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מידעון מרץ 2022
שלום לכל חברות האגודה .בחודש זה אנו נחגוג את יום הקווילט הבינלאומי ,חגיגה לעיניים וכיף להיות שייכות
למשפחה גדולה זו .כמו כן ,אגודת הטלאים הישראלית חוגגת  30שנה להיווסדה ,עוד סיבה לחגיגה!
התערוכה השנתית בתיאטרון ירושלים ננעלה ומיד עברה לתצוגה בהיכל התרבות בפתח תקווה .מי שלא ראתה
אותה יש לה הזדמנות נוספת לבקר בתערוכה( .פרטים בהמשך)
במידעון זה אנו מפרסמות סדנאות זום חדשות אשר יעשירו את ידיעותינו .לא מאבדות תקווה לעתיד ללא קורונה
כדי שנוכל שוב לחדש פעילויות כמו בעבר.
הפעילויות פתוחות לכל חברות האגודה ששילמו דמי חברות לשנת  .2022נשמח לראות את כולכן משתתפות
בסדנאות ובהרצאות .נשמח מאוד לקבל לשורותינו חברות חדשות.

עדכון רשימות הקבוצות ,מפקד חברות
ועד האגודה מעוניין לשמור על קשר עם חברות המשתתפות בקבוצות השונות ברחבי הארץ ,בימים אלה הפצנו
בין הקבוצות קובץ אקסל למילוי על ידי חברות באגודה נודה לכן אם תעבירו אלינו בחזרה את הקובץ לאחר מילויו.
קבוצות שלא קיבלו קובץ אקסל אנא פנו לדואר זה mplatonov@gmail.com
הקובץ כולל פרטים כמו שמות החברות המשתתפות במפגשים של הקבוצה ,מועד ומקום המפגש ,האם
הקבוצה סגורה או פתוחה ,משתתפות
חדשות ,ואת שם ראשת
הקבוצה/רכזת /אשת קשר .אנו רואים
חשיבות רבה במילוי טופס זה כנוהל
תקין של האגודה.

תערוכת "בדד" בתיאטרון
ירושלים
אנו שמחות לבשר שתערוכת "ב.ד.ד".
שהוצגה בתיאטרון ירושלים ,הועברה,
וכרגע מוצגת בהיכל התרבות בפתח
תקווה מיום ראשון  27-2-2022עד יום
רביעי  .30-3-2022פתיחת התערוכה
הייתה ביום ראשון . 27-2-2022
שולמית רון נתנה שיח גלריה מרתק
על התערוכה ומאחורי הקלעים
בשיפוט.

היכל התרבות נמצא ברחוב
המכבים  5פתח תקווה .הכניסה
להיכל התרבות באמצעות כפתור
לחיצה על מנת לבקש מהשומר פתיחת הדלתות .יש חניה במקום למרות שרשום "מלא" ,שוב יש
ללחוץ ולהודיע שבאתם לתערוכה ולבקש לפתוח את השער .התערוכה מוצגת ב 2-הקומות בבנין.
Mail: iquilta@gmail.com
Website: www.israelquilt.com

Israel Quilters Association
15 Habsor P.O.Box 34 Shoham 6080915
Non-Profit Organization No. 580221406
Chairwoman Tel: 972-54-4504413
Secretary Tel: 972-507410930

אגודה ישראלית למעשה טלאים
הבשור  15ת.ד 34.שוהם 6080915
מס' עמותה580221406 :
נייד יו"ר0544504413 :
נייד מזכירה0507410930 :

שינוי כתובת למשלוח דואר לאגודה
לתשומת לב חברות האגודה כתובת מעודכנת למשלוח דואר:
הבשור  15ת.ד ,34 .שוהם 6080915

דמי חבר לאגודה
דמי החבר לשנת  2022הוא בסך  275ש"ח.
חברות שטרם חידשו את החברות לשנת  ,2022אנא העבירו את דמי החבר בהקדם .ניתן לבצע את התשלום
בהעברה בנקאית .חשבון מס'  245884בבנק הפועלים ( ,)12סניף  448מבשרת ירושלים

iquilta@gmail.com

יום הטלאים הבין לאומי 20-3-2022
!Save The Date
ברחבי העולם ובמיוחד בארצות הברית מציינים את יום הטלאים הבינלאומי.
אנו רוצות לציין אותו בדרך מיוחדת ביום ראשון ה 20-3-2022-בשעה  18:45בואו
תטלו חלק בחגיגה!
בתכנית - Marty O :תרצה לנו על הדרך המיוחדת בא היא עובדת.
האמנית  Marty Oמקליפורניה יוצרת אמנות לבישה ,מכלולים ופסלים מטקסטיל
שמוחזרו ופריטים שנמצאו .מרטי החלה את דרכה כעובדת סוציאלית ועורכת דין,
בשנות החמישים לחייה שינתה קריירה והפכה לאומנית Marty O .מקפידה על
עקרונות אפס בזבוז כשהיא הופכת שמיכות ומצעים זרוקים ,מרופטים ומוכתמים
לשמיכות אומנות ייחודיות ,בגדים ופסלים .עבודתה של מרטי הופכת את עבודת
הטלאים והרקמות המסורתיים לבלתי צפוי .עבודתה רגשית ,מדברת על נושאים
שנויים במחלוקת באמצעות האמנות שלה ,תוך מתן כבוד לעבודת היד של.
 מצגת על תולדות הטלאי בארץ.אנו נקיים זום תצוגה של עבודות מיוחדות וסיפורים שמאחוריהם .מי שמעוניינתלהציג עבודה ולספר בכמה מילים על התהליך יכולה לשלוח את הצעתה למייל
האגודה.
כל המעוניינות להשתתף אנא הירשמו לפעילות דרך המייל של האגודה על מנת שנוכל
לשלוח קישור לאירוע.
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פינת הגאווה שלנו…
נוגה שרייבר-כהן ,מציגה את עבודותיה
בתיאטרון ירושלים ,בין ה 4.3.22-עד
 31.3.22התערוכה פתוחה בימי א -ה
 ,16:00-21:00ו'  ,10:00-14:00מוצ"ש
מפתיחת המתחם עד 21:30

בלה קפלן – וחווה קציר
משתתפות בתערוכת "ברוחה"
אמנות ואומנות ,לזכרה של רות
דיין .התערוכה תהייה פתוחה עד
 9-4-2022רח' הפלך  6תל
אביב.
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שושי רימר משתתפת בתערוכה שנתית של אמני בת ים המוצגת במכון לאומנויות ,רח'
שמחה הולצברג  , 18בת ים .נעילת התערוכה ב.26-3-2022-
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סדנאות מקוונות
לפניכם רשימת הסדנאות לחודשים הבאים .אם תהיה רשימת המתנה גדולה לסדנה של קטי
פרלמוטר "בנייר ערים" נבדוק לזמן אותה שוב .תשאירו את שמכם אצל יונה דרך מייל של
האגודה.

המורה

הסדנה/הרצאה

תאריך

שעה

הרשמה /עלות

יום הטלאים הבין לאומי 20-3-2022
מפגש זום משעה 18:45

ג'ני רינמן

הסודוקו

יום שלישי
22.3

קרולינה

CURVESTRANSPARENCI
ES

יום שלישי

13:0017:00

Sue
Bleiweiss

"ציפורים"

יום ראשון

15:3017:00

Jenny
Lyon

"פרחים מאורגנזה"

 30.5יום שני

(הסדנא מחולקת לשני
חלקים)

יום רביעי 1.6

16:0019:00

"שזירות מסקרנות"

יום שלישי 7.6

שעות 6
 10:3016:30

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
:בנקאית
העלות  85ש"ח

5.4

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
:בנקאית
העלות  125ש"ח

8.5

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
:בנקאית
העלות  90ש"ח
ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
:בנקאית
העלות  145ש"ח

Mel
Beach

(הסדנא מחולקת לשני
חלקים)

יום שלישי
14.6
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 9:0013:00
– 9:00
11:00

ההרשמה במייל לאגודה
בצירוף אישור העברה
:בנקאית
העלות  150ש"ח
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Texture into Sudoku Jennie Rayment
 שלבו את כל תשעת הרעיונות.תשע דרכים גאוניות ליצור מרקם פני השטח וקסם מניפולציות
 מוצלבים על פני, צרו אוריגמי טוויסט. מתפתל ומסתובב, מכווץ,כדי ליצור פאנל מטופח להפליא
 ריבועים שלובים ושלל רעיונות, אפקט הטיה,תנועות.

Requirements for Working in Multicolour
Please cut all pieces before
class (Completed block 12"
square)
1. Bias Block: Three 4½"
squares - two in one colour
and one in another. colour
(middle left)
2. Interlocked Squares: Five
4½" squares - four in one
colour and one in another
colour (centre)
3. Petal Pattern: Four 2½"
squares in one colour + Four
4½" x 2½" rectangles in
another (bottom centre)
4. Crossed Tucks: One 7½"
square in one colour + Four
2" squares in another colour
(top centre)
5. Origami Twist: One 8" square (middle right) Optional: One 2½" sq in another
colour

6. Fancy Fandango: Two 8" squares - one from each colour + One 4½" square in
one of the chosen colours (bottom right)
7. Flower: One 7" square ine colour + One 4½" square in another colour (top
right)
8 & 9 Tucked Blocks: One 9½" x 5" strip for ewach block (top right & bottom left)
50 cm (½ yard) extra material for backing and borders and extra inserts
ניתן לעשות את העבודה בצבע אחד ליתר פרטים יש לבדוק בקישור זה
https://www.jennierayment.com/content/requirements-texture-sudoku
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Carolina Oneto : Curves and transparencies
בסדנה זו נלמד איך להכין מיני שמיכת טלאים ,אותה נעצב מאפס .לאחר מכן נדבר על תורת הצבע
וכיצד נוכל ליצור אפקט שקיפות באמצעות צבע ובדים .אלמד אותך כיצד לחתוך בדים עם צורות
מעוקלות מורכבות ולתפור את הצורות המעוקלות הללו במכונה .מפגש זה יספק לך טכניקות חדשות
וידע על תורת הצבעים שיאפשר לך להרגיש בטוח בעיצוב ,חיתוך ותפירה של צורות עקומות מורכבות.
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Whimsical Birds Supply  סדנת ציפוריםSue Bleiweis
List 1/2 day workshop with Sue Bleiweiss If you have any questions about the supply list
pleasedon't hesitate to email me at sue@suebleiweiss.com
Sewing supplies:
I will be providing templates for and demonstrating how to make the whimsical bird quilt pictured
here and these are the supplies you will need to make one. The finished quilt measures
approximately 15” x 15” but you can make yours in any size you want. I like to work with solid
fabrics but you should create your art quilt using the fabrics and colors that you like.
White (or any color you prefer) for the background of the front of your pillow - one piece 16” x
16” White (or any color you prefer) for the back side of your pillow - 1/2 yard Wool felt or quilt
batting - I prefer to use wool felt instead of batting because it makes my quilts hang nice and flat
and gives body but not loft. If you are going to make project you want to wash then you should
use quilt batting. You can find wool felt at most Joanne craft stores. I buy it direct from Nonwovens and I buy the TOY-002 in color way Opal:
https://www.commonwealthfelt.com/shop/woolfelt/woolfelt-opal-35/
Mistyfuse fusible web - note that this is the only fusible that I use and recommend and all the
techniques I teach are demo are with this product. The choice is yours but if you choose to work
with another brand of fusible then your results may differ from mine.
https://www.mistyfuse.com
Parchment paper - NOT freezer paper. I prefer to use the Reynolds brand parchment paper
because it has a good silicone coating, If you use the brown paper parchments you may have
problems with it sticking because the coating doesn’t tend to be very thick.
Transfer paper: There are two brands I like: Transdoodle which you can buy on the mistyfuse
website: https://www.mistyfuse.com/collections/transdoodle
Or Saral WAX FREE transfer paper which you can buy from Amazon:
https://www.amazon.com/SARALPAPER-White-Transfer-Paper/dp/B0027AENYK Dritz also
makes a wax free transfer paper. Whatever you buy you’ll just need to make sure that it’s white,
yellow or some other light color. I prefer to use white. Black fabric - 1/2 yard will be more than
enough and you could probably get away with 1/4 yard - note that you can substitute a small
scale black and white print or another color instead of solid black for a different look. Or mix it
up and use a variety of colors. An assortment of scraps (measuring 8” - 12” square or so) to use
for the birds and other imagery. Sewing machine and assortment of threads to match your
fabrics including black thread Rotary cutter and mat Iron and ironing surface Good sharp scissors
for detail cutting If you have any questions about anything, please do not hesitate to email me
at sue@suebleiweiss.com www.suebleiweiss.com
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נצייר ביד חופשית ציפורים פשוטים בעזרת עיפרון .המרצה תלמד כיצד להעניק לציפור שלך אישיות ייחודית
משלה על ידי שינוי עיניה ,צורת המקור ,הנוצות ,עמדות הרגליים וכפות רגליה .עם הרבה טיפים וטכניקות
לפיתוח תיק ציפורים משלך תוך שימוש בציפורים אמיתיות כהשראה.
בשיעור יהיו גם :תבניות צורות ניתנות להדפסה ,בהן תוכלו להשתמש כנקודת עזר או נקודת מוצא ליצירת
הציפורים שלכם.
הקדמה והדגמה של איך היוצרת משתמש בכמה מהכלים והטכניקות האהובות עליה (מחבתות צבעי מים,
עפרונות וטושים) כדי להוסיף צבע לציפורים המצוירות שלה.
" ...אני אדריך אותך בתהליך של איך אני הופך את הציפורים הגחמניות שלי לאפליקציות בד על השמיכות שלי.
אני אספק לך תבנית שבה תוכל להשתמש כדי ליצור כרית או תליית קיר בגודל  X14 14אינץ' או שתוכל לעצב
וליצור פרויקט משלך
.
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Mel Beach ""שזירות מסקרנות
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Chairwoman Tel: 972-54-4504413
Secretary Tel: 972-507410930

אגודה ישראלית למעשה טלאים
6080915  שוהם34.ד. ת15 הבשור
580221406 :מס' עמותה
0544504413 :נייד יו"ר
0507410930 :נייד מזכירה

Mail: iquilta@gmail.com
Website: www.israelquilt.com

