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מתחילה לעבוד על אלבום חדש.
השלב הראשון הוא הקשה והמאתגר - מיון התמונות.

שלוש שעות אחרי ואני כבר בשלב הכנסת התמונות
לאלבום.

 
לא יודע איך להתחיל למיין? 

מוזמנ להוריד את המדריך שלי למיון תמונות.

כמעט בכל האלבומים שאני מעצבת, משולבים
סרטונים - דרך נהדרת לצפות ברגעים מיוחדים

ולהפוך את הדפדוף באלבומים לחוויה מרגשת.
זו יכולה להיות חווית אקסטרים בטיול, ברכה
מרגשת באירוע משפחתי, שיר ששרת או שאת
אוהב, הכנת מתכון שעובר במשפחה וכל רעיון

אחר שתבחרו.
לחצו על icon המסרטה ותראו איך זה עובד.

חלי התקשרה אלי ואמרה, שהיא בטוחה
שאלוהים שלח אותי אליה במיוחד. כבר
שנים שהיא רוצה להכין לאֹוָרן, הבת
שלה, אלבום תמונות. אין לה אלבומים
בכלל. שמחתי לשמוע שזה מה שחלי

חושבת אז אספתי ממנה את התמונות. 

ינואר

אלבומים

https://youtu.be/lHP_SpMDc0E
https://www.happy2help.co.il/2lfalbums/oran
https://www.happy2help.co.il/lppicsort


פברואר

אוסף המתכונים המשפחתיים
זה לא רק ספר, תחשבו על הערך.

מתכוני המאכלים הפרסיים של סבתא שרה הפכו
לספר מתנה לכל בני המשפחה.

חשבתי שהגיע הזמן להשקיע גם בקנקן, כי האלבומים שאני מעצבת
צריכים להימסר באריזה יפה, נוחה ומיוחדת.

אחרי שֶאלֹונָּה לסטר מיתוג קריאטיבי עיצבה לי את הלוגו, תכננתי
ועיצבתי לבד את התיק והמדבקות ושלחתי ל- pix להדפסה.

אחרי שבוע קיבלתי את ההזמנה ואני מאוד מרוצה מהתוצאה.

מיתוג

https://www.alonalaster.com/
https://pix.co.il/
https://www.happy2help.co.il/psalbums/saramat


אני מאוד אוהבת לעצב את הבית שלנו ועוד יותר אני
אוהבת להפוך את הזכרונות שלנו ושל הילדים לתמונות

מיוחדות. לא רק באלבומים.
הפעם הפרויקט היה הקיר במבואת הקומה השניה
שהפכה להרבה יותר מוארת, נעימה, מעוצבת ויש בה

מקום גם לרגעים המיוחדים הבאים שלנו.

זה לא פשוט לעצב כל כך הרבה אלבומים ולשמור, מצד אחד
על קו אחיד ומצד שני לא לחזור על העיצוב ולהיות מקורית

בכל אלבום. זה מאתגר ובהחלט אפשרי.
גם את תוכלו למלא את הפינה המיוחדת, שתעצבו בביתכם
בכל אותם זכרונות. את צריכ רק לבחור באיזה אלבום

להתחיל.

מרץ

@Lupayou

שדרוג

https://www.happy2help.co.il/post/bl20albums
https://www.facebook.com/lupayou


שירות חדש נולד - "סדר בזכרונות"
 

אם מתחשק לכ לעשות סדר בבלגן, "סדר בזכרונות" הוא
ממש בשבילכ. הוא יאפשר לכ לשמור את כל התמונות
והסרטונים בצורה נוחה ונגישה וגם יקדם אתכ בדרך

לאלבום הבא שלכ.

בחג החירות הזה ועל אף משבר הקורונה החלטתי. לא
עוד גם וגם. 

בחרתי לצאת לעצמאות, לדרך שמתאימה לי כל כך ורציתי
ללכת בה שנים רבות. להאמין שאני יכולה, יודעת איך וגם

מקצוענית.
ללכת עם האמת שלי, גם אם לפעמים מתעוררים ספקות,

כי בסופו של דבר אני קובעת את הדרך ואת המטרה.
כשאת עוש משהו שאת מאמינ בו ואוהב, את

יכול להצליח ולגרום לנשים להתרגש מהתוצאה.
כחלק מהשינוי שידרגתי ועיצבתי את אתר האינטרנט שלי
כדי שאוכל להציג את האלבומים שעיצבתי עבור הלקוחות
שלי - אל שהאמינו בי ונתנו לי לעצב את הזכרונות

שלה.

אפריל

… "כל סוף הוא התחלה חדשה, 
העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה.

אני לא במרוץ ולא במלחמה,
הראש בעננים רגליים על האדמה." 

                                                       שב"ק ס'

עצמאות

שירות חדש

https://www.happy2help.co.il/sorting
https://www.happy2help.co.il/


ב-2020 עקבתי אחרי פעילות עמותת דם המכבים -
Dam Hamaccabim, שדואגת לגדל את הפרחים
במיוחד ובאמצעות מכירתם, תורמת לארגונים

המסייעים למשפחות שכולות.
השנה נרשמתי בזמן והתנדבתי להיות נקודת החלוקה

של הפרחים בתל מונד. 
מבטיחה לעשות זאת בכל שנה, לזכרם של הנופל.

אלבום מרגש במיוחד, שאוצר בתוכו את סיפור האהבה בן
39 שנים של בן ומיכל - שני קיבוצניקים צעירים, שהחלו

את חייהם המשותפים ומאז לא נפרדו.
 

בלחיצה על הקישור תוכלו לקרוא איך בן הצליח במשימה
שהיתה לו קשה לביצוע.

מאי

דם המכבים
הפרח שמסמל עבור כל ישראלי את יום הזיכרון לחללי

צה"ל לנפגעי פעולות האיבה.

בתמונה, אחד הציטוטים שנבחר על ידי בן לסיים את
האלבום.

התנדבות

אלבומים

https://www.facebook.com/damhamacabim/?__cft__[0]=AZXV5W3n7_DprjC08_1_ydoUM184BCrawZxS8WlSKItWeWjfX1mMXEZctoEDBNH-ljbxTbpqGMTC-JadJDNXmPWtXBU2CZATePiJV5-BgShqFJiaQnWR5XhYVmtH2diUeeLVRd8v2TCyN3Sap30bTCgtUDtJnMCxy3JuGnV6kayRuA&__tn__=kK-R
https://www.happy2help.co.il/lsalbums/michal


לפני 18 שנה איבדה משפחת ינאי אוצר יקר ובחרה
להחזיר אותו לחיים באופן ייחודי.

 
                              על האֹוֵצר של ניר 

חברתי הטובה טל עטיה-עידן קיבלה את האלבום שהפקתי
לציון 50 שנות הנישואין של הוריה. היא השתוקקה לשבת
ולדפדף באלבום ולהתפעל מהרצף שיצרתי בסיפור חייהם

של הוריה המשתקף מהתמונות.
 

כדאי לכ לקרוא

אֹוֵצר

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006304448944&__cft__[0]=AZU97fN0VTYIfxFU2u-8R3fOGA_c75Jnz_E1R0uzoSJ80oT3jlN_IsbJo6Kdgaq1z_AXUWTDEgS6M96_x0xzRBzn4dAvFYUGrxBmhU8OXphUPp8SjiQv-bXS-g8uf0eYkKZzEwhJrCSBQPRY4JqxQuWSD6DabQSBrLgEnh9CKk-qpJ3LvJpwDA1QCPz1PzDI9t5h2xj9dZ8YU9nZVzWuin0O&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006304448944&__cft__[0]=AZU97fN0VTYIfxFU2u-8R3fOGA_c75Jnz_E1R0uzoSJ80oT3jlN_IsbJo6Kdgaq1z_AXUWTDEgS6M96_x0xzRBzn4dAvFYUGrxBmhU8OXphUPp8SjiQv-bXS-g8uf0eYkKZzEwhJrCSBQPRY4JqxQuWSD6DabQSBrLgEnh9CKk-qpJ3LvJpwDA1QCPz1PzDI9t5h2xj9dZ8YU9nZVzWuin0O&__tn__=-]K-R
https://www.happy2help.co.il/post/blnir
https://www.happy2help.co.il/post/bllovestory


"משעמם לי. כמה כבר אפשר לקרוא ספרים ולפתור תשחצים?"
היא התלוננה לביתה באחת השבתות אחרי שעברה לכפר

הגמלאים ברמת אפעל.
״מה דעתך לכתוב ספר על החיים שלך?״ הבריקה מלכה, הבת

הבכורה ועוד באותו הבוקר יצאו השתיים לדרך. 
בסיום התהליך נשלחו 20 ספרים להדפסה, שיישארו אצל כל

בני המשפחה.

להיות אחת מחמש
הוזמנתי למפגש אינטימי של מעצבות אלבומים

 .Lupa מובילות בביתו של יורם רוזנבאום מנכ"ל
זה לא מובן מאליו, שיורם נפגש ואירח אותנו בביתו
ועוד יותר לא מובן מאליו שסביב אותו שולחן ישבו
חמש מעצבות מתחרות. אנחנו עושות את אותה

העבודה, אך לכל אחת יש דרך ורעיונות משלה.
הכרנו אחת את השניה, שיתפנו במשובים ובקשות
שאנחנו מקבלות מהלקוחות שלנו והצענו רעיונות
חדשים שיהפכו את האלבומים שאנחנו מעצבות

עבורכ למיוחדים עוד יותר.
אני גאה בעצמי שזכיתי להיות אחת מחמש ולהיכלל
בקבוצה הקטנה והאינטימית שנבחרה על ידי אמילי,
מנהלת מערך השירות וההדרכה ונעמה מנהלת

המוקד.

מפגש היכרותיוני

ספר זכרונות

https://www.happy2help.co.il/post/blsarastory


הרבה זמן חיפשתי מקום להתנדב ולעשות משהו טוב
עבור מישהו אחר.

Dana Israeli כשנחשפתי לפוסט של דנה ישראלי
בקבוצה בה אני חברה ידעתי שמצאתי את הדרך שלי
לתרום. גם לעצב אלבומים וגם לשמח ילד
מדהימ שעובר ימים וחודשים קשים במהלך

מאבק במחלת הסרטן.
חברת WOW Photos מלווה את הפרויקט ותורמת

את הדפסת האלבומים.
בסוף מאי, כשהפרוייקט יצא רשמית לדרך קיבלתי
מעל 500 תמונות מיום הגשמת המשאלה של בניה,

ילד מדהים בן 11 שנכנס ללב שלי. 
הלוואי ובניה יחלים והאלבום שעיצבתי עבורו יזכיר
לו ולבני משפחתו את האור שהכניסה סמדר לחייו ולו

רק ליום אחד.

התנדבות

גיליתי שבספרים שאני קוראת ובסדרות שאני
עוקבת אחריהן ישנם סיפורים על אלבומים,
תמונות וזיכרונות. הבנתי שיש כאן יותר מצירוף
מקרים ובחרתי לחלוק איתכם את הציטוטים
הנפלאים וגם לשלב בין שלוש האהבות הגדולות

שלי - ספרים, סדרות טלביזיה ואלבומי תמונות.
נתקלת בציטוט שיכול להתאים לפינה? מוזמנ
לשלוח אותו אלי ואעלה אותו עם אזכור שלכ ושל

המקור כמובן.

ערך

https://www.facebook.com/groups/398891068005578/?__cft__[0]=AZU1Ji6xxc-osHo2sQMr-rgjqPhd8Yf-hT3W1ngyRC-7LBSFFku6TJf_o9MLDsvCFMzqKw87Gzb2p4uOQNRWygBYabWkotfDQZDff-7ouCwHxBc1SIey6qD2boKwWAaBBI-w5AoOOVLvR1RnPxRoajQB_49thhADxKPw1EnIT0xyJA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/dana.israeli.1
https://www.facebook.com/wowyourphotos/?__cft__[0]=AZU1Ji6xxc-osHo2sQMr-rgjqPhd8Yf-hT3W1ngyRC-7LBSFFku6TJf_o9MLDsvCFMzqKw87Gzb2p4uOQNRWygBYabWkotfDQZDff-7ouCwHxBc1SIey6qD2boKwWAaBBI-w5AoOOVLvR1RnPxRoajQB_49thhADxKPw1EnIT0xyJA&__tn__=kK-R


רכישת מיומנות חדשה היא דרך נפלאה להעביר
באמצעותה את הזמן. ואם באותה הזדמנות תוכלו להיעזר
בילד שלכ ולהפוך חלק מהתמונות המשפחתיות שלכ

לאלבומים, הרווחת פעמיים.
תנו לילד שלכ את האפשרות ללמוד מיומנות חדשה

ולעצב את האלבום הראשון שלה בהנאה והצלחה.

סדנא נולדה 

חשיפה
בהמשך למפגש המעצבות, לופה lupa משיקה שירות
חדש "תעשו לי לופה" עם הפניה למעצבות אלבומים

מקצועיות ואני ביניהן.
תודה ליעל תמיר, שאישרה לי לפרסם דף מאלבום בת

המצווה של שחר.

יולי

https://www.happy2help.co.il/sadna
https://www.lupa.co.il/platform/designers/


אחרי כמה פרוייקטים משותפים
ומוצלחים בחרנו, מיכל ואני, להפוך

את שיתוף הפעולה לרשמי.

שיתוף פעולה

אוגוסט
מילים טובות



מתרגשת בכל פעם מחדש לקרוא את המילים הטובות של הלקוחות שלי:

דורית, היא סבתא משקיענית. היא החליטה להפוך את
התמונות מהחופשה שלה עם נכדיה לאלבום שיזכיר
להם, כשהם מאוד מתגעגעים, את החוויות שעברו יחד.

האלבום הוכן בזמן קצר ונשלח ל... הוואי.

ספטמבר

תמיכה והגברת מודעות
לציון חודש המודעות לסרטן השד צבעתי
מחדש את הלוגו שלי. והצטרפתי ליוזמת
גמאני רצה על מנת להגביר את המודעות

ולחשיבות הבדיקה המוקדמת. 
לכי להיבדק - זה מציל חיים!

אוקטובר

https://www.facebook.com/gamaniratza?__cft__[0]=AZVqZU-83bB3GvLYNqU9zvpuYTUJcjLWJByF_n1tRDcAsuW9OGnpOL6jQhEpQSRcRMk1wFhvLB0ojtHhGz7h2rHBKuMrHxPByyL2qzxWC9pl67ZApwY36WEyAHBd_kjrBfqGLsV4jdRiYcNzsPl8HfzBPKbFsXsCFwal8GDjZhT3MA3feWe0w2EBHLybTiF_cM8&__tn__=-]K-R


אלבום נוסף במסגרת מיזם
ליצנבולנס.

הפעם הצוות נפגש עם נערה בשם
דורון ועם חברותיה וארגן להן יום
של כיף וחוויות שכולו בסימן "הארי

פוטר".
כך גם עוצב האלבום - ציטוטים
מספרי וסרטי הארי פוטר, אלמנטים
שקשורים לקסמים ואפילו  המתכון

.Butterbeer לבירצפת
הזמן משמעותי מאוד באלבומים
שמעוצבים לילדים שמשתתפים
במיזם. לחלקם לא נשאר מספיק
זמן. נרתמתי מיד למשימה ותוך 3

ימים האלבום נשלח להדפסה.
כל מה שנותר לי הוא לאחל לה
החלמה מלאה ומהירה ושהחוויה
שעברה עם חברותיה תשמר עבורה
תמיד באלבום שהוכן במיוחד

עבורה.

התנדבות

סרטון



תרומה

מאיה ווישניאק, נולדה בתאריך 7.7.1998.
חייה נקטעו ברגע אכזרי אחד כשנרצחה על ידי בן זוגה.

היא היתה רק בת 21 במותה.
אחת הדרכים בהן בחרה המשפחה להנציח את זכרה
נעשתה בשיתוף עם חברת לופה. ציוריה של מאיה הפכו

לריבועי תמונות לקיר, שכל אחד יכול להזמין.
לציון יום המאבק שחל ב-25.11 בחרתי להמשיך את דרכה
של מאיה, לנסות לשנות דברים לטובה ולהעלות את

המודעות לתופעה הבלתי נסבלת של אלימות נגד נשים.

נובמבר

הלקוחות שלי שהזמינו ממני אלבומים החודש קיבלו,
בנוסף לאלבום, את אחד הציורים של מאיה. על כל
רכישה לופה תרמה 50% מההכנסות לעמותת ל.א

לאלימות נגד נשים.

ספר הנצחה
150 ספרי "החולמים מטריפולי"

חמישה חודשים עברו מאז שהטיוטה הראשונה
הועברה להדפסת ניסיון והספרים שכתב בכור ומכילים
340 עמ' של טקסטים ותמונות סודרו בערימות

ויישלחו אליו.
זו התמונה שקיבלתי מחברת albume אלבומי, שדאגו

לחיבור בין בכור וביני.
אני גאה בבכור שכתב את כל הטקסטים בספר ואסף
את התמונות ושמחה שהיה לי חלק בהגשמת החלום

שלו להוציא את הספר לאור.

https://www.facebook.com/albume.co.il


אלבומים, אלבומים

בודדים

בזוגות

דצמבר



בשלשות

ולקינוח, שישה אלבומים, שניים לכל אחד,
לנכדים של אורית מביתה ליטל.

בשישיות

 ועוד אלבומים



המו
?דיתעלתוינכותוםימוכיסםע



אלבומי בת/בר מצווה
28%

אלבומים שונים
24%

אלבומי ילדות
16%

אלבומי טיולים
12%

אלבומי זיכרון
8%

אלבום תינוק
4%

ספרי מתכונים
4%

2021 במספרים



ספר צילומי מטבחים לאולמות התצוגה של "מטבחי זיו"

ספר מתכונים משפחתי מרובה עותקים

השקת מוצר חדש

סדנא לנשות קהילת "כנפיים לנשים עצמאיות"

אלבום ברכות ותמונות ליום הולדת 80

שני אלבומי ילדות

ינואר 2022 בביצוע ובשלבים ראשונים

אלבום בר מצווה

י להנצחה ְחּתִ ּפַ אֹוֵצר ִמׁשְ



2022
ה נ כ ו מ י  נ א  , י א ו ב


