
 
 
 
 
                                      
 
 
 

 

 2020מידעון חודש אוקטובר 
 

 חברות יקרות,  
אנו נמצאות בתקופה קשה, מתסכלת ומאתגרת.  תכניות שהכנו עבורכן השנה, נגנזו בשלב זה 
עקב המצב, הסגרים וחוסר הודאות.  יחד עם זאת אנו מנסות בכל כוחנו להמשיך ולשמר את 

 הקשר בין האגודה והחברות ולמצוא פעילויות שניתן לעשות למרות המצב. 
 

אנא העלו את הפוסטים שלכן גודה, הפעילות בפייסבוק. אנו פונות שוב ומבקשות מחברות הא
 להנאת החברות.  בפייסבוק של האגודה גם

 
 תערוכת "דברים שעלי אהובים" 

כפי שהודענו במידעון הקודם,  התערוכה אמורה לעלות בארנה בהרצליה באמצע חודש נובמבר 
2020  . 

עקב המצב, קשה עדיין לקבוע מועד פתיחה מדויק, והדבר תלוי כמובן במצב ובהנחיות שתהיינה 
 במידה ולא תתאפשר הצגת התערוכה בנובמבר, ייקבע מועד  מאוחר יותר.  באותו זמן.  

.  עדיין ניתן להגיש עוד עבודות כזכור לכן, ההשתתפות בתערוכה ללא תשלום וללא שיפוט
.  הרשמה 2020עד סוף חודש אוקטובר  ול קורא שפרסמנו בעבר,בהתאם לק ,לתערוכה

לתערוכה באמצעות טופס ההשתתפות שבאתר של האגודה. מי שתתקשה להירשם באמצעות 
 האתר, אנא פנו אלינו.

באמצעות ועל כל פנים, אנו מתחילות באיסוף העבודות.  ניתן להעביר עבודות לחברות הועד   
 על מקומות איסוף נוספים. האפשר נודיעבמידת סטודיו חווה קציר. 

לאוקטובר בראש  29-30ניתן יהיה למסור את העבודות בתאריך בהתאם למצב, לחברות בצפון:  
 .  1.11.2020איסוף העבודות מחסי נוה יהיה ב  . 052-2261772פינה בתיאום עם רחל 

 
  2021עם בד ועוד"   –התערוכה "ב.ד.ד.  

עם בד ועוד" שתיערך בתיאטרון  –למידעון זה מצורף "קול קורא" לתערוכה השנתית "ב.ד.ד. 
.   עקב המצב טרם נקבע תאריך סופי לתערוכה.  אנו מקוות לקיים את 2021ירושלים בשנת 

 . 2021התערוכה בתחילת הקיץ 
עבודות  אנו מצרפות את ה"קול קורא" על מנת לאפשר לחברות המעוניינות להתחיל להכין

 לתערוכה. על כל הפרטים החסרים בקול קורא תבוא כמובן הודעה נוספת בעתיד. 
 

 . מקוונים  / סדנאות קורסים
לחברות באמצעות האגודה רק אנו בודקות כרגע אפשרויות לקיום סדנאות וקורסים מקוונים 

 ומנהלות כרגע משא ומתן עם מספר מורות. 
פגישות בזום  1-3אנו קוראות למורות ולמי שמעוניינת ללמד, להציע לנו קורס או סדנה של 

 באמצעות האגודה. 
 נשמח לשמוע, מכן חברות האגודה, הצעות ורעיונות. 

 הסדנאות לחברות תהיינה במחיר מיוחד . 
 

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

 052-2954800: מזכירה

 iquilta@gmail.comדוא"ל 

  580221406מס' עמותה:  

https://www.israelquilt.com/ 
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