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מאת: אודית לורן בלקין

מה מניע בלוגריות 
עיצוב מקומיות ליצור 
ולייצר תכנים כתובים 

וויזואליים, מה דוחף 
אותן להתבטא, ואיך 

זה שכולן מצהירות 
שמאז פתיחת 

הבלוג הן הרבה 
יותר מאושרות? 

"מגזין "סטייל" יצא 
לברר זאת עם חמש 

בלוגריות מובילות 
בעולם העיצוב 

בישראל

יש בארץ בלוגים
של עיצוב והם
ממש שווים

ב
צו

עי
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לוגים של עיצוב הפכו לעניין די נפוץ בישראל ב
בחמש השנים האחרונות. נשים )לא מצאנו 
גבר מקומי אחד(, הנושמות עיצוב ועוסקות 
בו כך או אחרת, מפנות זמן בין כל שאר עיסוקיהן 
כבנות זוג, אמהות ונשות מקצוע עסוקות, במטרה 
לשתף את הגיגי ִלבן בתחום עם קהל קוראים 

מסוקרן. 
לצורך הכתבה, בחרנו חמישה בלוגים מובילים, 
וביררנו עם הנשים שכותבות אותן, איך ולמה הן 

עושות את זה.
מסתבר, שיש מי שמתייחסת אל כתיבת הבלוג 
כאל עניין ספונטני לחלוטין ואילו אחרות מעדיפות 
להתחייב לבלוג ולהתייחס אליו כאל מקום עבודה. 
הראשונות, יתייחסו אל הבלוג כאל יומן אישי ויעלו 
בו פוסט אחרי נסיעה לחו"ל או אחרי השראה 
צורך  למלא  במטרה  היום,  במהלך  שקיבלו 
לכתוב ולשתף את הרעיונות שמתרוצצים להן 
בראש ולתת ביטוי למה שעובר עליהן ועל העולם 
העיצוב. בלוגריות מסוג זה זורמות עם קצב החיים 
ומקשיבות להשראה שלהן, שעשויה להיות לא 

עקבית ואף חמקמקה.
האחרות, מגדירות לעצמן מראש מהו מספר 
הפוסטים שיעלו בשבוע ומתייחסות אל הבלוג כאל 
עיסוק מחייב, נטול הנחות, הבונה ציפייה לקצב 
סיפוק התכנים בקרב הקוראים. אלו, מריצות כל 
העת מחשבות על נושאים מקוריים ומפתיעים, 
ועובדות במקביל על הפוסטים הבאים שירצו 
להעלות. כאן, המחשבה מסודרת יותר וכרוכה 
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לעיתים בתכנון שבועי או חודשי. �
כך או כך, נראה שהצורך לשתף אחרים הוא מעין דחף 

הטבוע בכולן, ונתפס אצלן כזכות גדולה. 
אצל חלקן, ההתבלטות על פני בלוגים אחרים פחות 
חשובה והעיקר נשאר תמיד הרצון להישאר אותנטית 
בכל מחיר. אצל אחרות, השיתוף בבלוג הוא הדרך 
שבחרו להטביע חותם בעולם העיצוב, באמצעות יצירת 
תוכן איכותי, אותנטי וייחודי, וכחלק מאסטרטגיית השיווק 
האפקטיבית שלהן. בין אם הן חולקות טיפים בעיצוב, 
על טרנדים חמים, בניסיון מעשי, בהשראות או הגיגים 
מחייהן האישיים, נראה שתמיד יש מי שמתעניין והופך 

בכך את עבודתן לראויה ולמשמעותית.  
למרות שלא כולן כותבות רק לשם הכתיבה, לחלקן 
פחות חשוב מספר הקוראים, אלא יותר אם הצליחו 
לגעת במישהו או לעזור לו לקבל החלטה עיצובית 
מכרעת. לאחרות, חשוב להגיע לקהלים גדולים ולשמש 
מקור השראה ומידע שימושי. יחד עם זאת, אצל כולן 
ניכר הרצון להגיע לקוראים חדשים ולשתפם בתכנים 
מלהיבים. את זה הן עושות תוך יצירת שיח מרענן 
ומפרה, ההופך עבורן את העשייה לכזו שמניעה אותן 
ליצור ולייצר תכנים. מעבר לכך, כולן מעידות על כך 
שהכתיבה גם ממלאת אותן באושר, בגאווה ובפריחה 
מקצועית ואישית, שנובעים מהשיח האינטרנטי, שלא 
פעם גם הופך להיכרויות, לחברויות, למפגשים ולשיתופי 

פעולה מרתקים, המתרחשים פנים אל פנים.

מיס גרות - הלב נמצא בבית
הבלוג missgarot.co.il שייך ללירון גונן, נשואה ואם 
לשלושה, בעלת תואר ראשון מהחוג לעיצוב מבנה 

וסביבה ב"שנקר", והיום מעצבת פנים. 
"הקמתי את הבלוג לפני כשלוש שנים, במטרה לכתוב 
על מסעות העיצוב, ההשראה והיצירה שלי, וכן על 
חוויותיי כאמא", אומרת גונן. "הזיקה שלי לעיצוב היא 
מבטן ומלידה, והחדווה ליצירה באה לי בתורשה מאמי, 
ממורותיי במגמה לספרות ואמנות בתיכון ומלימודי 
ב'שנקר'. מבחינתי, הבלוג הוא כרטיס הביקור שלי 
והוא מאין אוסף של מילים ותמונות, שיחד מרכיבים 

את מי שאני".
עיצוב הבלוג של לירון אלגנטי, מינימליסטי ונקי, ומותאם 
גם לקריאה נוחה בטאבלט ובמכשיר הנייד. החומרים בו 
נחלקים לקטגוריות, ביניהן מדור "עשה זאת בעצמך", 
בו מובאות עבודות יצירה מקוריות, מקורות השראה 
מעניינים ומרגשים מתחומים שונים, סקירות טרנדים 
וסגנונות עיצוב מתחומי הלבשת הבית, מסעות אישיים, 
וכתיבה מהבטן על נושאים ותחושות אישיים. זאת 
בנוסף להדרכות לעיצוב הבית ועבודות נבחרות של 

בתים שעיצבה וצילמה. �

המלצה על בלוג מקומי:

karenb.co.il ,של קרן בר ,Karen B
המלצה על בלוג מחו"ל:

מעדיפה תכנים קצרצרים וצילומים באינסטגרם 
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לירון גונן

גונן: "הזיקה שלי לעיצוב היא מבטן 
ומלידה, והחדווה ליצירה באה 

לי בתורשה מאמי, ממורותיי 
במגמה לספרות ואמנות בתיכון 

ומלימודי ב'שנקר'. הבלוג הוא 
כרטיס הביקור שלי - אוסף של 
מילים ותמונות, שמרכיבים את 

מי שאני" 

1. מתוך פוסט עשה זאת בעצמך - עציץ קקטוסים לבן וזהב 
2. מתוך הפוסט "דירה של אלגנטיות והשראה צרפתית" 

3. מתוך הפוסט "מפשפשים עד שמוצאים" 
4. מתוך הפוסט "בוהמיינית מוארת בצפון הישן"

צילומים: לירון גונן
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הום סטיילינג סטודיו - 
צוהר לעולם קסום

hstylingsudio. הבלוג 
co.il שייך לרוית רוד, נשואה 
ואם לשלושה, בעלת תואר 
שני במדעי החברה ותעודת 
הום סטיילינג ממכללת "בניין 
ודיור", והיום מלבישת בתים 

ומרצה. 
ארבע  לפני  נחנך  "הבלוג 
שנים, כחלק מהעיסוק שלי 
כמעצבת ומלבישת בתים, 
פחות  מבחינתי  הנחשב 
עבודה והרבה יותר אהבה", 
אומרת רוד. "אני חיה ונושמת 
עיצוב גם בביתי וגם מחוצה 
לו, וזה חלק בלתי נפרד ממני 

לשתף  הצורך  ומאישיותי. 
אחרים הוא הצורך לחלוק איתם את כל היופי 
והאפשרויות הנמצאים בחוץ, וכך גם להוות מקום 
להשראה לקבלת רעיונות ולהבנת עולם העיצוב 

הרב גוני והאינסופי קצת יותר לעומק".
מראה הבלוג של רוד עדין, נקי וברור מאוד, במטרה 
ולדימויים המופיעים  לתוכן  ביטוי מרבי  לתת 
בפוסטים השונים. עיצוב הבלוג הוא נגזרת של הגוון 
התכול האהוב על רוד, והוא כולל מאגר תוויות, 
המדגיש את הקטגוריות העיקריות - עיצוב הבית, 
הלבשת הבית, רעיונות לשדרוג, עיצוב של רוד, 

סגנון חיים וכדומה. 
וגם מהגיגי  "הבלוג מכיל גם תכנים חדשותיים 
לבי", אומרת רוד. "לעיתים, אני מסקרת ירידים, 
חנויות חדשות ומוצרי סגנון חיים, ולעיתים משתפת 
בחומרים שאני מלקטת ברחבי הרשת, בהם 
מבלוגים בחו"ל. מעבר לכך, אני משתדלת לתת 
מקום של כבוד לעיצוב ישראלי, וכמובן חושפת 

פרויקטים שלי". �

המלצה על בלוג מקומי:

sivanlh.co.il ,שתיים סוכר, של סיוון לבנה
המלצה על בלוג מחו"ל:

 designsponge.com

blogב
צו

עי

רוית רוד

רוד: "אני חיה 
ונושמת עיצוב גם 

בביתי וגם מחוצה 
לו, וזה חלק 

בלתי נפרד ממני 
ומאישיותי. הצורך 

לשתף אחרים 
הוא, לחלוק 

איתם את כל 
היופי והאפשרויות 

הנמצאים בחוץ, 
וכך גם להוות 

מקום להשראה 
לקבלת רעיונות"
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5. מתוך הפוסט "תולעת ספרים", צילום: מאיה חבקין
6. מתוך הפוסט "הפסח הזה כולנו מסובים", צילום: 

www.iconecorner.com
7. מתוך הפוסט "במשקל נוצה", צילום: רוית רוד

8. מתוך הפוסט "חמשת אביזרי הסטיילינג המומלצים 
שלי", צילום: מאיה חבקין
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אבן נייר ומספריים - מקור ההשראה הבא 
הבלוג com.evenyaru שייך לשירה גנני, נשואה ואם לשניים, 
אדריכלית בוגרת אוניברסיטת תל אביב והיום מעצבת. 

"הבלוג, שהוקם לפני כשלוש שנים, הוא הבסיס לכלל 
העשייה שלי ונקודת הפתיחה לעיסוקיי השונים, בהם 
שירותי עיצוב, סדנאות, הרצאות ויצירת תוכן", אומרת 
גנני. "גדלתי בבית מאוד יצירתי ותמיד הייתי מוקפת כלים 
וחומרים מלהיבים. דווקא בלימודי האדריכלות הרגשתי 
שאני נכבית, והבלוג היווה עבורי תירוץ סוחף, מלהיב ומחייב 
לחזור ליצירה. הבלוג עוסק רובו ככולו בהתנסויות בכלים 
ובחומרים, והדרכות 'עשה זאת בעצמך', שמשמשות כר 

לקשר פורה עם הקוראים שלי".
מסגרת הבלוג של גנני בסיסית ובהירה, במטרה לתת 
לחומרים הוויזואליים לבלוט ולהכתיב את אופיו. שורת 
קטגוריות, ביניהן "עשה זאת בעצמך", "הבית שלנו", "מקורות 
השראה" ו"עיצוב פנים", מאפשרת לקוראים לקרוא פוסטים 
לפי רצונם, אם כי בקרוב, מבטיחה גנני, יעבור הבלוג מתיחת 
פנים ויהיה נוח יותר לשיטוט. "בהתחלה, החלטתי שהבלוג 
יהיה מאוד אישי ויתפתח כמעין כרטיס ביקור או יומן", היא 
מספרת. "לכן, כל התכנים מקוריים שלי, וכך גם הרוב 
הגדול של הצילומים. חשוב היה לי שמי שמבקר בבלוג 
יקבל מושג די ברור מי אני, מה האסתטיקה שלי, וכן יכיר 
גם את חוש ההומור שלי ויהיה עד לתהליכים יצירתיים 

ורגשיים שאני עוברת". �

המלצה על בלוג מקומי: ביקיט, של דבורה מינדל,

beekit-studio.com
vintagerevivals.com :המלצה על בלוג מחו"ל
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שירה גנני

גנני: "גדלתי בבית מאוד 
יצירתי ותמיד הייתי 

מוקפת כלים וחומרים 
מלהיבים. דווקא בלימודי 

האדריכלות הרגשתי 
שאני נכבית, והבלוג היווה 

עבורי תירוץ סוחף, מלהיב 
9[ומחייב לחזור ליצירה"
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9. מתוך פוסט הדרכה - בתי נר מבטון בשלושה צבעים
10. מתוך הפוסט "פרויקט ההתלהבות"

11. מתוך פוסט הדרכה - עציצים מקושטים
12. מתוך הפוסט "עלי בטון לקישוט"

צילומים: שירה גנני
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שני הררי

הררי: "עיצוב 
ורגישות 
לאסתטיקה הם 
ערכים שגדלתי 
לתוכם, ובתור ילדה 
הייתי מבלה הרבה 
במוזיאונים, בדפדוף 
בספרי צילום, 
בחנויות רהיטים, 
ואצל רפדים. 
בחרתי דווקא 
בעיצוב טקסטיל, 
בשל העניין הרב 
בחומר הגולמי"

בננהמאמא - דברים משמחים לאמהות וילדים
הבלוג bananamamma.co.il הוא יצירתה של שני הררי, 
החיה בזוגיות ואם לשניים, בעלת תואר בספרות אנגלית ותואר 
בעיצוב טקסטיל מ"שנקר", והיום עורכת תוכן וכתבת עיצוב 

וסגנון חיים. 
"הקמתי את הבלוג לפני כשנתיים וחצי והוא מהווה עבורי עיסוק 
עיקרי, בדיוק כמו עבודת הכתיבה שלי עבור לקוחות", מעידה 
הררי. "עיצוב ורגישות לאסתטיקה הם ערכים שגדלתי לתוכם, 
ובתור ילדה הייתי מבלה הרבה במוזיאונים, בדפדוף בספרי 
צילום, בחנויות רהיטים, אצל רפדים, קרמיקאיות וכדומה. 
בהמשך, למרות שהתקבלתי ללימודי עיצוב אופנה, בחרתי 
דווקא בעיצוב טקסטיל, בשל העניין הרב בחומר הגולמי 

ובמלאכת היד".
לאחר שעבדה כמעצבת טקסטיל והייתה בעלת מותג לבגדי 
תינוקות, הבינה הררי שהכי כיף לה לכתוב על עיצוב ועל דברים 

יפים, ולשתף אחרים בכיף של גידול הילדים. 
"הבלוג משמש פלטפורמה לשיתוף בתחום העיצוב לילדים, 
שהפך בשנים האחרונות ללונה פארק המכיל המון מותגים, 
מעצבים וחפצים נהדרים", היא מסבירה. "כך, אני אוצרת תכנים 
אסתטיים ושימושיים עבור אמהות שאוהבות, כמוני, להלביש 
את הילדים ולארגן להם חדר כיפי ומעוצב. לפני כשנה וחצי 
שדרגתי את תוכנת הבלוג, עיצבתי אותו בצורה מינימליסטית 
ומדויקת והוספתי גרסאות באנגלית ובהתאמה לקריאה בנייד". �

המלצה על בלוג מקומי: 

shelly-gross.com ,המלבישה שלי גרוס
המלצה על בלוג מחו"ל:

 thesocialitefamily.com

]12

]13

]14

]15

12. מתוך הפוסט "עשר הצעות לשטיח", שרית שני חי. צילום: דודי מוקוביץ
RENN :13. מתוך פוסט שבועי - חמישה דברים טובים, צילום

lazy animals :14. מתוך פוסט שבועי - חמישה דברים טובים, צילום
15. מתוך פוסט שבועי - חמישה דברים טובים, צילום: שוקה
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ליאת ניר בלזר

ככה זה - עיצוב שבא מאהבה
הבלוג likethat.co.il שייך לליאת ניר בלזר )50( 
נשואה ואם לארבעה, בעלת תואר ראשון בבלשנות 
אנגלית ולימודי תעודה באדריכלות ועיצוב פנים, והיום 

מעצבת פנים. 
"הבלוג הוקם לפני כשנה וחצי ומשקף את ההשראה 
שאני שואבת מכל דבר שקיים סביבי", אומרת ניר 
בלזר. "אני נהנית לגלות מתחמי עיצוב חדשים ומלאים 
ביופי ובשמחה, ולחלוק את זה עם הקהילה העוקבת 
אחריי. הבלוג חושף אותי בדיוק כפי שאני וככזה, 
הוא משקף את האהבה הגדולה שלי לצבע ולעיצוב 
חללים. אני מנסה לתת לקוראים זוויות ראייה חדשות 
לעיצוב ולהוציא אותם מאזור הנוחות שלהם ומהקיבעון 

בתפיסת חללים".
מראה כותרת הבלוג של ניר בלזר מרמז על אהבתה 
לצבעים, לסוקולנטים, דוגמת נקודות ודברים יפים, ואילו 
הלשוניות מחולקות לקטגוריות המאפשרות חיפוש 
נקודתי לפי תחומי עניין, בהם פרויקטים שעיצבה, 
פוסטים הנחלקים לטרנדים והמלצות )קקטוסים, 
אננסים, פלמינגו(, פוסטים אישיים על גיל 50 וחוויות 
ממבצע צוק איתן. זאת בנוסף לכתבות שפורסמו עליה 

ושירותי עיצוב שהיא מעניקה ללקוחות. �

המלצה על בלוג מקומי:

cafe-veyafe.com ,קפה ויפה", של אפרת יפה"
המלצה על בלוג מחו"ל:

    frenchbydesignblog.com

בלזר: "הבלוג חושף אותי בדיוק כפי 
שאני וככזה, הוא משקף את האהבה 

הגדולה שלי לצבע ולעיצוב חללים. 
אני מנסה לתת לקוראים זוויות ראייה 
חדשות לעיצוב ולהוציא אותם מאזור 
הנוחות שלהם  ומהקיבעון בתפיסת 

חללים"

16. מתוך הפוסט "תכנון עיצוב פנים והלבשה של 
דופלקס בגדרה", צילום: שירן כרמל

17. מתוך הפוסט "עיצוב והלבשת בית פרטי 
ברמת גן", צילום: שי אפשטיין

18. מתוך הפוסט "לונדון לגמרי חיכתה לי!" 
צילום: ליאת ניר בלזר

]16

]17

]18

היוש
אני דווקא חושבת שזה מגניב הכותרת

(-: מה שנראה לי מסורבל זה שטקסט המבוא גולש לעמוד הבא
 :שימי לב

־המלצת הבלוג מחו"ל של רוית רוד גולשת לעמוד שאחרי וצריך להחזיר אותה למ
קום

אותו דבר אצל שירה גנני
צילומים: לירון גונן - הייתי שמה בשורה חדשה

בסוף כיתוב  - יש פסיק מיותר
צילומים: שירה גנני - הייתי שמה בשורה חדשה

לפני כיתובי הצילומים של ליאת - שכחתם למחוק את שמה של ליאת
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