
ענק על בד קנבס תמורת תשלום נוסף(.
 שכונת פרדס הגדוד, נתניה,

 2461403־052, באינסטגרם ובפייסבוק 

 אורלי שניידר, 
כפר סירקין

מבקשים  היינו  יכולנו  שאם  רגעים  "יש 
־שיימשכו לנצח: הידיעה שחיים חדשים נוצ

רים בתוכך, החיוך עם השן הראשונה, התינוק 
הרך בתנומה רגועה — והיכולת להנציח את 
הרגעים האלה מרגשת אותי כל פעם מחדש", 
אומרת הצלמת אורלי שניידר, אם לשלושה. 
הן  אליה  המגיעות  האמהות  רוב  לדבריה, 
גם  יש  אבל  ראשון,  לילד  צעירות  אמהות 
"שבאות  ורביעי,  שלישי  ילד  עם  אמהות 
ורוצות  שיילדו,  האחרון  הילד  שזה  בידיעה 
להנציח את רגעי הינקות האחרונים בבית". 
בצילומים  משלבת  היא  גם  אחרים,  כמו 
אביזרים, כמו כובעים סרוגים או בדים, והיא 

מהצי חוששים  ההורים  "בהתחלה  ־מספרת: 
יהיה  אולי  יהיה קר,  לומים — אולי לתינוק 
לו לא נעים או לא נוח, אבל אז הם מגיעים 

־לסטודיו ורואים את התנאים ונרגעים. למ
את  מראש  לתאם  מקובל  הזה  שבענף  רות 
אני  ההיריון,  במהלך  עוד  הצילומים  מועד 
בגישה קצת שונה: אין מה למהר. קודם כל 

שהתינוק ייוולד". 
מחירים: 

החל  אלבום:  ללא  צילומים  סט   •
מ־600 שקל

• סט צילומים ואלבום 20 עמודים 
בהדפסה דיגיטלית: 800 שקל

האילנות 1, כפר סירקין, 
 7961083־054, 

www.orlis.co.il

פרפרים בבטן, קדימה 
־הסטודיו של אפרת גל־און בקדימה מת
־מחה בצילומי היריון, ניו בורן, ילדים ומש

פחה ובוק לבת מצווה. הוא משתרע על שטח 
חדר  הלבשה,  חדר  שכוללים  מ"ר   125 של 

אירוח ומשחקייה גדולה לילדים.
רכים  "לתינוקות  לשניים:  אמא  גל־און, 
עד מקסימום כמה שבועות יש עדיין את כל 
המימיקות ותנועות העובר הטיפוסיות כאילו 

־הם נמצאים עדיין ברחם, וזה מה שיפה בצי
קצת  תינוק  האלה.  בגילים  שנעשים  לומים 
רגוע,  פחות  מגזים,  סובל  כבר  גדול  יותר 
אותו  מתקבל  ולא  בפנים,  אדום  מתפתל, 
אפקט של התמונות של הימים הראשונים". 
־לדבריה, בצילומים היא משתמשת ברק
־עים מגוונים, בפריטי לבוש מקוריים ובאבי

זרים כמו קערות, מצנפות, קישוטי 
שיער, ולתינוקות גדולים יותר גם 
ותאורה  וינטג'  פריטי  משחקים, 
במהירות  נעשה  "הכול  מיוחדת. 
את  להתיש  כדי שלא  ובמיומנות, 
הדוגמנים הצעירים. אני שרה להם 
שירים, נותנת להם לשחק, שייהנו 
מדובר  דבר,  של  בסופו  מהחוויה. 
מאחדת  מאוד  משפחתית  בחוויה 
ובחוויה מרגשת גם לי כצלמת. אני 
עושה גם עיבודים וליטושים של תמונות, כי 
של  הדפסות  וגם  במקצועי,  גרפיקאית  אני 
התמונות על חומרים שונים כמו עץ, זכוכית, 
קנבס, או הדפסת תמונות באלבום. את חומר 

הגלם מקבלים בצילומים דיגיטליים".
מחירים: 

• סט צילומי ניו בורן )תינוק עד 3 שבועות(: 
700־950 שקל, תלוי בזמן הצילומים 

• סט צילומי תינוק בן כמה חודשים: 600־850 
שקל, כנ"ל

עמו־  28 כרומו  בהדפסת  מעוצב  אלבום   •(
דים(: החל מ־350 שקל 

• אלבום מעוצב בהדפסת פוטו )28 עמודים(: 
החל מ־500 שקל

 קדימה, 7772892־050, 
www.parparim.co.il

עצה מאמא ומסבתא? 
ממש לא. מחברה 

בפייסבוק? למה לא 

א
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היו  ילדים בשבט. על כל אם מבולבלת אחת  גידלנו  פעם, 
את  להשכיב  כשצריך  יד  לתת  שיכלו  ממנה,  מנוסות  עשר 
ולהטות אוזן  התינוק־לקפל כביסה־לשטוף כלים־להכין אוכל, 
כשהאם העייפה הייתה צריכה לפרוק מתח. הן גם התלהבו יחד 
איתה מהפלא הזה שהוא התינוק הגדל ומתפתח ועזרו לשמור 
על בריאותו. היום, רובנו סגורים בתוך הקופסאות שהן הבתים 
שמצפה  בעידן  פשוטה,  הלא  ההורות  במערכת  בודדים  שלנו, 
את  כהורים.  רק  לא  התחומים,  בכל  מושלמים  להיות  מאיתנו 
ההורים  וקבוצות  החברתית,  הרשת  מפוגגת  הזאת  הבדידות 
הצפופה  לשבטיות  המודרני  הגלגול  כנראה  הן  מציעה  שהיא 

והמגוננת ההיא.
הנה כמה מהקבוצות הפופולריות והפעילות ביותר בפייסבוק:

המציעה  בלבד  לאמהות  ותמיכה  ייעוץ  קבוצת  מאמאזון: 
של  הלילה  משנת  החל  שונות,  בסוגיות  להתייעצות  אפשרות 
תינוקות, איתור אולמות אירועים לברית, התמודדות עם יותר 
מפעוט אחד בבית ועד קעקועים עם שמותיהם להורים. בקבוצה 
חברות מעל 91 אלף אמהות )ולא סבתות(, והמנהלות מקפידות 
על הסרת תוכן שיווקי ופוסטים שאינם תואמים לשיטתן לרוח 

הקבוצה.
ונשים  הרות  נשים  לאמהות,  סגורה  קבוצה  מאמאטבע: 
ואינטואיטיבית  אלטרנטיבית  לחיים  שגישתן  פוריות,  בהליכי 
והן חושבות ופועלות אחרת מהמיינסטרים, אומרת תמר נאמן־

גולן, מייסדת הקבוצה. זה אומר נשים שמעדיפות חיתולי בד, 
לינה  חיסונים,  ממתן  חלקית  הימנעות  מאוד,  ממושכת  הנקה 
מהווה  והיא  מובהק  פמיניסטי  אופי  לקבוצה  וכו'.  משפחתית 
פלטפורמה המעודדת העצמה נשית. בקבוצה חברות מעל 6400 
חברות  שיווקי.  תוכן  מפרסום  הימנעות  ישנה  בה  וגם  נשים, 
מורחקות מהקבוצה לעיתים רחוקות, כשהן פוגעות בצביונה — 
פרסום מידע מהקבוצה ללא הסכמת הכותבת או הבעת זלזול 

בחברות האחרות.
שהוקמה  יחסית  חדשה  קבוצה  ורציונליים:  שפויים  הורים 
"מתוך צורך באלטרנטיבה שפויה בפייסבוק, שבה אין הפחדות 

־או מידע לא מבוסס, למשל לגבי חיסונים", מסבירה אחת המ
נהלות, רותם אלטר. "הרעיון היה להביא מידע מגובה מחקרית 
יותר  וגם לתת במה לדיונים  לסוגיות שעולות אצל כל הורה, 
מופשטים שמעניינים הורים ומעסיקים אותם, למשל — ספרים 
על  רגולציה  ואפילו  משותפות  לפעילויות  רעיונות  מומלצים, 
תרומת חלב־אם". בקבוצה חברים כ־4,400 נשים וגברים, בהם 
מומחים בתחומים רלוונטיים )הנקה, שינה, רפואה וכו'(. תכנים 
שמפרסמים  וחברים  נמחקים  הקבוצה  לרוח  תואמים  שאינם 
תכנים כאלה מוצאים ממנה. תמיכה, שיתוף ועצות שימושיות 
בכל הקשור להיריון וגידול ילדים — מתקבלים בברכה, וכך גם 

ביקורת מכבדת.
הורים לתאומים ושלישיות — הקבוצה הרשמית: בקבוצה 
הסגורה הזאת חברים כ־6,100 אישה ואיש, הורים ומי שבדרך 
להיות כאלה, עם תאומים ושלישיות, כמובן. "זה המקום לפרוק, 
לשאול, לענות, להסביר ולהתייעץ בכל נושא הקשור לגוזלים", 
אומרות המנהלות, שכמו בקבוצות האחרות, מבקשות להימנע 
מפוסטים שיווקיים )למעט יום אחד בשבוע שבו ניתן להמליץ 

על עסקים(.
מעל  חברים  שבה  פתוחה  קבוצה  ביחד:  מבשלות  אמהות 
וירטואלית  במה  היא לתת  נשים. מטרתה המוצהרת  268 אלף 
זה  מאידך.  כאלה  להיות  המעוניינות  ולאלה  מחד,  לבשלניות 
המקום לצילומי האוכל שהכנתן, להעברת מתכונים או לקבלתם 
ולא לשום דבר אחר. סושי פוטוגני, פלאפל שהתפרק בטיגון או 
מתכון מוצלח לעוגת יום הולדת מפוארת לנסיכה הפרטית? זה 

המקום.
סקסימאמא: עם מעל 7,400 חברות, הקבוצה הסגורה הזאת, 
המיועדת לבנות 21 ומעלה בלבד, מציעה תשובות )ושאלות( בכל 
מה שקשור לאהבה, זוגיות ומיניות, ומבקשת להימנע משיתוף 
שאלה  לשאול  אתכן  מביך  אבל  הצטרפתן  פורנוגרפי.  חומר 
אינטימית? תוכלו להעביר אותה באופן פרטי למנהלת הקבוצה, 
גם  יסייע.  ההמונים  שידע  בתקווה  אנונימית,  אותה  וזו תשתף 
וכל פוסט בעל אופן  יום בשבוע לשרשור פרסום  כאן מוקדש 
שיווקי — מוסר. פוסטים על תשוקה שכבתה עם השנים, שעמום 
בחדר המיטות, איך עושים סקס כשהתינוק ישן בחדר ליד או 

פשוט חרמנות בריאה — יתקבלו בברכה.

קבוצות הורים בפייסבוק

סטודיו Twins בנתניה

סטודיו פרפרים בבטן בקדימה

סטודיו ממבט ראשון ברמת־השרון

אמילי סטודיו & קלאב בתל־אביב

סטודיו אורלי שניידר 
 

בכפר סירקין

 להורדה 
 App Storeב־ 

GooGle plAyוב־

איך מצלמים 
תינוקות?

 צפו בסרטון 
באפליקציה 
של ידיעות 

אחרונות

חדשות מהתינוקייה : יותר ויותר הורים לילדים שזה עתה נולדו לא מסתפקים 
במצלמה הביתית, ולוקחים את הרך הנולד ליום של צילומים מקצועיים 

בסטודיו עם שלל אביזרים, גימיקים ואפקטים, כדי להנציח את העדינות, 
הטוהר והרכות שתכף ייעלמו † איפה מצטלמים וכמה עולה אלבום

־ם פעם עשו "בוק" רק לדו
לזוגות  כך  אחר  גמניות, 
נשואים, ולבסוף גם לילדות 
הגיע  עכשיו   — מצווה  בת 
הטרנד הזה לרזולוציות הכי 
צילומי  אלבום  הפקת  הנולד.  הרך  קטנות: 
בקרב  ללהיט  הפכה  מקצועיים  בורן"  "ניו 
הורים לילד ראשון, וגם לילד שני ושלישי 
והשמיים הם הגבול. קצת אחרי הבלגן של 

ההתה הראשון,  החיוך  לפני  רגע  ־הלידה, 
)ואפשר  החדשה  השן  או  הראשונה  פכות 
את  לוקחים   — ואחרי(  כדי  תוך  גם 
בסטודיו  צילומים  ליום  הינוקא 

־מקצועי המתמחה בצילומי תי
של  אלבום  ומוציאים  נוקות, 
תמונות שבהן הוא הכי יפה, 
מתוק, תמים ואלוהי שאפשר. 
הילה ביטון מנתניה, אמא 
מס־ חודשים,   11 בת  לנויה, 
פרת: "תמיד רציתי שיהיו לי 
מסתכלים  אם  כאלה.  צילומים 

קט כשהיינו  שלנו  ־באלבומים 
מהשבועות  תמונות  אין  כמעט  נים, 
לנויה  קבעתי  אז  הלידה.  אחרי  הראשונים 
יום צילומים, שם עשו לה סדרה של שישה 
סטים, בבגדים שונים, בתוך הסטודיו ומחוץ 
לו. זו הייתה חוויה נהדרת ומזכרת מיוחדת". 
השני:  בנה  את  ילדה  עתה  שזה  יעל, 
"התחלתי את התהליך כבר בהיריון, וברגע 
שסיימתי עם הלידה תיאמתי יום לצילומים, 

בשבוע השני מיד אחרי הברית. לא עשיתי 
את זה עם הבן הבכור שלי, ואני מצטערת. 
התמונות הן של התינוק בעיקר בלי בגדים, 
של  היד  על  מונח  או  סלסילה  באיזה  ארוז 
בן  תינוק  של  והרכות  הטוהר  עם  ההורה, 
יומו, העור המכווץ עדיין, הקילופים והטבור 
שטרם נשר. יש בצילומים האלה משהו מיוחד 

שלא משאיר אף אחד אדיש". 
שירות  מציעים  רבים  מקצועיים  צלמים 
שמתחיל  מחירים  בטווח  לתינוק  צילומים 
שקל.  מ־1,500  ליותר  ומגיע  שקל  ב־600 
הנה כמה מהם )הערה: בכל המקומות שבהם 
כלל  בדרך  יש   — לאלבום  התייחסות  יש 
אפשרות להורה לבחור את מספר התמונות 

וגודלן, לפי המקום באלבום(.

 ממבט ראשון, 
רמת־השרון

הסטודיו של הצלמת לירז כרמלי, נשואה 
ואם לשניים, חדש ומושקע, עם תאורת יום. 
בורן  ניו  לצילומי  המומלץ  השלב  לדבריה, 
הזה  יום. "בשלב   14 ועד  ימים   5 הוא מגיל 
הם עדיין ישנים רוב הזמן בשינה עמוקה, לא 
סובלים מגזים, טונוס השרירים עדיין גמיש, 
בפוזיציות  בקלות  אותם  וזה מאפשר לסדר 
הרבה  עם  להגיע  צריכים  הורים  מתוקות. 
סבלנות. מדובר בצילומים שלוקחים שלוש־
משריינות  שכבר  אמהות  יש  שעות.  שש 
תאריך לצילום הפעוט עוד בטרם נולד, אבל 
אפשר להתקשר גם יום־יומיים אחרי הלידה. 

הצילומים מתחלקים לשני חלקים: החלק של 
סלסילות  בדים,  אביזרים,  עם  לבד,  התינוק 
הוא  השני  והחלק  מחו"ל(,  במיוחד  )הבאתי 

של ההורים והמשפחה עם התינוק".
מחירים: 

־• סט צילומים ואלבום צילומי התינוק והמ
 1,590 עמודים(:   28( פוטו  בהדפסת  שפחה 

שקל
־• סט צילומים ואלבום כנ"ל הכולל גם צי
לומי היריון )שבוע 28 עד 34(: 2,200 שקל

החרושת 5, רמת־השרון,  8266933־052, 
mimabat1.co.il

אמילי סטודיו & קלאב, 
תל־אביב

־הסטודיו של אמיר אלון, צלם ותיק, מש
צילומי  מציע  הוא  ובו  מ"ר,   120 על  תרע 
התינוק  של  צילום  ובהם  מקוריים,  סטודיו 
בתוך אביזרים שונים כמו ספל ענק, אמבטיה 
של פעם, עגלת תינוקות בלוק רטרו, שעון 
אורלוגין עם מחוגי ענק, ביצה ענקית, כדור 
בדולח ענק כמו זה שמנערים ונוצר "שלג", 
מאזני שקילה של שוק ועוד. אלון: "התינוק 
מצולם לרוב עירום, רק עם חיתול. אין כמובן 
איפור ושום התערבות בדבר היפה שהטבע 
הורים  יש  בגדים.  עם  צילומים  גם  יש  יצר. 
החגיגה  עם  הצילומים  יום  את  שמשלבים 
את  מזמינים  התינוק:  לכבוד  המשפחתית 
מועדון  שהוא  לסטודיו,  הקרובה  המשפחה 
לכל דבר, מוסיפים קייטרינג ומוזיקה, חוגגים 

חשוב  אומר,  הוא  מקרה,  בכל  ומצטלמים". 
אכל  היטב,  שישן  אחרי  התינוק  עם  להגיע 
והוחלף חיתול, כדי שיהיה נינוח ולא עצבני.

מחירים: 
• סט צילומים )שעה וחצי לפחות(: 700 שקל
דיגיטלית  בהדפסה  ואלבום  צילומים  סט   •

)20 עמודים(: 1,050 שקל  
בית פנורמה, דרך בן צבי 84, תל־

 www.emelystudio.co.il,  ,אביב
3009200־054

Twins, נתניה 
הסטודיו שייך לצלמת לי, אם לשלושה, 

הס שהיא  רווקה,  עדי,  התאומה  ־ולאחותה 
אבי תלבושות,  על  האחראית  ־טייליסטית 

זרים, תפאורה, והיא גם המרגיעה הלאומית 
שמרגיעה את התינוקות בני יומם שמגיעים 
לצילומים. לי מספרת: "מאחר שאני דתייה, 
אני עובדת הרבה גם עם המגזר הדתי, ואחד 

־הטרנדים, בנוסף לצילומי הרך הנולד בשבו
עות הראשונים או בחודשים הראשונים, הם 
צילומי 'חלקה': לקראת התספורת הראשונה 
של הילד בגיל שלוש ההורים מגיעים איתו 

לסדרת צילומים מיוחדים". 
מחירים: 

• סט צילומים בסטודיו או בחוץ )שעה וחצי 
16 עמו־  עד כמה שעות( ואלבום מעוצב עם
־דים בהדפסה דיגיטלית )ודיסק עם חומר הג

לם(: 800־1,200 שקל, תלוי בזמן הצילומים 
הדפסות  לבקש  גם  )אפשר  ההדפסה  ובסוג 

עצה מאמא ומסבתא? 
ממש לא. מחברה 

בפייסבוק? למה לא 

א

ידיעות אחרונות | 818.12.2015

| ר  יג ל ק – ץ י ש פ י ל ס  י ר י א  |

חייך , נולדת

ץ אחד לפחות, גדול הסיכוי שיאתר התינוק. כשיתעורר פזרו מוצצים סביב בקטנה  לפני שיזעיק מוצ
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ענק על בד קנבס תמורת תשלום נוסף(.
 שכונת פרדס הגדוד, נתניה,

 2461403־052, באינסטגרם ובפייסבוק 

 אורלי שניידר, 
כפר סירקין

מבקשים  היינו  יכולנו  שאם  רגעים  "יש 
־שיימשכו לנצח: הידיעה שחיים חדשים נוצ

רים בתוכך, החיוך עם השן הראשונה, התינוק 
הרך בתנומה רגועה — והיכולת להנציח את 
הרגעים האלה מרגשת אותי כל פעם מחדש", 
אומרת הצלמת אורלי שניידר, אם לשלושה. 
הן  אליה  המגיעות  האמהות  רוב  לדבריה, 
גם  יש  אבל  ראשון,  לילד  צעירות  אמהות 
"שבאות  ורביעי,  שלישי  ילד  עם  אמהות 
ורוצות  שיילדו,  האחרון  הילד  שזה  בידיעה 
להנציח את רגעי הינקות האחרונים בבית". 
בצילומים  משלבת  היא  גם  אחרים,  כמו 
אביזרים, כמו כובעים סרוגים או בדים, והיא 

מהצי חוששים  ההורים  "בהתחלה  ־מספרת: 
יהיה  אולי  יהיה קר,  לומים — אולי לתינוק 
לו לא נעים או לא נוח, אבל אז הם מגיעים 

־לסטודיו ורואים את התנאים ונרגעים. למ
את  מראש  לתאם  מקובל  הזה  שבענף  רות 
אני  ההיריון,  במהלך  עוד  הצילומים  מועד 
בגישה קצת שונה: אין מה למהר. קודם כל 

שהתינוק ייוולד". 
מחירים: 

החל  אלבום:  ללא  צילומים  סט   •
מ־600 שקל

• סט צילומים ואלבום 20 עמודים 
בהדפסה דיגיטלית: 800 שקל

האילנות 1, כפר סירקין, 
 7961083־054, 

www.orlis.co.il

פרפרים בבטן, קדימה 
־הסטודיו של אפרת גל־און בקדימה מת
־מחה בצילומי היריון, ניו בורן, ילדים ומש

פחה ובוק לבת מצווה. הוא משתרע על שטח 
חדר  הלבשה,  חדר  שכוללים  מ"ר   125 של 

אירוח ומשחקייה גדולה לילדים.
רכים  "לתינוקות  לשניים:  אמא  גל־און, 
עד מקסימום כמה שבועות יש עדיין את כל 
המימיקות ותנועות העובר הטיפוסיות כאילו 

־הם נמצאים עדיין ברחם, וזה מה שיפה בצי
קצת  תינוק  האלה.  בגילים  שנעשים  לומים 
רגוע,  פחות  מגזים,  סובל  כבר  גדול  יותר 
אותו  מתקבל  ולא  בפנים,  אדום  מתפתל, 
אפקט של התמונות של הימים הראשונים". 
־לדבריה, בצילומים היא משתמשת ברק
־עים מגוונים, בפריטי לבוש מקוריים ובאבי

זרים כמו קערות, מצנפות, קישוטי 
שיער, ולתינוקות גדולים יותר גם 
ותאורה  וינטג'  פריטי  משחקים, 
במהירות  נעשה  "הכול  מיוחדת. 
את  להתיש  כדי שלא  ובמיומנות, 
הדוגמנים הצעירים. אני שרה להם 
שירים, נותנת להם לשחק, שייהנו 
מדובר  דבר,  של  בסופו  מהחוויה. 
מאחדת  מאוד  משפחתית  בחוויה 
ובחוויה מרגשת גם לי כצלמת. אני 
עושה גם עיבודים וליטושים של תמונות, כי 
של  הדפסות  וגם  במקצועי,  גרפיקאית  אני 
התמונות על חומרים שונים כמו עץ, זכוכית, 
קנבס, או הדפסת תמונות באלבום. את חומר 

הגלם מקבלים בצילומים דיגיטליים".
מחירים: 

• סט צילומי ניו בורן )תינוק עד 3 שבועות(: 
700־950 שקל, תלוי בזמן הצילומים 

• סט צילומי תינוק בן כמה חודשים: 600־850 
שקל, כנ"ל

עמו־  28 כרומו  בהדפסת  מעוצב  אלבום   •(
דים(: החל מ־350 שקל 

• אלבום מעוצב בהדפסת פוטו )28 עמודים(: 
החל מ־500 שקל

 קדימה, 7772892־050, 
www.parparim.co.il

עצה מאמא ומסבתא? 
ממש לא. מחברה 
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היו  ילדים בשבט. על כל אם מבולבלת אחת  גידלנו  פעם, 
את  להשכיב  כשצריך  יד  לתת  שיכלו  ממנה,  מנוסות  עשר 
ולהטות אוזן  התינוק־לקפל כביסה־לשטוף כלים־להכין אוכל, 
כשהאם העייפה הייתה צריכה לפרוק מתח. הן גם התלהבו יחד 
איתה מהפלא הזה שהוא התינוק הגדל ומתפתח ועזרו לשמור 
על בריאותו. היום, רובנו סגורים בתוך הקופסאות שהן הבתים 
שמצפה  בעידן  פשוטה,  הלא  ההורות  במערכת  בודדים  שלנו, 
את  כהורים.  רק  לא  התחומים,  בכל  מושלמים  להיות  מאיתנו 
ההורים  וקבוצות  החברתית,  הרשת  מפוגגת  הזאת  הבדידות 
הצפופה  לשבטיות  המודרני  הגלגול  כנראה  הן  מציעה  שהיא 

והמגוננת ההיא.
הנה כמה מהקבוצות הפופולריות והפעילות ביותר בפייסבוק:
המציעה  בלבד  לאמהות  ותמיכה  ייעוץ  קבוצת  מאמאזון: 
של  הלילה  משנת  החל  שונות,  בסוגיות  להתייעצות  אפשרות 
תינוקות, איתור אולמות אירועים לברית, התמודדות עם יותר 
מפעוט אחד בבית ועד קעקועים עם שמותיהם להורים. בקבוצה 
חברות מעל 91 אלף אמהות )ולא סבתות(, והמנהלות מקפידות 
על הסרת תוכן שיווקי ופוסטים שאינם תואמים לשיטתן לרוח 

הקבוצה.
ונשים  הרות  נשים  לאמהות,  סגורה  קבוצה  מאמאטבע: 
ואינטואיטיבית  אלטרנטיבית  לחיים  שגישתן  פוריות,  בהליכי 
והן חושבות ופועלות אחרת מהמיינסטרים, אומרת תמר נאמן־
גולן, מייסדת הקבוצה. זה אומר נשים שמעדיפות חיתולי בד, 
לינה  חיסונים,  ממתן  חלקית  הימנעות  מאוד,  ממושכת  הנקה 
מהווה  והיא  מובהק  פמיניסטי  אופי  לקבוצה  וכו'.  משפחתית 
פלטפורמה המעודדת העצמה נשית. בקבוצה חברות מעל 6400 
חברות  שיווקי.  תוכן  מפרסום  הימנעות  ישנה  בה  וגם  נשים, 
מורחקות מהקבוצה לעיתים רחוקות, כשהן פוגעות בצביונה — 
פרסום מידע מהקבוצה ללא הסכמת הכותבת או הבעת זלזול 

בחברות האחרות.
שהוקמה  יחסית  חדשה  קבוצה  ורציונליים:  שפויים  הורים 
"מתוך צורך באלטרנטיבה שפויה בפייסבוק, שבה אין הפחדות 

־או מידע לא מבוסס, למשל לגבי חיסונים", מסבירה אחת המ
נהלות, רותם אלטר. "הרעיון היה להביא מידע מגובה מחקרית 
יותר  וגם לתת במה לדיונים  לסוגיות שעולות אצל כל הורה, 
מופשטים שמעניינים הורים ומעסיקים אותם, למשל — ספרים 
על  רגולציה  ואפילו  משותפות  לפעילויות  רעיונות  מומלצים, 
תרומת חלב־אם". בקבוצה חברים כ־4,400 נשים וגברים, בהם 
מומחים בתחומים רלוונטיים )הנקה, שינה, רפואה וכו'(. תכנים 
שמפרסמים  וחברים  נמחקים  הקבוצה  לרוח  תואמים  שאינם 
תכנים כאלה מוצאים ממנה. תמיכה, שיתוף ועצות שימושיות 
בכל הקשור להיריון וגידול ילדים — מתקבלים בברכה, וכך גם 

ביקורת מכבדת.
הורים לתאומים ושלישיות — הקבוצה הרשמית: בקבוצה 
הסגורה הזאת חברים כ־6,100 אישה ואיש, הורים ומי שבדרך 
להיות כאלה, עם תאומים ושלישיות, כמובן. "זה המקום לפרוק, 
לשאול, לענות, להסביר ולהתייעץ בכל נושא הקשור לגוזלים", 
אומרות המנהלות, שכמו בקבוצות האחרות, מבקשות להימנע 
מפוסטים שיווקיים )למעט יום אחד בשבוע שבו ניתן להמליץ 

על עסקים(.
מעל  חברים  שבה  פתוחה  קבוצה  ביחד:  מבשלות  אמהות 
וירטואלית  במה  היא לתת  נשים. מטרתה המוצהרת  268 אלף 
זה  מאידך.  כאלה  להיות  המעוניינות  ולאלה  מחד,  לבשלניות 
המקום לצילומי האוכל שהכנתן, להעברת מתכונים או לקבלתם 
ולא לשום דבר אחר. סושי פוטוגני, פלאפל שהתפרק בטיגון או 
מתכון מוצלח לעוגת יום הולדת מפוארת לנסיכה הפרטית? זה 

המקום.
סקסימאמא: עם מעל 7,400 חברות, הקבוצה הסגורה הזאת, 
המיועדת לבנות 21 ומעלה בלבד, מציעה תשובות )ושאלות( בכל 
מה שקשור לאהבה, זוגיות ומיניות, ומבקשת להימנע משיתוף 
שאלה  לשאול  אתכן  מביך  אבל  הצטרפתן  פורנוגרפי.  חומר 
אינטימית? תוכלו להעביר אותה באופן פרטי למנהלת הקבוצה, 
גם  יסייע.  ההמונים  שידע  בתקווה  אנונימית,  אותה  וזו תשתף 
וכל פוסט בעל אופן  יום בשבוע לשרשור פרסום  כאן מוקדש 
שיווקי — מוסר. פוסטים על תשוקה שכבתה עם השנים, שעמום 
בחדר המיטות, איך עושים סקס כשהתינוק ישן בחדר ליד או 

פשוט חרמנות בריאה — יתקבלו בברכה.
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אחרונות

חדשות מהתינוקייה : יותר ויותר הורים לילדים שזה עתה נולדו לא מסתפקים 
במצלמה הביתית, ולוקחים את הרך הנולד ליום של צילומים מקצועיים 

בסטודיו עם שלל אביזרים, גימיקים ואפקטים, כדי להנציח את העדינות, 
הטוהר והרכות שתכף ייעלמו † איפה מצטלמים וכמה עולה אלבום

־ם פעם עשו "בוק" רק לדו
לזוגות  כך  אחר  גמניות, 
נשואים, ולבסוף גם לילדות 
הגיע  עכשיו   — מצווה  בת 
הטרנד הזה לרזולוציות הכי 
צילומי  אלבום  הפקת  הנולד.  הרך  קטנות: 
בקרב  ללהיט  הפכה  מקצועיים  בורן"  "ניו 
הורים לילד ראשון, וגם לילד שני ושלישי 
והשמיים הם הגבול. קצת אחרי הבלגן של 

ההתה הראשון,  החיוך  לפני  רגע  ־הלידה, 
)ואפשר  החדשה  השן  או  הראשונה  פכות 
את  לוקחים   — ואחרי(  כדי  תוך  גם 
בסטודיו  צילומים  ליום  הינוקא 

־מקצועי המתמחה בצילומי תי
של  אלבום  ומוציאים  נוקות, 
תמונות שבהן הוא הכי יפה, 
מתוק, תמים ואלוהי שאפשר. 
הילה ביטון מנתניה, אמא 
מס־ חודשים,   11 בת  לנויה, 
פרת: "תמיד רציתי שיהיו לי 
מסתכלים  אם  כאלה.  צילומים 

קט כשהיינו  שלנו  ־באלבומים 
מהשבועות  תמונות  אין  כמעט  נים, 
לנויה  קבעתי  אז  הלידה.  אחרי  הראשונים 
יום צילומים, שם עשו לה סדרה של שישה 
סטים, בבגדים שונים, בתוך הסטודיו ומחוץ 
לו. זו הייתה חוויה נהדרת ומזכרת מיוחדת". 
השני:  בנה  את  ילדה  עתה  שזה  יעל, 
"התחלתי את התהליך כבר בהיריון, וברגע 
שסיימתי עם הלידה תיאמתי יום לצילומים, 

בשבוע השני מיד אחרי הברית. לא עשיתי 
את זה עם הבן הבכור שלי, ואני מצטערת. 
התמונות הן של התינוק בעיקר בלי בגדים, 
של  היד  על  מונח  או  סלסילה  באיזה  ארוז 
בן  תינוק  של  והרכות  הטוהר  עם  ההורה, 
יומו, העור המכווץ עדיין, הקילופים והטבור 
שטרם נשר. יש בצילומים האלה משהו מיוחד 

שלא משאיר אף אחד אדיש". 
שירות  מציעים  רבים  מקצועיים  צלמים 
שמתחיל  מחירים  בטווח  לתינוק  צילומים 
שקל.  מ־1,500  ליותר  ומגיע  שקל  ב־600 
הנה כמה מהם )הערה: בכל המקומות שבהם 
כלל  בדרך  יש   — לאלבום  התייחסות  יש 
אפשרות להורה לבחור את מספר התמונות 

וגודלן, לפי המקום באלבום(.

 ממבט ראשון, 
רמת־השרון

הסטודיו של הצלמת לירז כרמלי, נשואה 
ואם לשניים, חדש ומושקע, עם תאורת יום. 
בורן  ניו  לצילומי  המומלץ  השלב  לדבריה, 
הזה  יום. "בשלב   14 ועד  ימים   5 הוא מגיל 
הם עדיין ישנים רוב הזמן בשינה עמוקה, לא 
סובלים מגזים, טונוס השרירים עדיין גמיש, 
בפוזיציות  בקלות  אותם  וזה מאפשר לסדר 
הרבה  עם  להגיע  צריכים  הורים  מתוקות. 
סבלנות. מדובר בצילומים שלוקחים שלוש־
משריינות  שכבר  אמהות  יש  שעות.  שש 
תאריך לצילום הפעוט עוד בטרם נולד, אבל 
אפשר להתקשר גם יום־יומיים אחרי הלידה. 

הצילומים מתחלקים לשני חלקים: החלק של 
סלסילות  בדים,  אביזרים,  עם  לבד,  התינוק 
הוא  השני  והחלק  מחו"ל(,  במיוחד  )הבאתי 

של ההורים והמשפחה עם התינוק".
מחירים: 

־• סט צילומים ואלבום צילומי התינוק והמ
 1,590 עמודים(:   28( פוטו  בהדפסת  שפחה 

שקל
־• סט צילומים ואלבום כנ"ל הכולל גם צי
לומי היריון )שבוע 28 עד 34(: 2,200 שקל

החרושת 5, רמת־השרון,  8266933־052, 
mimabat1.co.il

אמילי סטודיו & קלאב, 
תל־אביב

־הסטודיו של אמיר אלון, צלם ותיק, מש
צילומי  מציע  הוא  ובו  מ"ר,   120 על  תרע 
התינוק  של  צילום  ובהם  מקוריים,  סטודיו 
בתוך אביזרים שונים כמו ספל ענק, אמבטיה 
של פעם, עגלת תינוקות בלוק רטרו, שעון 
אורלוגין עם מחוגי ענק, ביצה ענקית, כדור 
בדולח ענק כמו זה שמנערים ונוצר "שלג", 
מאזני שקילה של שוק ועוד. אלון: "התינוק 
מצולם לרוב עירום, רק עם חיתול. אין כמובן 
איפור ושום התערבות בדבר היפה שהטבע 
הורים  יש  בגדים.  עם  צילומים  גם  יש  יצר. 
החגיגה  עם  הצילומים  יום  את  שמשלבים 
את  מזמינים  התינוק:  לכבוד  המשפחתית 
מועדון  שהוא  לסטודיו,  הקרובה  המשפחה 
לכל דבר, מוסיפים קייטרינג ומוזיקה, חוגגים 

חשוב  אומר,  הוא  מקרה,  בכל  ומצטלמים". 
אכל  היטב,  שישן  אחרי  התינוק  עם  להגיע 
והוחלף חיתול, כדי שיהיה נינוח ולא עצבני.

מחירים: 
• סט צילומים )שעה וחצי לפחות(: 700 שקל
דיגיטלית  בהדפסה  ואלבום  צילומים  סט   •

)20 עמודים(: 1,050 שקל  
בית פנורמה, דרך בן צבי 84, תל־

 www.emelystudio.co.il,  ,אביב
3009200־054

Twins, נתניה 
הסטודיו שייך לצלמת לי, אם לשלושה, 

הס שהיא  רווקה,  עדי,  התאומה  ־ולאחותה 
אבי תלבושות,  על  האחראית  ־טייליסטית 

זרים, תפאורה, והיא גם המרגיעה הלאומית 
שמרגיעה את התינוקות בני יומם שמגיעים 
לצילומים. לי מספרת: "מאחר שאני דתייה, 
אני עובדת הרבה גם עם המגזר הדתי, ואחד 

־הטרנדים, בנוסף לצילומי הרך הנולד בשבו
עות הראשונים או בחודשים הראשונים, הם 
צילומי 'חלקה': לקראת התספורת הראשונה 
של הילד בגיל שלוש ההורים מגיעים איתו 

לסדרת צילומים מיוחדים". 
מחירים: 

• סט צילומים בסטודיו או בחוץ )שעה וחצי 
16 עמו־  עד כמה שעות( ואלבום מעוצב עם
־דים בהדפסה דיגיטלית )ודיסק עם חומר הג

לם(: 800־1,200 שקל, תלוי בזמן הצילומים 
הדפסות  לבקש  גם  )אפשר  ההדפסה  ובסוג 

עצה מאמא ומסבתא? 
ממש לא. מחברה 

בפייסבוק? למה לא 

א
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חייך , נולדת

ץ אחד לפחות, גדול הסיכוי שיאתר התינוק. כשיתעורר פזרו מוצצים סביב בקטנה  לפני שיזעיק מוצ
 

אתכם

סטודיו Twins בנתניה

סטודיו פרפרים בבטן בקדימה

סטודיו ממבט ראשון ברמת־השרון

אמילי סטודיו & קלאב בתל־אביב

סטודיו אורלי שניידר 
 

בכפר סירקין

גיליון התינוקות
 השנתי 


