכתה : 

 לר ורחל קובואנגליאת במקום השני זכו:  
 דליה אלירזבמקום שלישי זכתה: 

 נעמי גורדון, אדית הרן ואתי דוד.וכחביבות השופטות זכו:  
 

 ברכותינו לזוכות.

  םלמעשה טלאי  גודה ישראליתא
 90805מבשרת ירושלים    40113 ת.ד
 050-7811223:     יו"ר

 052-2954800: מזכירה

iquilta@gmail.com 
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 21.1.2020 -התערוכה תהיה פתוחה כאמור עד ה

ניתן יהיה לבקר בתערוכה  גם בשעות  15.1.2020 –ו  8.1.2020לתשומת לבכן: בתאריכים 
 .   13.00עד  10.30הבוקר החל מהשעה 

 קבוצות מאורגנות מתבקשות לתאם את הביקור עם הועד. 
 

  2020סדנאות חודש מרץ 
עם המורה  2020עקב אילוצים שונים, אנו נאלצות לבטל את הסדנאות שנקבעו לחודש מרץ 

 .  רהוטההיידי ד
 שנוכל לקיים סדנה איתה במסגרת סדנאות הקיץ .  ותאנו מקו

 
 

 רשמו לפניכן –מיפגש חברות האגודה 
 17.3.2020 ביום ג' אנא רשומנה לפניכן, שמיפגש חברות האגודה הבא יתקיים בבת ים, 

 תערוכת "אישה" של קבוצת "מיפגשים". ו נבקר ביקור מודרך בבמסגרת. לקראת ערב
 על תכנית המיפגש המפורטת תבוא הודעה בהמשך .

 
 

 קול קורא למורות 
ולכל מי שמעוניינת ללמד, להציע הצעות לסדנאות ולקורסים  אנו פונות שוב למורות שבינינו

 לחברות האגודה: 
 :אנו מעוניינות

 .בסדנאות שיינתנו במסגרת סדנאות הקיץ שייערכו בסוף יוני בירושלים 
באוהלו, זכרון יעקב, אשדוד  החודשבשבוע סדנאות ברחבי הארץ )כדוגמת הסדנאות שיתקיימו  

 וירושלים( 
בנושאים כדוגמת: קורס תיפורים, קורס  , אחד לחודש,ם בני מספר במפגשיםבקורסים מתמשכי

 בנושא גלגל הצבעים, קורס בנושא עיצוב, תכנון עבודה ממופשט לביצוע , וכדו'. 
 טלאים . ה ארעיונות נוספים ונושאים חדשים המתקשרים לנושמכן נשמח לשמוע 

 
 

 2020דמי חבר לשנת 
.  ניתן לבצע העברה ש"ח 275בסך הם  2020אנו חוזרות ומזכירות כי דמי החבר לשנת 

 ( ,12)מבשרת ירושלים( בבנק הפועלים ) 448בסניף  245884לחשבון האגודה מס' בנקאית 
 קים לחברות הועד .  'או למסור צ

נפש ואי  קים שנשלחו לא הגיעו לתעודתן וגרמו מפח'רעו בעבר שבהן צילאור מקרים רבים שא
 ברות,  אנו מעדיפות את הדרך הזו.נעימות לנו ולח

 
 

 ביקור בתערוכה
  27.2.2020ועד   203.2.20 -אתי דוד מזמינה אתכן לתערוכת יחיד שלה, שתוצג החל מ

 . בספריה האוניברסיטת תל אביב
 הזמנה לתערוכה תפורסם במועד מאוחר יותר.   .  7.2.2020הפתיחה החגיגית תהייה ב 

 
מזמינה אתכן לתערוכה שתתקיים בספריה של קרית אונו. פרטים  "שש משזר"הקבוצה 

 בהזמנה בעמוד הבא.
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