חושפים את הבית
באינסטגרם
אירה חרקובסקי־דותן ,שמלמדת עסקים איך לבנות את עצמם ברשתות החברתיות ,מאמינה שאפשר
להצליח בהן גם תוך שמירה על הפרטיות .אבל אחרי שעברה לדירה חדשה שזכתה לעיצוב על ידי
אושיית רשת נוספת – טל מידן מ"דירתי לי" – היא דווקא שמחה מאוד לחשוף את הבית שלה
יוליה פריליק־ניב | צילום :אלונה קרני גלמן
המשפיעניות שצוטטו בעמודים הקודמים חוששות מחשיפת המרחב הפרטי,
אבל אי אפשר להגיד שהחשש הזה גורף .אירה חרקובסקי־דותן ,המוכרת
ברשת בכינוי  ,irahokשמלמדת עסקים ומותגים לבנות את עצמם ברשתות
החברתיות ,דווקא שמחה להראות לנו את הבית שלה" .חשובה לי הפרטיות
שלי ברמה כזו שלא אעשה משהו שלא מתיישב עם הערכים שלי" ,היא
מסבירה" .אני אישית לא אצטלם חשוף או אפרסם תמונות מביכות של הבנות
שלי ,אבל אני כן חושפת את החיים שלי  -גם את הדברים המשמחים וגם את
הדברים הכואבים .לאחרונה ,בשל מעבר לדירה מעוצבת ,אני גם מצלמת את
הבית שלי הרבה .אני מספרת על מותה של אמי וחושפת את הקשיים שמלווים
אותי סביבו לאורך השנים .שיתפתי בהרחבה בביטול מבאס של נסיעה זוגית
לחו"ל ועוד .אני אותנטית אבל מחושבת כמה לשתף ,מתי ואיך במינון שנכון לי
אישית .כך אני נוהגת גם בפרופיל האישי וגם בעסקי ,כי בסופו של יום אנשים
מתחברים לאנשים".
כאמור ,רק לאחרונה ,אחרי שעברה לדירה חדשה ושיפצה אותה ,התחילה
חרקובסקי־דותן להעלות תמונות שלה לרשתות .על עיצוב הדירה החדשה
אחראית המעצבת טל מידן ,גם היא דמות מוכרת ברשת תחת השם "דירתי
לי" ,המתמחה בעיצובים אורבניים מהירים ואינטנסיביים" .אני מכירה
את אירה הרבה שנים מכמה צמתים בחיינו ולא היה קשר בין החזות שלה
והגלאם שנוטף ממנה לבין הדירה הקודמת שלה" ,מספרת מידן" .הבנתי שאני
רוצה להיות שם בשבילה ולעצב עבורה ועבור המשפחה בית .אני רוצה לשקף
בדירות שאני מעצבת את אופי בני הבית ,ומכיוון שאני מכירה את אירה
היטב ,ידעתי מה להציע לה .התהליך היה אינטנסיבי ,ברובו אונליין בשלט
רחוק ,אך הוא היה ממוקד ,פורה וזורם".
הדירה המדוברת ,דירה שכורה בת  3.5חדרים המשתרעים על פני כ־90
מ"ר ,נמצאת ברמת אביב הירוקה ומשרתת את חרקובסקי־דותן ואת
בני משפחתה :בן הזוג גיא והבנות עלמה ורומי" .זה אזור עם תחושה של
קהילתיות ,ממש כמו בקיבוץ" ,היא מספרת" .הדירה אמנם שכורה ,אבל
היה לי חשוב להרגיש בה בבית ,שהחלל יבטא את מי שאני ושיהיה לי כיף.
התייעצתי עם טל לגבי הדירה לפני ששכרנו אותה ,כי היא לא הייתה במצב
מזהיר ,אבל טל ראתה את הפוטנציאל שבה וידעה שנוכל לעשות את השדרוג.
אני מאוד אוהבת את הסגנון של טל ,הוא שונה מהטרנדים הקיימים ,זה
סגנון שמשלב שמחה ,צבע ,נגיעות של וינטג' ,חדש לצד ישן ויקר לצד זול .הוא
בעיקר אקלקטי ,כמוני".
בשבוע הבודד שחלף מרגע שעזבו הדיירים הקודמים בדירה ועד לכניסתה של
משפחת חרקובסקי־דותן אליה ,הכל התנהל כמו מבצע צבאי .רוב הפריטים
נרכשו במשך כחודשיים שקדמו למעבר באתרי יד שנייה ,במרקט פלייס
בפייסבוק ,באתרים זולים בחו"ל כדוגמת עלי אקספרס וגם  Etsyוגם בחנויות
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השטיח בסלון היה הבחירה הראשונה,
וממנו נגזרו כל ההחלטות בהמשך

מידן (מימין) וחרקובסקי–דותן .תהליך אינטנסיבי

קטנות ומידי מעצבים מקומיים מקוריים .הכל הגיע מראש ואוחסן עד לשעת
הפעולה" .חשוב להסתכל נכון על התהליך ,זה גם מה שאני עושה עם הלקוחות
שאני מלמדת על אינסטגרם ועל נוכחות ברשת" ,קובעת חרקובסקי־דותן.
ועם זאת ,חשוב להשאיר מקום לספונטניות .אני חייבת לציין לטובה את כל
בעלי המקצוע שאיתם עבדנו ,כולם ללא יוצא מהכלל היו אדיבים ,מקצועיים
ואפילו הקדימו בזמנים .אנחנו מצידנו העפנו המון פריטים לא נחוצים לפני
המעבר ועכשיו אף עוברים תהליך של סידור הבית בשיטת מארי קונדו,
בעזרת אנאבל קופרלי שהיא יועצת קונמארי .אמרתי כמעט כן לכל הצעה של
טל ,כי היא מכירה אותי ממש טוב וידעה מה יתאים לי ומה פחות".

רהיטים מחודשים ומעצבים ישראלים

את תהליך העיצוב התחילה מידן מהשטיח בסלון .ממנו נגזרו כל ההחלטות
שהגיעו בהמשך ,כמו הטפט הייחודי ,שנבחר בעזרת שאלון בליווי דוגמאות
גרפיות שנועד לפענח את טעמה של חרקובסקי־דותן" .על השטיח היה
קונצנזוס מההתחלה והוא הכתיב את העיצוב הלאה" ,מספרת מידן" .אני
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גוונים רגועים בחדרן של הבנות

מרגישה שהתהליך כולו וכמובן התוצאה היו תפנית עבור אירה .עכשיו אין
דיסוננס בין הנראות של הבית שלה לבין מה שהיא עצמה משדרת".
את תהליך השיפוץ והעיצוב תיעדה אירה ברשתות החברתיות" .כל מה שאני
מעלה ברשתות ובבלוג משתלב בצורה הכי אמיתית בחיים שלי ,גם הרגעים
הפחות זוהרים .תהליך מעבר הדירה שלנו תועד בסטוריז של 'מעבר דירה'" ,היא
מספרת" ,חשוב לי גם לתייג אנשי מקצוע וספקים שהיו שותפים כדי להעניק להם
חשיפה ופרגון .בקרוב גם אכתוב פוסט עם טיפים על איך לחפש פריטי יד שנייה
במרקט פלייס ,כי גרתי שם חודשיים ולמדתי המון על הזירה הזו".
הבית עתיר פריטים אך לא עמוס .שתי הבנות ישנות בחדר אחד ונהנות ממבואה
המשמשת כחלל משחקים ,מה שלא היה קיים בדירה הקודמת .מלבד הספה
הכחולה בסלון ,שנרכשה ב"רהיטי געש" ,רוב הרהיטים האחרים משומשים או
מחודשים .אבל לא כולם :לחרקובסקי־דותן ולמידן היה חשוב לשלב גם פריטים
של מעצבות ומעצבים ישראלים קטנים ,כמו חן זלקינד בעל מותג ,Zalkind
שעיצב את המדף־מראה ואת כפתורי התלייה בחדר השינה הנעים של אירה
וגיא; "ענת מוצרי עץ" ,שעיצבה את הווילונות; אמיר להב ,בעל המותג ,Fibers
שסיפק את השטיחים ברחבי הבית ואת שולחן העבודה האדום הווינטג'י של
אירה הניצב בסלון; חן סנדלון ,בעלת  ,All about the kidsשעיצבה את שולחן
היצירה בחדר של הבנות; וטליה אבוטבול ,שאחראית לראש המיטה הזוגית.
צבעי הקיר בבית נבחרו בטמבור; ויש כמובן גם רהיטי איקאה לצד רהיטי
וינטג' מהחנות "מפעם" בשוק הפשפשים בחיפה וממקורות נוספים .מרגש
במיוחד הוא האיור שתלוי בפינת העבודה של אירה ,שהכינה במיוחד עבורה
בהפתעה המאיירת מעין דנן ,בעלת המותג " .moment in lineאמא שלי אולגה
נפטרה מסרטן כשהייתי בת שש ואין יום שאני לא חושבת עליה" ,מספרת אירה
בהתרגשות" .מעין התבססה על צילום של אמא שלי שמלווה אותי ואיירה עבורי
את דמותה".
כאמור ,מידן וחרקובסקי־דותן שתיהן חיות רשת ,עם אצבע על הדופק כל אחת
בעולם שלה .משום כך ,ובגלל שגם בבית ניתן לזהות לא מעט פריטים שעובדים
עם המגמות הנוכחיות ,ביקשנו מהן לסיים בתחזיות למגמות של שנת .2020
"אהיה קצת מחרבת מסיבות ואומר בגאווה שאני אחת המתנגדות הקולניות
ביותר למה שנקרא 'טרנדים'" ,ענתה לנו מידן" .כי מהו טרנד? גל של פופולריות
שמוחק את כל ההשקעה והמרץ שהושקעו בקודמיו ,וגם הוא יחלוף וייזרק
עם הגיע הטרנד החדש .אז אני צופה כי המגמה שכבר מתרחשת בעולם לאט
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הטיפים של טל "דירתי לי" לעיצוב מהיר
צבע עושה את ההבדל :אם אתן רוצות לשנות את פני הבית שלכן,
הפתרון הכי מהיר והכי זול הוא לגשת לטמבוריה הקרובה ולרכוש צבעים לא
שגרתיים ,למשל צבע אקרילי לקירות ,צבע שמן למתכות וצבע על בסיס
מים לעץ .היום יש בשוק גם מיכלי ספריי צבע באיכות טובה ובמגוון צבעים
עשיר שעושים את ההבדל על הקירות ,על הרהיטים ועל החפצים בקלות
ובזריזות .ברגע שמגבשים תוכנית צבע לחלל ,היישום בדרך כלל מפתיע
בפשטותו ואפשרי על כל דבר (מנורות ,קירות ,רהיטים ,רגליים של רהיטים,
ידיות ,מתלים וכדומה).
תמיד לחדש :במקום לקנות חדש ,תמיד עדיף לחדש ריהוט קיים
בעזרת בעל/ת מקצוע ,למשל רפד שיעניק חיים חדשים לספה ,כורסה,
כיסא ,ספסל וכך הלאה .ככה חסכנו גם לסביבה וגם לנו.
תחת קורת גג אחת :רשתות  ONE STOP SHOPכדוגמת איקאה,
הום סנטר ,אייס וכדומה מאפשרות לעצב מהר .אפשר להגיע עם עגלה ריקה
ולצאת עם ריהוט חדש ,בלי המתנה ממושכת וגם בלי הוצאה כספית גבוהה.
אבל מהירות היא לא הכל :באופן מתעתע ,דווקא מהירות היא לא
המעלה העליונה בבואנו לעצב .אני מעדיפה על פניה מעלות כמו חדשנות,
קיימות ודיוק .במילים אחרות ,אני מעדיפה להמתין למוצר המדויק מאשר
ללכת לרכוש עוד רהיט כמו שיש לכולם ,ואני תמיד מעדיפה לערב ספקים
מחו"ל כדי להעניק לדירות שאנחנו מעצבות ייחודיות על פני הבתים שאנו
רואות בארץ .וכן ,תמיד אעדיף לרכוש ישן ולחדש על פני לקנות משהו חדש
ולזהם את כדור הארץ.

הטיפים של אירה " "irahokלנוכחות ברשת
הבית שלי הוא מי שאני :עד השיפוץ ומעבר הדירה התביישתי
בבית שלי ,גם באונליין וגם באוף ליין .הדירה הקודמת הייתה קטנה,
צפופה וחשוכה ,ולא הייתה לי אפילו פינה אחת לצלם ולהצטלם בה,
כך שהכל נעשה מחוץ לבית .הרגשתי שחסרה לי האפשרות הזו
במסגרת הנוכחות שלי ברשת ,כי בעצם אני גם בית וגם אמא .זה
היה אחד הזרזים לשינוי ,ומאז המעבר באמת נפרץ הסכר ותיעדתי
אונליין את כל השלבים של השינוי .מאז הפיד שלי מלא בתמונות
ובסטוריז של הבית ומהבית .עם זאת ,זה לא מתאים לכל אחת ואחד
לשתף את הבית הפרטי ,וזו גם העצה שלי :תעשו מה שמרגיש לכם
אישית נכון מבחינת חשיפה פרטית.
אין נכון  /לא נכון :בכל מפגש ראשון שלי בליווי עסקים
באינסטגרם ,כשאני מלמדת על בניית מותג ברשת ,אני אומרת
שכל אחד ואחת שונים ושאין תבנית ונוסחה אחידה לנוכחות נכונה
ברשת .יש בעלת מותג שתרגיש בנוח לחשוף סיפורים אישיים,
קשיים ,כאבים ואת בני המשפחה ,ואילו בעל מותג אחר יכול לדבר
בעיקר על העסק ופחות על חייו הפרטיים .עם זאת ,אין ספק
שאנשים מתחברים לסיפורים אנושיים .אני למשל בחרתי בטל
מידן שתעצב את הבית שלנו כי אהבתי את הנוכחות שלה ברשת,
את הסיפורים האישיים הקטנים לצד הסיפורים המקצועיים .מילת
המפתח היא מינון בין המשתנים השונים ,כי חשיפה שלא נוח איתה
לא תוכל להמשיך לאורך זמן.
חשוב לכתוב טוב :גם באינסטגרם ,הנתפס כמדיום ויזואלי
(אם כי המגמה הזאת משתנה) ,חשוב לדעת לכתוב טוב .זו תכונה
שהיא חלק מהמרקם האותנטי של העברת מסר .עדיף לעלות פחות
פוסטים ולהקפיד שיהיו כתובים היטב מאשר להציף את החשבון
בפוסטים דלים בעומקם.
מושלם זה משעמם :יש פרופילים מדהימים שבהם הכל
מתוקתק ,מדויק ומושלם ,אבל הם לא מעוררים השראה או הזדהות
כי הם רחוקים מהאמת .אי אפשר להעביר סיפור אמיתי אם
הפרסונה שמאחורי המותג נראית כמו חלון ראווה נוצץ ומלאכותי.
שוב ,לא חייבים חשיפה אישית עמוקה עם כל הקישקע בחוץ ,אבל
חשוב לא ליפול בקלישאות של הצגת חיים מושלמים .זה מרחיק
ולא מקרב.
לתת ערך :כדי לגרום לצד הקורא להתחבר אלינו כאדם וכמותג,
אני ממליצה לתת לקוראים ערך ולהעמיק גם בתוכן ולא רק
בוויזואליה .איך? לתת דוגמאות יומיומיות קטנות ,לספר על מקרים
אמיתיים מהחיים ,לחלוק דילמות וכך הלאה .עזבו אתכם מכמות
לייקים או ממספר עוקבים  -זה זניח ודועך בהדרגה.

טפט בולט ומנורה
וינטגי'ת בפינת האוכל

תכלת מהורהר בחדר ההורים

ובהדרגה ,של מודעות לסביבה ,תלך ותגבר .זה יתבטא בבתים בכך שנשלב
יותר חדש עם ישן ולא מתוך פשרה תקציבית .תהיה התעוררות בשוק היד
השנייה בישראל ובעולם ,וכך רבים וטובים יחפשו לשלב בביתם דווקא
רהיטים ,פריטים ואביזרים של פעם כדי להעשיר את האופי והנשמה בחלל,
ועל הדרך להציל כמה עצים ,בעלי חיים ובני אדם".
"המגמה של אינסטגרם היא להוריד בהדרגה לכולם את מספרי הלייקים
בפרופילים מתוך תפיסה שהתוכן הוא במרכז ומה שחשוב הוא הערך
לקוראים וההשראה ולא מדידת הכמויות" ,מסבירה חרקובסקי־דותן על
התחום שלה" .אינסטגרם אומרת לנו 'עזבו אתכם מקניית לייקים ועוקבים
ותתמקדו ביצירת תוכן משמעותי' ,וזו מגמה שתלך ותתעצם .האינסטגרם
הוא לא רק ויזואלי כפי שהיה בהתחלה .יש הרבה משמעות לערכים נוספים,
שלא קשורים לתמונות מושלמות ומקצועיות ,וזה תלוי עסק ומותג .במילים
אחרות :לא כולם חייבים להצטלם בבגד ים בקאריביים .לא חייבים פילטר
אחיד ותמונות מהוקצעות .אותנטיות היא שם המשחק החדש ,כשכל אחד
ואחת מחליטים מהם גבולות הפרטיות שלו או שלה .חשוב שרמת החשיפה
והשיתוף יהלמו את מערכת הערכים האישית :כן או לא להצטלם חשוף ,כן או
לא לחשוף את הילדים ,כן או לא להביע דעות פוליטיות ,כן או לא לספר על
קשיים משמעותיים כמו בריאות ,פוריות וכן הלאה .חשיבותו של התוכן האישי
והמשמעותי גדלה ורק תלך ותתעצם בעתיד הנראה לעין".
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