
 
 

Israel Quilters Association 
P.O.Box 40113, Mevaseret Zion 90805 

Association no. 580221406 

Mobile 0507811223 chairperson 
Mobile 052-2954800 secretary 
Mail: iquilta@gmail.com 
Website: www.israeli-quilt.com  
    

 אגודה ישראלית  למעשה טלאים 
 90805, מבשרת ציון  40113ת.ד. 

 580221406מס' עמותה: 

 יו"ר 0507811223נייד: 
 מזכירה 052-2954800נייד: 

iquilta@gmail.com דוא"ל 
אתר האינטרנט של האגודה 

https://www.israelquilt.com/ 
   

 
 

                                 

   2021  אוגוסט   מידעון
 

 חברות יקרות, 
 

נו ,מרים דיאס ,על פטירת בן ת בצערה של חברתוחברות ועד האגודה משתתפ
 זוגה, אהרון .

 
שנה טובה, שנה של שתבוא עלינו השנה החדשה,  אנו מאחלות לכולנו  בפרוס

 . , בשמחה ובשלווהיצירה פוריה ומהנה בבריאות טובה
 

 
 ועד האגודה

לחברות המגישות את מועמדותן לועד האגודה,  אנא העבירו למייל האגודה מכתב ובו תציינו את 
רצונכן להתנדב לועד בצירוף מספר מילים על חזונכן לפעילות הועד, וכמו כן, נא צרפו קורות חיים 

 לקראת האסיפה הכללית.  10.11.2021אנא שלחו את הפניה בהקדם עד לתאריך בקצרה. 
 

 בתיאטרון ירושלים  "ב.ד.ד" השנתיתהתערוכה 
 בתיאטרון ירושלים.   31.12.2021התערוכה השנתית תיפתח ב 

 ש"ח דמי השתתפות 200-ש"ח דמי הרשמה שלא יוחזרו ו  50עלות ההשתתפות בתערוכה:  
חברות חדשות וחוזרות )כאלו שלא שילמו דמי חבר בחמש השנים עם קבלת העבודה לתערוכה. 

עם תשלום דמי החבר לקראת וגם בפעילויות סוף השנה, האחרונות( תוכלנה להשתתף בתערוכה 
 ש"ח.  275.  דמי החבר כאמור עומדים על 2021במהלך חודש אוקטובר  2022שנת 

 להלן לוח הזמנים לתערוכה: 
נודיע בהמשך על  .רשמה יעשו דרך האתר באינטרנטהגשת תעודת זהות וטופס ה   .1

 15.11.2021עד ליום   -מועד פתיחת ההרשמה
  18.11.2021בעת המיפגש בארנה ב  –איסוף העבודות    .2

  9.12.2021במרכזי האיסוף עד ליום        
  12.12.2021עד ליום  –ידי חברות הועד ל            

                                
 .  26.12.2021תליית התערוכה תחל ב    .3

 
 והשנה ישנם מספר חידושים: 

אשר תציג את "מהסטודיו של אומנית קוילט" בתיאום עם האוצרת תקויים במקום מיני תערוכה 
 .מלאכת הקוילט בפני הקהל שיגיע לתערוכה 

בגודל  של   מהמסורתי, מודרני, ארט וכו'ודרכי עבודה נשמח לקבל דוגמאות של טכניקות שונות 
10X10  ,וכן דוגמאות מ אינץsketch books ומוכנה לשתף אותם , ממי שנוהגת לתכנן בעזרתם . 

בנוסף אנו מקוות לקיים מספר מיפגשי שיח גלריה במהלך התערוכה והדרכה לקבוצות ובודדים  
  בתערוכה. אנו קוראות לכן להתנדב, הן לשיח גלריה והן להדריך קהלעפ"י הזמנה מראש.  

לנוחותכן , אנו מצרפות שוב את הקול קורא עם הטפסים הנילווים לו . 
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 חברות האגודה.  מפגש 

 
החל משעות הבוקר בארנה  18.11.2021יתקיים ביום חמישי  של חברות האגודההשנתי מיפגש ה

  , על לוח הזמנים המדויק נודיעכם בהקדם. בהרצליה
 

 סדר היום במיפגש: 
 :לחברות אגודה בלבדבשעות הבוקר, 

 האסיפה הכללית השנתית ובחירת ועד חדש לאגודה. 
 טרם נקבע ועליו נודיע בהמשך  –הרצאה או מופע 

 ארוחת צהרים קלה
ובו נקיים סדרת הדגמות והרצאות קטנות של טכניקות שונות של  אחר הצהרים פתוח גם לאורחות

 חברות ומורות שונות. 
תיאור והסבר לחברות ולמורות שהציעו / מציעות סדנאות והדגמות , אנא שלחו אלינו בהקדם 

  לחברות. עם פרטים קצר על הסדנה/הדגמה על מנת שנוכל להוציא הזמנה מסודרת 
 

אנו מעוניינות במסגרת זו לקיים מיני תערוכה של עבודות שעשיתם במהלך התקופה, 
 . נשמח אם תביאו עבודות לתצוגהל. במסגרת סדנאות האגודה בזום ובכל

 
 

 . איסוף עבודות - תערוכת "אלו דברים שעלי אהובים" 
אך לצערנו ומספר המבקרים היה גדול  הצלחה רבה  הנחל"אלו דברים שעלי אהובים"   ההתערוכ

תרצה תוכל לבוא שמי בזמן הקרוב נאסוף את העבודות מהגלריה . התערוכה לא תנדוד הלאה. 
 על המועד המדויק נודיעכם בנפרד.  ביום האיסוף לארנה ולקבל את עבודתה במקום. 

 
 

 סדנאות מקוונות
וגם לחברת חדשות  2020-2021הסדנאות פתוחות לחברות אגודה ששלמו דמי חבר לשנים 

  .2021החל מאוקטובר  2022לגמרי אשר ישלמו דמי חבר ל
[, חשבון 12בנק הפועלים ] :לאגודה בצירוף אישור תשלום ההרשמה לכל הפעילויות במייל

 , מבשרת ציון.448, סניף 245884
 

 הקבלה לסדנאות עפ"י סדר הגעת המיילים. 
 
 

 ספטמבר ונשוב אחרי החגים. -אנו יוצאות לפגרה בסדנאות בחודשים אוגוסט
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 2021  נובמבר -  2021אוקטובר להלן לוח סדנאות מעודכן לחודשים 

 

 / עלותהרשמה שעה תאריך הסדנה/הרצאה המורה
רוברטה 
 ספרנדיו

 Improvisational  סדנה:
Piecing 

 טלאים באימפרוביזציה

 חלק א: 
יום רביעי 

6.10.21  
 לק בח

13.10.21 

 
17.00-20.00 

ההרשמה במייל לאגודה 
בצירוף אישור העברה 

 בנקאית
 ש"ח  95העלות 

בירגיט 
 שולר 

 חמישי יום Modern Dropletsסדנה: 
11.11.21 

 

10.00-16.00 
עם הפסקה 

 באמצע

ההרשמה במייל לאגודה 
בצירוף אישור העברה 

 ש"ח 80העלות בנקאית: 

                                                                                                                                                     

  – אימפרוביזציה בטלאים –סדנה  – רוברטה ספרנדיו

Roberta Sperandio – Improvisational Piecing  
 

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

 חופשי ובמספרים, ליצירת פיסות היכולות לעמוד בזכות עצמן או להתחבר לעבודה גדולה יותר.
 

סדנה שהתקיימה בחודשים הקודמים.  זהו המחזור השלישי.  עדיין ישנם  הסדנה היא אותה
 מקומות פנויים לסדנה. 

 
 . הסדנה מתקיימת בשפה האנגלית   
  
. 
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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.  

 
 
 
 

  

mailto:iquilta@gmail.com
http://www.israeli-quilt.com/
mailto:iquilta@gmail.com


 
 

Israel Quilters Association 
P.O.Box 40113, Mevaseret Zion 90805 

Association no. 580221406 

Mobile 0507811223 chairperson 
Mobile 052-2954800 secretary 
Mail: iquilta@gmail.com 
Website: www.israeli-quilt.com  
    

 אגודה ישראלית  למעשה טלאים 
 90805, מבשרת ציון  40113ת.ד. 

 580221406מס' עמותה: 

 יו"ר 0507811223נייד: 
 מזכירה 052-2954800נייד: 

iquilta@gmail.com דוא"ל 
אתר האינטרנט של האגודה 

https://www.israelquilt.com/ 
   

 
 

   Modern Droplets –סדנה  –בירגיט שולר 
 

בריגיט שולר חוזרת אלינו עם סדנה חדשה. לצורך הסדנה יש 
 להצטייד בסרגל עגול מיוחד . ראו בפירוט החומרים לסדנה. 

 

 
 
 
 

את הסרגל המיוחד ניתן לרכוש באתרים בחו"ל או 
  באמצעות רינה רייך. 

http://quiltisrael.com/ 
 
 

All specification are in inch, as we will be working with an inch ruler! 
 

Amount Fabrics (for the top) 

One strip each measuring 8.5" (at full 
fabric width of 42" ) 

  42" על "8.5מכל בד רצועה של 

6-8 color coordinated fabrics 
 בדים מתאימים אחד לשני 6-8

A total of 6 strips measuring 8.5" (at 
full fabric width of 42") 

של כל הרצועות יחדיו. כולל בגודל   

1 background fabric (contrasting color) 
 בד רקע בצבע נוגד 

X1 Quick Curve Ruler by Sew Kind of 
Wonderful  

ראו פירוט בהמשך  –סרגל עיגולים   

 
Additionally:  
* 8 Lots of fun  
* sewing machine, power cable, foot pedal, extension cord 
* Spare needles, a large extended base (if available)  
* Matching sewing thread 
* pins, seam ripper  
* fabric and thread scissors, pinking sheers ( if available)  
* soft pencil, regular or marking pen.  
* rotary cutter, cutting mat and ruler 
* design wall or a piece of flannel or sticky batting 
* iron and ironing surface/board 
* pen, pencil, ruler and notepad 
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 פינת הגאווה 
 

 לחברותינו המציגות עבודות בתערוכות בחו"ל. להצלחה וכל הכבוד ברכות 
  . "לחברות קבוצת "מיפגשים" השולחת את תערוכת "אשה" לתערוכת "מנקוזו 

  : לבלה קפלן ויהודית רוזנטל אשר משתתפות בתערוכהWide Horizens    של
SAQA     העבודות ינדדו אחר כך לתערוכות נוספות. ב סאן מארי או מאן בצרפת . 

  מהתה של סבתא קרויינה עד המכנסיים   –לניצה הופמן השולחת את עבודתה "זכרונות
(  לתערוכת  The Swampביוסטון , וכן את עבודתה "ביצה" )  Unityשל צחי" בתערוכת 

Hands All Around   .גם היא ביוסטון 

 וסינדי ריצרד על השתתפותן  , בלה קפלן ה קפוסטהט, מרלניצה הופמן, חוה קציר
 בתערוכת הפורטרטים שתוצג בתערוכת מנקוזו. התערוכה תנדוד במספר מקומות . 

 חמדני שעבודתה משתתפת בתערוכת רבקה ל"Connections"    שלSAQA   ביוסטון
     Judged Show ל: התקבלהשלה . העבודה תנדוד לתערוכות נוספות . עבודה נוספת 

 .pictorial quiltsשל ביוסטון בקטגוריה 

  לתערוכה לתמי אופיר שעבודה שלה התקבלה ליוסטוןIn Full Bloom עבודה נוספת .
 .Quiltmaniaשל , Contest 2021, Pour l"amour du fils  :התקבלה לתערוכה

  ליוכי דיין שעבודה שלה התקבלה לאותה תערוכה שלQuiltmania 

   סינדי ריצ'רד תשתתף בתערוכה גלובלית שלSAQA  :Furs, Fangs , Feather and 
Fins 
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