
ביתה של ורד בונפיליולי
דירה בגבעתיים, 75 מ"ר

מעצבת פנים: ורד בונפיליולי . צילום: גדעון לוין

- בן זוגה,  מעצבת פנים ורד בונפיליולי התגוררה עם משפחתה 

 שתי בנותיהם וכלבה - כ- 16 שנה בדירה קטנה בגבעתיים, שגודלה 

ובני  חלקיים  שיפוצים  הדירה  עברה  השנים  במהלך  מ"ר.   75

המשפחה חיו בה ונהנו מיתרונותיה - היא עורפית, שקטה, מרוחקת 

מהרחוב ופונה לנוף ירוק. בחמש השנים האחרונות חיפשו דירות 

גדולות יותר בשכונה, אך לבסוף החליטו להישאר בדירה ולשפצה 

באופן מסיבי כדי שתתאים לצורכיהם המשתנים. החלל חולק 

מחדש ובונפיליולי הוסיפה לו חדר שינה וחדר רחצה והרחיבה את 

המטבח. היא בחרה פלטת צבעים מאופקת שכוללת ירוק עמוק, 

אפור, לבן ועץ, ומתחברת אל הנוף הנשקף מבעד לחלונות הגדולים. 

מוטיבים  שולבו  סקנדינבית  בהשראה  המאופק  העיצוב  לצד 

מעוגלים היוצרים תחושה רכה ונעימה וגופי תאורה שתלויים על 

הקירות בשביל לשמור על גובה התקרה ללא הנמכות גבס. 

גודל הדירה הוביל לעיסוק רב ומוקפד בפרטים. בונפיליולי שואבת 

השראה ממגוון מקומות ואלמנטים שהיא פוגשת, שאותם היא 

מעבדת ליצירת שפה אישית חדשה ומשלבת בפרויקטים שלה 

באופן מגוון ויצירתי. פרט של מגרעת ישרה שראתה בתערוכה 

וויי  בינלאומית לפני כשנתיים הפך לידיות של ארונות המטבח, 

תלייה עגולים שהוזמנו במיוחד הפכו לידיות בארון השירות שתוכנן 

סביבן ואליהן הותאם גוף התאורה במסדרון והמובייל הדקורטיבי 

בסלון. ידיות הארון הצמוד לדלת הכניסה תוכננו בהתאמה כמגרעת 

עם קצה מעוגל בצורת צלב א-סימטרי.
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אני אוהבת את האתגר שבתכנון חללים קטנים, 
תוך  יותר  רבות  פונקציות  להכיל  שיוכלו  כך 
ומרווחת מוארת  רחבה,  חלל  תחושת  יצירת 

המושג לאגום )Lagom(, שמקורו בשוודית 

ומשמעותו "בדיוק במידה הנכונה", מוביל את 

התפיסה העיצובית של בונפיליולי, המתמחה 

גם  ביטוי  לידי  ובא  קטנות,  דירות  בעיצוב 

בבחירה לשפץ את דירתם הקטנה ולא לרכוש 

יותר. היא אוהבת את  ומרווחת  גדולה  דירה 

שיוכלו  כך  קטנים,  חללים  שבתכנון  האתגר 

להכיל פונקציות רבות יותר תוך יצירת תחושת 

חלל רחבה, מוארת ומרווחת. את תוכנית הדירה 

התוכנית  שנבחרה  עד  רבות  פעמים  שינתה 

הנוכחית, שכוללת חלל ציבורי המאפשר לכל 

חדרי  שלושה  ולארח,  יחד  לבלות  המשפחה 

שינה ושני חדרי רחצה. דלת הכניסה נפתחת 

מול הסלון, הנהנה מנוף ירוק ומאור טבעי רב 

הנכנסים פנימה דרך חלון גדול. לצד הכניסה 

תוכנן אלמנט נגרות המשרת את בני המשפחה 

משלוש פאותיו - האחת פונה לכיוון הכניסה, 

מייצרת מבואה קטנה וכוללת אחסון לספרים 

השנייה  המשפחתיים;  התמונות  ולאלבומי 

החלל  לכיוון  הפונה  שירות  כארון  משמשת 

הציבורי; ובשלישית מוקמה הכניסה לשירותי 

האורחים. בגלל גודל החלל נבחרו לחדרי הרחצה 

דלתות הזזה הנפתחות לכיס, הן נצבעו בירוק 

כהה היוצר עניין כאשר הן נפתחות ונסגרות.

לפני

אחרי
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את תכנון החלל הציבורי, שכולל מטבח, פינת אוכל וסלון, הכתיב עמוד תומך שעליו 

נתלתה הטלוויזיה וסביבו תוכנן רהיט המשרת את החלל מכל צדדיו. מצדו האחד 

שידת מדיה הפונה לכיוון הסלון ומאווררת באמצעות חריצים אופקיים ואנכיים 

בגוונים מעט שונים שיוצרים עניין והפתעה בהזזת דלתות הרהיט. מצדו השני 

הוא פונה אל המטבח ומשמש כמשטח עבודה שעליו מוקמו הכיריים, ומולו שובצו 

ארונות גבוהים עם נישה לכיור ומשטח עבודה נוסף. בין המטבח לסלון מתקפל 

המשטח העליון של האלמנט ליצירת פינת האוכל הניצבת מעל קונסטרוקציית 

פלדה דקיקה. לסלון נבחרו רהיטים קטנים וקלים יחסית המאפשרים דינמיות 

ותזוזה בהתאם לצורך. 
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שני מסדרונות קצרים, רחבים ופתוחים מובילים 

לאגפים הפרטיים של הדירה: האחד מוביל לחדר 

השינה של הבת הגדולה ואל שירותי האורחים 

הצמודים, שתוכננו כך שיוכלו גם לשרת את הבת 

ביומיום. בקצה המסדרון השני נמצא חדר השינה 

של הבת הקטנה, שבו שובצה פינת קריאה נוחה 

ונעימה. לצדו ממוקם חדר השינה של ההורים 

- מימין לדלת נבנה ארון קיר רחב ובקיר הנגדי 

ממוקמת שידה נמוכה המשמשת לאחסון נוסף; 

בחלקה העליון שולבה מגרעת שבתוכה הונחה 

פלטת דקטון קטנה המייצרת עניין וקריצה. 


