
"פעם פעם", נזכרות הסבתות בחיוך נוסטלגי, "היו מסכמים עם צלם לפני 
החתונה, ובזה הסתיימה ההכנה.

ביום החתונה הצלם היה מתזז ומצלם, והזוג היה ממתין בכיליון עיניים 
ובחוסר סבלנות לראות את התוצאות.

כעבור שבועות ספורים כבר יכלו כולם לדפדף בתוצר המוגמר ולהריע: 
"לא  באכזבה:  לקונן  או  לצילום!"  מצוינת  זווית  איזו  יפה!  תמונה  "איזו 

להאמין שכך נראיתי בחתונה!"

להזיז את השעון לאחור
מי לא מכיר את תחושת ההחמצה, אם שכחתם לחייך ברגע המדויק של 
הצילום או אם הנכד הקטן נרדם בדיוק במומנטום המושלם של התמונות 

המשפחתיות. או חלילה, אם הבגד המושקע אירח כתם מכוער של קולה.
עגמת הנפש המתלווה, לא מועילה. הפלש הבזיק והתמונה מונצחת לדורי 

דורות. עד לא מזמן, לא ניתן היה להזיז את גלגלי השעון לאחור.
אך לא עוד! 

הִקדמה העניקה בשורה של ממש לעולם הצילום. בשורה שמייתרת את 
הצער ואת החרטה ופותחת פתח לחיוכים רגועים ולשמחה אמתית.

לא  וכבר  בדואר  ושולחים  מכתב  כותבים  לא  כבר  שהיום  כפי  בדיוק 
לא  שכבר  כפי  בדיוק  המשתרך.  החוט  עם  הקווי  מהטלפון  מתקשרים 
מכוונים את השעון שוב ושוב ומגהצים במגהץ חשמלי ולא משתמשים 
בגחלים – כך תם עידן הצילום הישן ובמקומו נפתחו שערים לעולם חדיש, 

מדויק, טכנולוגי ודיגיטלי.
מושלמות  לתוצאות  ולהגיע  תהליכים  להאיץ  המאפשר  דיגיטלי  עידן 

ואסתטיות.

העידן הדיגיטלי בתחום התיעוד והנצחת 
האירועים

בעידן הדיגיטלי, צלמים נושמים לרווחה. הם לחוצים הרבה פחות ומפיקים 
תוצאות יפות יותר. 

הסיבה נעוצה בעובדה שכיום, מרכז הכובד עבר למעצב ולמפיק    שיכולים 
לתקן, לשפר ולהשביח את עבודתו של כל צלם. המעצבים               והמפיקים 

יוצרים עולם שלם ואמנותי של עיצובים המבוססים על התמונות. 

בדיוק בגלל המהפכה הדיגיטלית הזו, השאלה כיום לקראת אירוע אמורה 
להיות שונה בתכלית. לא עוד "מי הצלם?" אלא – "מי המעצב והמפיק של 

האלבום שייצור לי זיכרון מעוצב מהאירוע?"
לשאלה הזו יש תשובה אחת ויחידה: 'אינספאייר'.

'אינספאייר', בסייעתא דשמיא, מובילה את  כי  דווקא?  'אינספאייר'  למה 
מהפכת העיצוב וההפקה הדיגיטליים בתחום החתונות במגזר החרדי.

נעים להכיר, 'אינספאייר'
שירותים  אלו  בכלל?  'אינספאייר'  נפתח  למה  'אינספאייר'?  אתה,  מי 
בעלי המקצוע המעולים שנמצאים תחת המטריה הרחבה של  מספקים 

העסק ונותנים את המיטב והמרב ללקוחות?
של  והבעלים  היוזמת  ברגמן,  לרבקי  הפנינו  האלו  השאלות  כל  את 

'אינספאייר'. 
המקצועית  החדשנית,  המהפכה  מן  ולהתפעל  לקרוא  מוזמנים  אתם 

והבלעדית בתחום הצילום, העיצוב הדיגיטלי וההפקה.
 "נולדתי לאימא צלמת", משתפת רבקי, "וכך, מגיל אפס נשמתי את עולם 
כתחומים  ובעיצוב  בגרפיקה  להתמקצע  התחלתי  מאוד  מהר  הצילום. 
משיקים ובלתי נפרדים מן הצילום עצמו. השתלמתי וצברתי שעות רבות 
של למידה מתקדמת בתוכנות המקצועיות ביותר. בהמשך, לימדתי עיצוב 

בבית הספר לעיצוב גרפי 'דיזיין'".
השנים עברו, רבקי התחילה לעצב אלבומים ברמה גבוהה לבכירי הצלמים 
בארץ ובחו"ל כשהיא מלאת סיפוק מן התוצרים. "פתאום הכתה בי ההבנה: 
עריכה  או  משלים  עיצוב  ללא  אבל  מעולות,  תמונות  לצלם  יכול  הצלם 

מקצועית – כל היופי הזה לא יבוא לידי ביטוי בעלעול בין דפי האלבום. 
הדיגיטלי,  המודרני  בעידן  היום,  האמתית  המקצוענות העילית 
– והיא  הצלם  של  המומחיות  ובתנועותיו  המצלמה  נמצאת בעדשת 

מוכרחה להיות גם אצלי, במחשב. 
היום, הצלם כבר לא לבד. 'אינספאייר' דואגים לשילוב מנצח של המקצוענים 
– יחד עם עיצוב מוקפד של התוצר. זו הנוסחה המנצחת המאפשרת לצלם 
להיות נחמד, נינוח וממוקד, ובה בעת להשיג אלבומים מדהימים ביופיים 

שמותאמים באופן מדויק לרצון הלקוחות.
ואם תהיתם איך ניתן למלא את משאלות לבם הכמוסות ביותר של הלקוחות 
עד לרמת הפרטים הקטנים, הרי שמתכון טמון באפשרויות הדיגיטליות. 
במרחב הטכנולוגי, אפשר 'להפוך עולמות' ולשנות את מה שרוצים. כי כדי 

כזה  ועדכני.  מקצועי  עיצוב  דרוש  מקסימלית,  אסתטית  לתוצאה  להגיע 
שמסוגל להעלים כתם, לשנות הבעה בלתי מוצלחת, 'לשתול' נכד שנרדם 

או אפילו להוסיף שן שבורה...
אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים, נכון? ב'אינספאייר', אלבום מעוצב 

אחד שווה אלף תמונות".
 

פרטים קטנים, אלבום גדול
הרקע המשפחתי של רבקי כמעצבת, העניק לה את היכולת להבין היכן 
נקודות התורפה, כמו גם על מה לשים את הדגש. "פעמים רבות מדי ישבתי 
מול תמונה וחשבתי "אם רק הייתי מדריכה את הצלם, התוצאות היו יפות 

פי כמה וכמה".
כך, מתוך השטח ממש, קם 'אינספאייר' והיה לעובדה קיימת. 

מה 'אינספאייר' מציע ללקוחות?
עיצוב,  שירותי  קליפים,  וידיאו,  צילומי  סטילס,  צילומי  מציעים  "אנחנו 
לדינרים  דיגיטלית, אלבומים מיוחדים לחתונות ואלבומים  והפקה  עריכה 
ולמוסדות. אלבומים לבר מצווה ולבת מצווה ועוד. הכול תחת קורת גג 

אחת.
האירוע.  אחרי  למעצבת  התמונות  את  ולהעביר  לצלם  לפנות  צורך  אין 
אפשר פשוט לסגור מולנו את כל הפרטים ואנחנו נטפל בכל מה שקשור 

לתיעוד מושלם של האירוע, עד לרמת הפרטים הקטנים ביותר".

איך זה עובד למעשה?
באים  אירוע,  לפני  שעומדים  המגזרים  מכל  לקוחות   - "התאמת חבילה 
שלהם ואת  הצרכים  את  מבינים  אתם,  יחד  יושבים  אנחנו  ומתרשמים. 
הסגנון ומתאימים להם חבילה לפי התקציב שברשותם. 'אינספאייר' מציעה 
מבחר של צלמים, מהטובים בתחום ומהשורה הראשונה. כולם בעלי ותק 

רב וניסיון עשיר.
לאחר שהלקוחות בחרו בעלי מקצוע מעולים, 'מאסטרים' בתחומם, מגיע 

השלב השני.
בחירת ליין עיצובי - הלקוחות מוזמנים להתרשם ממבחר עצום של עשרות 
סגנונות עיצוב מתוך ה'ליינים' שאנחנו מציעים. ניתן לבחור ב'ארט-נובו', 
ב'בארוק' או בכל סגנון עיצוב ייחודי אחר ש'תפס ללקוח את העין' או שהוא 

התחבר אליו ומעוניין באלבום כזה. 
ב'אינספאייר' מתעדכנים כל הזמן ומפתחים את המגוון של הליינים, כך 
אלבום  ולקבל  עליו  המועדף  הסגנון  את  אצלנו  למצוא  יכול  אחד  שכל 

מרהיב עין. 
אחרי שסגרנו על חבילת צילום ועיצוב והלקוחות בחרו את סגנון העיצוב 
האהוב עליהם מתוך עשרות הליינים המיוחדים, הם ממלאים שאלון אישי.

שאלון אישי - הוא שירות נוסף ובלעדי ל'אינספאייר'. כחלק מן החבילה 
הכוללת, הלקוחות מקבלים גם בניית צילומים על ידי המעצבת. הלקוחות 
מקבלים  שאלון שבו יכתבו כמה מוזמנים עתידים להשתתף באירוע, כמה 
נשואים יש במשפחה, כמה דורות יכבדו את האירוע בנוכחותם, מהו הסדר 
הכרונולוגי בחתונה, כמה נכדים יש ואפילו מה צבע השמלות שלובש צד 

הכלה, למשל. כל זה כדי לתכנן באופן מושלם כל פרט בצילום האירוע. 
שאלון זה הגיע מתוך מציאות כואבת שבה קרה שהצלם פשוט פספס את 
זוג ה'סנדוויץ' הנשוי והנעלב, רק בגלל העומס  הסבתא הכבודה או את 
והלחץ של האירוע. באירועים של 'אינספאייר' דבר כזה לא יקרה, ולו בשל 

העובדה שהכול כתוב בשאלון והצלם מונחה מראש על ידי צוות המשרד 
במה עליו להתמקד.

"יתרון בלעדי נוסף שלנו", כך רבקי, "הוא מתן האפשרות שצוות המשרד 
שלנו יבחר בעבור הלקוחות את התמונות. מובן שהם יכולים לבחור בעצמם 
את התמונות המועדפות עליהם, אבל אנחנו מציעים גם שירות כזה לכל 
המעוניין )ללא תשלום נוסף!(, והוא חוסך ללקוחות זמן רב וכאבי ראש לא 

מעטים.
ישב הזוג עם המעצבת לפגישה אישית,  - לאחר האירוע  פגישה אישית 
יעבור על התמונות שנבחרו ויבצע שינויים והוספות ככל שברצונו. ואז, כל 
מה שנותר לבעלי השמחה הוא רק לחכות לתוצאה המושלמת, אחרי עיבוד, 
פילטרים ועוד אמצעים דיגיטליים חדשניים שמשלימים את העיצוב מעבר 

לרמת הצילום האיכותי והמוקפד".
ב'אינספאייר' מקפידים על סגנונות ועל קווי עיצוב. המקצוענים בסטודיו 
דרך  ועבור  קלאסי  החל בסגנון  והעיצובים,  פיתוח הסגנונות  על  עובדים 
סגנונות מודרניים ברמות השקעה שונות ובאמצעים דיגיטליים מתקדמים.

"האלבומים שלנו עמידים במים, עם תעודת אחריות לכל החיים", מוסיפה 
רבקי ברגמן. 

בעניין האיכות, אם כן, אין צורך להוסיף אפילו מילה אחת.

'אינספאייר', למי?
"אנחנו פונים לאנשים מכל המגזרים שעומדים לפני אירוע, רוצים למצות 
אותו בשלמותו ולהשקיע בזיכרון ובתיעוד שלו. גם חתונה באולם פשוט 

תוכל להפוך באלבום לאירוע יפהפה.
השליחות שלי היא לתעד את האירוע באופן שיעלה חיוך של נחת על פני 

הלקוחות שלנו ויגרום להם להתמוגג מהתוצאות. 
משמעותי  אסתטי  עם פגם  לכלה  אלבומים  עיצבנו  שנים,  לפני 
בפנים. ידעתי שהיא עשתה מאמצים רבים לטפל בו בעזרת ניתוחים ועוד. 
התמונות הגיעו אלינו אחרי החתונה, ואני החלטתי לשבת ולהסיר כל זכר 
לפגם ההוא כדי לשמח אותה ואת משפחתה. אחרי השקעה שלחנו את 
האלבום המעוצב, ומיד קיבלתי טלפון נרגש מהסבתא )!( שלא ידעה את 
בזר  פרח  נבל  אחר,  "במקרה  רבקי.  בהתרגשות  נזכרת  מהודיה",  נפשה 
הפרחים המרשים של הכלה ואנחנו הוספנו אותו, רענן וחדש, ממקום אחר. 
כלה אחרת התקשרה ואמרה לי: "השמלה שלי שחורה לגמרי למטה, מה 

עושים?" כמובן, הלבנתי מיד את השמלה שלה.
מרגש אותי בכל פעם מחדש, לשמח אנשים ברגעים משמעותיים כאלו 
ולתת להם, בסייעתא דשמיא, מזכרת מושלמת ומעוצבת מאירוע של פעם 

בחיים". 

תיעוד מושלם
כשהתמונה פוגשת את המעצב הווירטואוז נוצרת שלמות

מלי הלר

'מתחתנים? התקשרו עכשיו לאינספייר < 2461*
כדי להחליט כיצד יראו הזיכרונות האישיים שלכם
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