
 
 
 
 
                                      
 
 

 
 

    2021  מאי מידעון
 

 חברות יקרות,  
 

 בצער רב אנו מודיעות על פטירתה של חברתנו  
 ז"ל. שלומית חדשי

 אנו שולחות תנחומינו לאחותה, חברתנו דליה ברקת,  
 ולכל המשפחה.  
 יהי זכרה ברוך.  

 
 

 ועד האגודה משתתף באבלה של חברתנו שולה חדוותי
 עם פטירתו של בעלה רן ז"ל. 

 תנחומינו למשפחה כולה 
 יהי זכרו ברוך 

 
 
 
 

 ועד האגודה 
זו אנו מסיימות   ובסוף שנה  קדנציות כועד האגודה. תקנון  שתי  ארבע שנים חולפות להן ביעף, 

על מנת להבטיח את המשך  .  האגודה קובע שזהו משך הזמן המקסימלי שועד האגודה יכול לכהן 
נשמח לעמוד לשרותכן בכל    פעילות האגודה גם בשנים הבאות  אנו קוראות לכן להתנדב לועד.

 ועצה .   שאלה, תהייה 
 
   

 חברות באגודהחידוש 
אנו שוב מלאות בתכניות לחודשים  ולקראת פתיחת המשק והפעילויות ,  בזום    חידוש פעילותינו עם  

אנו מקוות שבעתיד  ארנה בהרצליה וגלריה  התרגשנו מאד בפתיחת תערוכות הטלאים בהבאים.  
כל כמובן בהתאם למצב ולהנחיות.  ה   . מיפגשים אישיים וסדנאות    גם לשוב ולחדש    נוכל מאד  הקרוב  

מחדש לשלם את דמי החבר ולהצטרף    2020-2021לשנת    אנו מזמינות את החברות שטרם שילמו 
השונות  האגודה.  .  לפעילויות  ידי  על  מסובסדות  מקבלות     הסדנאות  שאנו  הנפלאות  התגובות 

 להתאמץ ולהביא עוד ועוד פעילויות.  המשתתפות בפעילות, מעודדות אותנו להמשיך ומ
 אנו מזמינות אתכן לצרף את חברותיכן לאגודה.  המצרפות והמצטרפות תקבלנה הנחה בתשלום. 

 
 

 להדרכה קצרה במיפגש חברות האגודה.  מורות ומתנדבות דרושות 

  םלמעשה טלאי   גודה ישראליתא
 90805מבשרת ירושלים     40113 ת.ד

 050-7811223יו"ר    : 

 052-2954800: מזכירה

iquilta@gmail.com 

  580221406מס' עמותה:  

Israel Quilters Association 
P.O.B. 40113 Mevaseret Zion 90805 

Chairperson: 050-7811223 

 Secretariat  : 052-2954800 
 www.israelquilt.com    

mailto:iquilta@gmail.com


השנה, סיום  במסגרת    לקראת  לקיים  מעוניינות  אנו  האגודה.  חברות  של  מיפגש  מתכננות  אנו 
סיבובים, בנושאים    2-4דקות כל אחת, ב    30המיפגש סדרת הדרכות/הדגמות קצרות בנות עד  

שונים הקשורים אלינו, בהם תוכלנה החברות לעבור מדוכן לדוכן בדומה להדרכות המתקיימות  
 בפסטיבלים בחו"ל.  
כל אחת מהחברות המעוניינת להעביר הדרכה/הדגמה שכזו , את  ממורות וגם נשמח לקבל מכן ה

 הצעותיכן.  
 
 

 .  תערוכת "אלו דברים שעלי אהובים" 
מיפגשים,  התערוכ קבוצת  של  ו"אשה"  אהובים"  שעלי  דברים  "אלו  לות  עד  תאריך  תוצגנה 

תיתכן אפשרות, שהתערוכה "אלו דברים שעלי אהובים"  תמשיך ותנדוד למקומות     .    10.5.2021
עם סיום התערוכה בהרצליה, מתבקשות  כעת  נוספים.  חברות המעוניינות לקבל את עבודותיהן  

יתר העבודות תישארנה    .  מהגלריה  להודיע על כך לאגודה על מנת שנוכל לאסוף את עבודותיכן 
 רוכה הבאה. בידי הגלריה להצגתם בתע

 

 התערוכה השנתית "ב.ד.ד"  
בתיאטרון ירושלים.  פרטים    2021אנו שמחות לבשר כי התערוכה מתוכננת לעלות בחודש דצמבר  

 נוספים יפורסמו בהמשך.  
למייל זה מצורף שוב קול קורא לתערוכה.  שימו לב לתיקון בגודל העבודה לתערוכה.  יתקבלו 

 ס"מ  .   130   למקסימום ס"מ  70  מינימום  עבודות בגודל בין
 

 הרצאות וסדנאות מקוונות 
 .  2020-2021הסדנאות וההרצאות פתוחות לחברות אגודה ששלמו דמי חבר לשנים 

[, חשבון  12בנק הפועלים ]   :ההרשמה לכל הפעילויות במייל לאגודה בצירוף אישור תשלום 
 , מבשרת ציון. 448, סניף 245884

 
 הקבלה לסדנאות עפ"י סדר הגעת המיילים.  

 לאור הוספת מועדים חדשים לסדנאות , ניתן לבקש שיבוץ בהתאם לאותם תאריכים. 
 

 חדש  היעל קפלן מציעה את הסטודיו   זום לבד.באו מתקשות ללמוד   לחברות שאין ברשותן זום
י מאוחר שבוע לפני הסדנה הכ לקבוצות קטנות. יש להודיע ליעל  ו  שלה במוצא עילית לבודדות א

   . 7652903-054טלפון: ' מס - על פרטים אצל יגיע.  על הכוונה לה 
 
 

 2021   יליו  -   2021 מאי להלן לוח סדנאות מעודכן לחודשים 
 

 עלות  /הרשמה שעה תאריך  הסדנה/הרצאה המורה
  Doodle Quiltingסדנה:  ג'ודי קירק  

 
 יום שלישי 

18.5.2021 
 

לאגודה  10.00 במייל  ההרשמה 
העברה בצירוף   אישור 

 בנקאית 
  ש"ח  80העלות 

ברכה 
אלחסיד 

  גרומר

 הרצאה:  
גוסטב   של  הנעורים  סגנון 

 טקלימ

 יום רביעי  
19.5.2021 

 ההרשמה במייל לאגודה  18.30
 ללא תשלום

סנדרה 
 ג'ונסון  

 Repurposedסדנה:  
Denim Into a Quilt 

בג'ינס  מחדש  שימוש 
 בעבודת טלאים 

 

 יום ראשון 
30.5.2021 

14.00-20.00 
 עם הפסקה 

 באמצע הסדנה 

לאגודה  במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 בנקאית 
 ש"ח 105העלות 



רוברטה 
 ספרנדיו 

 Improvisational  סדנה:
Piecing 

 טלאים באימפרוביזציה 

 חלק א: 
רביעי   יום 

9.6.2021   
 חלק ב

16.6.2021   

 
9.30-   

לאגודה  במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 בנקאית 
 ש"ח  95העלות 

סנדרה 
 ג'ונסון  

 Repurposedסדנה:  
Denim Into a Quilt 

בג'ינס  מחדש  שימוש 
 בעבודת טלאים 

 

 יום ראשון 
6.6.2021 

14.00-20.00 
 עם הפסקה 

 באמצע הסדנה 

לאגודה ההרשמה   במייל 
העברה  אישור  בצירוף 

 בנקאית 
 ש"ח 105העלות 

 הרצאה:   ג'ודי קירק 
25 years of tips, tricks 

and techniques 
 שנה של טיפים, טריקים 25

 וטכניקות  

 יום שלישי 
15.6.2021 

 לאגודה.   לההרשמה במיי 18.00
 ללא תשלום ההרצאה 

רוברטה 
 ספרנדיו 

 Improvisational  סדנה:
Piecing 

 טלאים באימפרוביזציה 

 חלק א: 
 שני יום 

21.6.2021 
 חלק ב

28.6.2021 

 
9.30-   

לאגודה  במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 בנקאית 
 ש"ח  95העלות 

סנדרה 
 ג'ונסון  

 Repurposedסדנה:  
Denim Into a Quilt 

בג'ינס  מחדש  שימוש 
 בעבודת טלאים 

 

 יום ראשון 
20.6.21 

14.00-20.00 
 עם הפסקה 

 באמצע הסדנה 

לאגודה  במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 בנקאית 
 ש"ח 105העלות 

בירגיט  
 שולר 

 Holes as aסדנה:   
Design Element. 

 חורים כמרכיב עיצובי 

 יום ראשון  
4.7.2021 

 

לאגודה  10.00-13.00 במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 ש"ח  90העלות בנקאית: 

בירגיט  
 שולר 

 Holes as aסדנה:  
Design Element. 

 חורים כמרכיב עיצובי 

 יום ראשון 
11.7.2021 

לאגודה  13.00.-10.00 במייל  ההרשמה 
העברה  אישור  בצירוף 

 ש"ח  90העלות בנקאית: 

   

                                                                                                                                                     

     

 .סגנון הנעורים הנצחיים של גוסטב קלימט  –הרצאה     -ברכה אל חסיד גרומר  ד"ר  
ברכה אל חסיד גרומר הינה חוקרת תרבות: באמנות, עיצוב גרפי, ספרות, קולנוע ופילוסופיה. היא  
 מציירת ומאיירת מנחת קורסים וסדנאות באמנות. הרצאה על יצירותיו של הצייר גוסטב קלימט.   

 
 

      Sandra Johnsonעבודה עם ג'ינס      - סדנה      –סנדרה גונסון 
סנדרה גונסון היא אמנית טכסטיל אמריקאית העובדת בעיקר עם ג'ינס.  בסדנה היא תלמד כיצד  

 להשתמש בכל חלקי הבגד כולל גם  כיסים, חגורות, רוכסנים וכפתורים . 
 ותינתן בשפה האנגלית.  שעות עם הפסקה באמצע  6הסדנה בת 

 
 הסדנאות.   3נמשכת לכל ההרשמה 

 



      
 
 

 Workshop 
1 day 6 hrs/Introductory 

 

In this workshop participants will learn to deconstruct old denim jeans into new and 
beautiful quilts. During this workshop participants will learn how to save all those 
favorite pockets, zippers, grass stains, and rips to make them into a very warm and 
useful one-of-a kind quilt. 

Supply List:  

• Sewing machine with 1/4" sewing foot 

• Rotary cutter and Scissors 

• Seam ripper 

• Pins 

• Acrylic ruler 

• Iron  

• Threads to match (Dark blue or gray will be fine) 

• Old denim jeans  

 המחיר לסדנה כוללת עלות גזרה שתשמש לעבודה. 

  sandrajohnsondesigns.comניתן לראות את עבודותיה של סנדרה באתר:  

 
 



 הרצאה:  –ג'ודי קירק  
Judi Kirk – 25 Years of Tips, Tricks and Techniques 

 
מדת באנגליה,  לאמנית טלאים מאנגליה ומורה המג'ודי קירק, המעבירה סדנאות גם אצלנו,  היא  

 בפדוקה.  גם באוסטרליה ואף לימדה בקנדה ובארה"ב, בין היתר  
שנים, ובהיותה מעורבת בסדנאות ובפעילות הגילדה האנגלית    25בהיותה קוילטרית במשך מעל  

עושים אותה  אשר מקלים על העבודה,  רבים  פה במשך השנים  טיפים וטריקים  סלטלאים, היא א
פשוטה, קלה ומהירה יותר. ההרצאה כוללת רעיונות וטכניקות שג'ודי מצאה כיעילים והיא גם תיתן  
מקום לשאלות .  בהיותה שופטת מוסמכת )בגילדה האנגלית יש צורך בקורס בן שנתיים על מנת  

 להתמנות כשופטת בתערוכות טלאים( היא תשתף אותנו מנסיונה. 
 

 ואנו נעזור בתרגום במידת הצורך.   ההרצאה בשפה האנגלית, 

 
 
 

   – אימפרוביזציה בטלאים –סדנה  –  רוברטה ספרנדיו

Roberta Sperandio – Improvisational Piecing  
 

הגזור     improvבסדנה תציג לנו רוברטה את המונח  ,  סדנת קוילט מודרנירוברטה חוזרת אלינו עם  
חופשי   בחיתוך  חיתוך,  סכין  בעזרת  פיסות  לחתוך  כיצד  ותלמד  ותדגים  אימפרביזציה  מהמילה 

 ובמספרים, ליצירת פיסות היכולות לעמוד בזכות עצמן או להתחבר לעבודה גדולה יותר. 
 
 .  הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית   
   
. 

 
 
 
 
 



List of Materials: 

• Sewing Machine 

• Rotary Cutter' Cutting mat, scissors (optional)  

• Medium Ruler ( 15X30 cm or 6"X12" ) 

• Neutral thread according to your choice of fabric  

• Pins, seam reaper 

• A surface that can be used as a design wall 

• A small pressing station (spray starch can be useful)  

• Notebook and pencil for notes 

• Fabrics: 
A selection of fabrics in the color way you like. Minimum 4/6 or more 
different colors that will respect the values such as light, medium and dark 
or contrasting colors.  Contrast is the key to successful compositions, so 
that is to be taken into great consideration.  
Solids, solid substitute hand dyed and batiks are the best choices. Large 
and medium prints are not suitable for this class, but very small prints tone 
on tone can be used.  
Graphic fabrics can be good add if you have it in your stash.  
 
 

For the first lesson have ready cut and pressed:  
1. n.2 contrasting pieces of fabric measuring 30X45/50 cm (12"X18"/20") 
2. n. 1 square 25X25 cm (10"X10") and n.1 in contrasting color 30X30 cm 

(12"X12") and a few strips 2.5 cm, 3 cm, 4 cm (1", 1.5") of different color 
fabrics.  

3. A few squares 18X18 cm (7") in the color of your choice and a few strips 1", 
1.5" or more in contrasting color.  

 
 
 
 
 
 
 

 נא לגולל את הדף למטה..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Birgit Schueller   -  Holes as Design Element  -     בירגיט שולר 
 

    
איך ליצור  רגיט  יחורים בקוילט מצביעים על תחזוקה לקויה או בלאי.  בסדנה זו תלמד בבדרך כלל  

   כאלמנט עיצובי. ,חורים )חלונות( בעבודות בכוונה תחילה
שימוש בשפות מחשב אנו מתנצלות על כך שלא הצלחנו לשבץ את החומר על הסדנה במידעון עקב  

 שונות.   
 תיאור הסדנה ורשימת החומרים והציוד הנדרשים מצורפים  במייל המלווה את המידעון.  

 הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית .  

 
 
 
 
 



 יקור בתערוכה  ב
 
 .  2021יוני ב  30נמשכת עד    בכפר גלעדיתערוכה של בלה קפלן בבית השומר ה
 

 
 
 

 
 

בבאר    " רקמת טלאים אנושית " ניצה חזקיהו, איליה מנור ואילנה שמש מזמינות אתכן לתערוכת  
 שבע

 


