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מעצבת הפנים נעמה אטדגי עבדה באיקאה וצפתה בכל הטעויות 
שעושות משפחות ישראליות בדרך לעיצוב בית החלומות.  התשוקה 
לעיצוב והחיבה לרשת העממית הולידו את מסלול “קוויקי איקאה”, 

שבו היא מעצבת ללקוחותיה בתים יפהפיים ומיוחדים באמצעות ריהוט 
שמגיע ברובו המכריע מ...איקאה. ולא, לא הייתם מנחשים בחיים

צילום: יונתן תמיר

רוצה לעלות  
    אלינו לקוויקי?

עצבי פנים בדרך כלל בזים לרשתות מ
אטדגי.  נעמה  לא  אבל  עממיות, 
התחילה,  כמעצבת  שלה  הקריירה 
דווקא  בעולם,  המקומות  מכל 
באיקאה. זה לא היה במקרה: עבודה ללימודים 
גרמה לה להתאהב ברעיונות הפונקציונליים, אבל 
ההיכרות הקרובה עם הרשת שרוב הישראלים 
ביקרו בה לפחות פעם אחת )ועברו בה לפחות 
מריבה זוגית אחת(, גרמה לה להבין את השליחות 

העיצובית שלה. 
הקנייה  בהרגלי  צפייה  של  שנים  כמה  אחרי 
העיצוב  שלמרות  הבינה  אטדגי  הישראליים, 
ישראלים  לא מעט  החנויות,  של  הפונקציונלי 
נכנסים לסניפי הרשת בחרדה מסוימת, ויוצאים 
ליבם  את  ממלאים  שלא  פריטים  עם  ממנה 
רעיון. “פשוט  לעולם עם  יצאה  באושר. אטדגי 
המצאתי את השירות הזה, ופרסמתי באיזו קבוצת 
מציעה  אביביות, שאני  תל  בנות  של  פייסבוק 
לעצב את הבית באמצעות בעיקר רהיטים של 
איקאה. לא האמנתי לטירוף של התגובות”, היא 

מספרת.
האינסטינקט של אטדגי התברר כנכון: להרכיב 
להרכיב  אבל  קל,  אולי  זה  איקאה  רהיטים של 
“מכל  דווקא.  לאו   — ונעים  מעוצב  בית  מהם 
הפניות יצרתי לקוחות שהתחלתי לעצב איתם, 

ועם הזמן זה התפתח וגדל”.
איך נראה תהליך כזה?

ואני  חללים,  שני  מינימום  איתי  לעצב  “אפשר 
גדולים.  לרוב עושה בתים שלמים או משרדים 
בפעם  באה  אני  פגישות,  שלוש־ארבע  יש 
הראשונה לקחת מידות, לראות תמונות, לראות 

שיש חיבור ולהבין מה הלקוחות רוצים. אני תמיד 
שואלת מה התקציב שאיתו הולכים לעבוד, וככה 
אני ממקסמת והם לא מופתעים. אני בונה תוכנית 
עבודה, ואז אנחנו הולכים ליום קניות. בשלב הזה 

הם כבר יודעים בדיוק מה הם הולכים לקנות”.
זה לא מבאס אנשים שבונים לעצמם קן, להגיע 

בסופו של דבר לאותה חנות כמו כולם?
צעירות,  הם משפחות  “הרבה מהלקוחות שלי 
ועיצוב  עם משכנתא  בית  קנו  אנשים שבדיוק 
פנים הוא עוד הוצאה שהיא לא מובנת מאליה. 
כשהם מבינים שיש להם את האפשרות ללכת 
השגה  ברי  פריטים  בו  ולקנות  אחד  למקום 
ושהבית יראה כמו שהם רוצים — זה מייצר שקט 
ורוגע ואני חושבת שזאת אחת הסיבות שאנשים 

נהנים מהתהליך”. 
ההיצע של איקאה מוגבל, איך נמנעים ממצב 

שבו לקוח מוציא כסף על עיצוב 
פנים ובסוף מקבל סלון כמו של 

השכנה?
“כדי להימנע מבית שנראה כמו 
של השכן, 20 אחוז מהפריטים 
האחרים,  מהמקומות  מגיעים 
וחלק מהרהיטים עוברים שינוי. 
אני גם מחפשת את הקולקציות 
הפחות  והפריטים  הזמניות 
מוכרים. אתמול הייתי בהתקנות 
השכנה.  ונכנסה  בדרום  בבית 

עונים:  ואנחנו  זה?’  ‘רגע, מאיפה  אומרת  והיא 
מאיקאה. ‘וזה?’ מאיקאה. ‘וזה?’ מאיקאה. ‘מה? 
איך יכול להיות’. אני תמיד מנסה להסתכל קצת 
מעבר ולחפש את הדברים שלא כולם מכירים”.

לקנות  שאסור  מאוס  פריט  יש 
לעולם?

של  רחב  מנעד  יש  “באיקאה 
את  אם  ואופציות,  מחירים 
כסף  מעט  לך  ויש  סטודנטית 
הצרכים שלך שונים מאשר אם את משפצת את 
הבית כאדם מבוגר. אני אף פעם לא אקנה את 
הפריטים שאני לא חושבת שמספיק טובים, אז 
מבחינתי כל סדרת lak. מצד שני יש את הכוורת 
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מצד אחד מאוסה  והפופולרית, שהיא  המוכרת 
ומצד שני אם מוסיפים לה טאצ' אישי היא תיראה 

אחרת מהבית של השכן". 

כך תימנעו 
ממריבות

וטאצ’ אישי הוא בהחלט חלק מהסיפור. אטדגי 
לא מרגישה מחויבת להצעת ההגשה של איקאה, 
ופעמים רבות פריטים הופכים תחת ידיה למשהו 
אחר לחלוטין ממה שהתכוון המשורר. “יש פריטים 
מסוימים שאני אוהבת לשדרג, למשל את הכוורת 
אני אוהבת לקחת בתור ספסל”, היא מספרת. “אני 
תופרת מזרן עם בד שבחרתי עם הלקוחות, ומתחת 

המון  היום  יש  אחסון.  לחלל  הופכת  הכוורת 
או  לשידרוג  רגליים  וחנויות שמוכרים  מעצבים 
ריפוד לספות של איקאה, ככה שספה הכי פשוטה 
יכולה פתאום לקבל ריפוד קטיפה כחולה ולהפוך 

למשהו הרבה יותר נועז ומעניין”. 
יש בכל זאת תקציב נמוך מדי?

שלא  תקציב  עם  מגיעים  אנשים  לפעמים  “כן. 
מתאים לצרכים ואני משקפת להם בבירור כי זה 

מאוד חשוב בעיניי”.
אנשי איקאה כבר מכירים אותך? 

אומרים לך שלום במסדרון?
“בסניף נתניה שבו עבדתי הרבה 
ראשון  בסניף  וגם  אותי,  מכירים 
הרבה.  מגיעה  שאני  בגלל  לציון 

לפעמים גם לקוחות מזהים אותי מעמוד הפייסבוק 
שפתחתי בתור ‘נעמה איקאה’ וזה הכי נחמד”. 

קיבלת תגובות רשמיות מהחברה?
“לא, אבל בואי נגיד שאני מכירה אנשים בכירים 

באיקאה שמאוד התלהבו מזה”. 
לפני שנה וחצי היא ייסדה קבוצת פייסבוק משלה, 
שהפכה בינתיים לקהילה תוססת של 6,500 חברים 
פרדוקסלי.  כמעט  שילוב  ועיצוב,  איקאה  חובבי 
"זאת קבוצה של רעיונות וטיפים ואני עונה שם 
לשאלות של אנשים, אבל גם חברי הקבוצה עונים 

זה לזה", היא מספרת. 
יש לך טיפ לאנשים שהולכים לאיקאה ופוחדים 

לאבד את הראש או לרצוח את הפרטנר?
“לבוא מתוכננים. כשעבדתי באיקאה היינו כל הזמן 
שומעת  והייתי  דברים,  מתקינים  סולמות,  על 
שיחות של אנשים למטה. כל כך הרבה זוגות היו 
מגיעים לאיקאה ומתחילים לריב, ואני יושבת על 
הסולם למעלה וצוחקת! חשוב לדעת עם מי לבוא 

לאיקאה — זה לא חייב להיות בן הזוג”.

נעמה אטדגי

חללים בעיצוב אטדגי 
במסגרת מסלול "קוויקי איקאה"


