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 2022מידעון מאי 

האביב עדיין במלוא הדרו עוד מעט יחלוף וימי הקיץ החמים לפנינו. הקורונה כמעט מאחורינו   

 ואנחנו מתכננות לחזור למפגשים כבעבר. באמתחתנו תכניות מעניינות לחדשים הקרובים. 

 תערוכה שנתית 

 תערוכת ב.ד.ד הורדה וכל העבודות הוחזרו לחברות.  

: "מחווה ליורם טהרלב",  עבודות בהשראת    17.3.2023השנתית הבאה שלנו ב התערוכה 

 שיריו / ספריו של יורם טהר לב ז"ל.  

 יצרנו קשר עם יורשיו לקבל את הסכמתם והם שמחו מאד. 

 עקב פניות של החברות החרוצות, 

  5%ס"מ מקסימום. )ניתנת אפשרות של  120ס"מ מינימום,    80מידות העבודה:  -
 גודל(. סטיה מה

 קול קורא לתערוכה יצא בידיעון של חודש יוני.   -

 
 מפגש חברות 

 נקיים כנס  בקניון ארנה בהרצליה.   20.6.2022ביום ב' 

מה במפגש? הרצאה על שיריו של יורם טהרלב מפיה של ד"ר אסנת גולדפרב ארזואן, ארוחת  

 צהרים קלה, מבחר סדנאות קצרות מהמורות המקומיות, ומכירת בדים.  

  טוני הדרכהסר

שעות נאפשר לכל החברות לצפות בסרטוני הדרכה של   3במשך  21:00מ  30-31.7ב 

, הסרטונים יהיו פתוחים לצפיה  Global Quilt Connectionמורים מכל העולם,דרך  

 שעות. )כמו שאפשרנו ביום הקווילט( 24במשך 

 ר חברות האגודה מתבקשות להרשם על מנת שנוכל לשלוח אליהן את הקישו

 

 טיול  

 אנחנו מתכננות טיול לחברות האגודה לאחר חגי תשרי במידה והקורונה תאפשר.  
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WhatsApp 

בשם האגודה הישראלית למעשה טלאים, שמטרתה   WhatsAppלאחרונה פתחנו קבוצת 

של ציוד שקשור אך ורק לטלאים,    פרטיתהעברת הודעות לחברות האגודה כמו: פרסומי מכירה 

והודעות חשובות אחרות. במחשבה שאנחנו קשובות ומקושרות יותר   תנחומיםשמחה גאווה 

 לטלפון ופחות למייל. 

ההודעות שיועברו בו יהיו לאחר   לכתיבת ההודעות פתוח לחברות הועד בלבד.  WhatsAppה 

 פניה אל חברות הועד. 

 נא להודיע לנו.  WhatsAppאם משהי מהחברות אינה מחוברת ל

 

 פינת הגאווה 

 2022יוסטון  SAQAהמוכרת לנו מהתערוכה "בית" של סינדי ריצ'רד תוצג ב היצירה 

 

 שסינדי משתתפת באריאל ועוד תערוכה בארץ  
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סניף של אירופה והמזרח התיכון, שתיערך   SAQA  Wide Horizons VIIIלתערוכה של: 

 5נבחרו עבודותיהן של  Carrefour Européen du Patchworkב   2022בספטמבר 

 חברות האגודה. 

 גישה וגר, מאיה חייימוביץ, עליזה ענבר, בלה קפלן, וימימה לבן והכבוד ל: 

 תערוכת יחיד של חדוה מרוז

 23.5-.23.7.2022מודיעין מכבים רעות  49במרכז הרב תחומי במודיעין, עמק דותן 

 . הנכן מוזמנות. 19:00בשעה  23.5פתיחת התערוכה ב

 

 תערוכות בחו"ל 

חברות אנחנו מפרסמות קישור לאתר אינטרנט של תערוכות קיימות ועתידיות  לפי בקשות של 

 בחו"ל. 

 shows/-quilt-https://ronatheribbiter.com/2022: 2022תערוכות לשנת 

 shows/-quilt-https://ronatheribbiter.com/2023: 2023תערוכות לשנת 

 

 הודעה חשובה 

ועד האגודה מעוניין לחדש את אתר האינטרנט. ולמטרה זו אנחנו מחפשות מישהי /מישהו  

 שמבין ויכול לעזור לקשר בין בוני האתר והאגודה.  

 אנא צרו קשר איתנו במייל האגודה
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 סדנאות ופעילויות 

 הרשמה/ עלות  שעה תאריך  סדנה/הרצאה המורה

Jenny 

Lyon 

 פרחים מאורגנזה 

השיעור מחולק לשני  

 חלקים 

 30.5 יום שני

 יום רביעי  1.6

16:00- 

19:00 

ההרשמה במייל לאגודה  

בצירוף אישור העברה  

 בנקאית 

ש"ח 145העלות     

Mel Beach 

1 

 שזירות מסקרנות 

לשני  השיעור מחולק  

  חלקים

 יום שלישי  7.6

 

יום שלישי  

14.6 

9:00 -

13:00 

9:00 – 

11:00 

ההרשמה במייל לאגודה  

בצירוף אישור העברה  

 :בנקאית

ש"ח 150העלות     

Mel Beach 

2 

 שזירות מסקרנות 

השיעור מחולק לשני  

  חלקים

 יום שני 13.6

 

 27.6יום שני 

9:00 -

13:00 

9:00 – 

11:00 

לאגודה  ההרשמה במייל 

בצירוף אישור העברה  

 :בנקאית

ש"ח 150העלות     

Margaret 
Willingham 

reverse  

applique 

 4.7יום שני 

 11.7יום שני 

17:00 

-20:00 

 ההרשמה במייל לאגודה  

 בצירוף אישור העברה 

 בנקאית 

 ש"ח130העלות 

 Mel Beachעקב ביקוש הוספנו עוד סדנא של  ●

עלות ההשתתפות לחברות  15:00 -10:00הרצליה מכנס בארנה   20.6.2022

 ש"ח 100האגודה 

 globalquiltסרטוני הדרכה  30,31.7.2022

 21:00-24:00משעה 

 ללא עלות אך חובה להרשם
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:         ההרשמה לכל הפעילויות במייל לאגודה בצירוף אישור תשלום ●

 מבשרת ציון   448סניף  245884[  חשבון 12בנק הפועלים]

 

 נשמח מאד אם תפרסמו את העבודות בפייסבוק של האגודה.  ●
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Sue Bleiweiss 

Whimsical Birds Supply -סדנת ציפורים 

 

 

 

 

 

 

 

  If you have any questions about the supply list  please don'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  
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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.  

Mistyfuse fusible web - note that this is the only fusible that I use and 

recommend and all the techniques I teachare 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.  

      Quiltisrael.comניתן לרכוש אצל רינה רייך ב 

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:  

 Quiltisrael.comניתן לרכוש אצל רינה רייך ב 

Or Saral WAX FREE transfer paper which you can buy from Amazon: 

https://www.amazon.com/SARALPAPER-White-Transfer-

Paper/dp/B00 

27AENYK 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.  
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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 

 
 

Jenny K Lyon 

 פרחים מאורגנזה 

 

ריבועים של בד שקוף, נניח אותם על זה פשוט כיף טהור! בואו נשחק עם 

תורת הצבעים ללא גלגלי צבע או קווילט וניצור אפקטים צבעוניים. זוהי 

 , נשחק עם צבעים כמו ילד בגן! זהו שיעור נהדר עבור אלה שעדיין לא  חוקים
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בטוחים בעצמם בתיפורים חופשים, ולאלה המנוסים יותר. אפשר להוסיף  

 יים... זהו שיעור משמח עם הכנה מינימלית.צמחים פרחים, חרקים, בעלי ח

 

This is just pure fun! Let’s play with squares of sheer fabric, 

layering them on a quilted background to create colorful effects. 

This is color theory without color wheels or rules, just playing 

with color like a Kindergartner! This is a great class for a timid  

free motion quilter and more experienced quilters can add quilted 

plants, insects, animals…. This is a joyful class with a minimal 

supply list – does it get any better than that? 

 Supply Listרשימת ההכנה:  

 ● Sewing machine in good working order capable of dropping 

feed dogs.  

● Machine’s operating manual. 

Please make sure you have the right foot to do this. 

 ● Quilt sandwich for 15” x 19” base of piece: High quality white 100% 

cotton for top, can use a print for the backing if you want to hide your 

stitching. Quality batting – cotton, blend or wool.  

● Optional: another quilt sandwich (15”-ish) to play on before you 

commit to your “real” piece.  

● Fabric small (4” square or so) pieces of sheer fabric organza 

(polyester or silk)  in an assortment of pastels and “flower colors” + 

assortment of greens. 7 – 10 of each. Swatches are small. 

 ● Thread: 50 or 60 weight thread in white or off-white; black thread – 

40 – 60 weight.  

● Size 80 topstitch needle.  

● Thread snips.  

● Wash away marker and 24” ruler.  
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● Fine straight pins.  

● Paper to practice drawing designs on. Packing paper is my favorite 

– plenty of room to play.  

● Free motion quilting notions you typically use. I recommend a 

straight stitch plate if you already have one.  

● 3 plain (no print) paper towels, 6 if you have the half-sized ones.  

● Optional: If you want to do a ruler work background, bring rulers 

and ruler foot. ● Optional: Small seed beads for embellishment. If you 

want to play with beading, also bring:                                                            

● Clear polyester thread. 

● Size 60 needle.  

● Zig zag plate for machine.  

● Extra bobbin.  

● For this project, the fabric must be sheer; semi-sheer won’t work. 

Organza ( Chiffon is not suitable). 

 ●  Sheer fabrics with a print or design add interest. Bring if you have 

them. 
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 Mel Beachשזירות מסקרות 

  

כל הסודות של יצירת אשליה של קימורים ושקיפות באמצעות תפירה ישרה  

 זמנית-בלבד. שמיכת הטלאים הייחודית שלך תהיה חתוכה ומרופדת בו 

 as-you-g בטכניקה

שעות למפגש ראשון ושעתיים למפגש השני 4מפגשים:  2- סדנא בת   

Intriguing Interleave Quilts We will unlock the fun and intrigue of 

Interleave quilts. This workshop will reveal all the secrets behind 

creating the illusion of curves and transparency. Best of all, these  

Interleaves are assembled using a quilt-as-you-go technique, so your 

unique Interleave quilt will be pieced and quilted at the same time!  

Supply List (Finished Size approximately 18” x 18):  

• 6 strips of fabric each measuring 6 ½” x 18” The 6 fabrics should go 

well together but have some contrast in order for the Interleave 

design to pop. Here are some hints for selecting fabrics:  

▪ Solids/Small Tone on Tone prints tend to work best as they yield 

crisp curves and transparency  
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▪ Larger prints/batiks tend to create a watercolor effect in which the 

design is more blurred  

▪ Stripes and ombres can add some energy to your interleave design. 

If using striped fabrics and/or ombres, you may want to bring a fat 

quarter instead and hold off on cutting your strips, as there are cutting 

options for additional design interest!  

• Backing fabric and batting each measuring 22” x 22” •( Pellon 820) 

 )פליזלין עם סימונים עליו במרווחים קבועים (ניתן לרכוש אצל רינה

Quilters Grid Fusible Interfacing 22”x22” (not to be confused with 

Pellon 821 which is on point)  

• ¼ yard of fabric for your binding (hold off on cutting strips as we will 

audition binding options at the end of class)  

 

 

• Piecing thread (Aurifil 50 wt, So Fine, etc). Bring one thread that will 

blend in with your backing fabric and a neutral that will blend in with 

the strips of fabric  

• 24” Ruler  

• Large cutting mat (24” preferable, but at least 18” long)  

• Rotary Cutter  

• Scissors: fabric and paper  

• Piece of cardstock and/or thin cardboard box (ie. Box from cereal, 

crackers, etc) measuring 11" tall by 5" wide to print templates (will be 

sent via email up to a week prior to workshop)  

• Glue or Tape (can be a glue stick, school glue, tape—scotch, 

double sided) to make a template using cardboard  

• Thin/Fine Black Sharpie Marker and/or a Sakura Gelly Roll 

White/Metallic pen if using dark fabrics • Roll of 1” wide Blue Painter’s 

Tape  
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• Pins: 16-20 safety pins for basting AND 5-10 straight pins  

• Iron/Ironing board (travel size is fine)  

• Sewing machine in working order, with 1/4” foot (without side/edge 

guide). If you have a walking foot that has ¼”markings, bring it, but it 

is not necessary for this project.  

More pictures of Interleave Quilts are posted on my website: 

melbeachquilts.com Questions/concerns? Feel free to contact me at 

melbeach@melbeachquilts.com 

 

 

 

 

 

Margaret Willingham  

Reverse Applique with added dimension. 

כל משתתפת תבחר אחת משתי הדוגמאות המצוינות מטה והמורה תשלח אליה  

 . על החברה להדפיס ולחבר עם נייר דבק את חלקי התמונהPDFבמייל קובץ 

 המשך מידע על הסדנא יבוא במידעון הבא. 
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