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בית האבנים העתיקות ,צפת
הנקין שביט אדריכלים
טקסט דבר המתכננים
צילום אסף פינצ'וק
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מרקם המגורים הצפוף בבתי האבן העתיקים ברובע העתיק
של צפת ,הוא קונטקסט מורכב המכתיב דיון בין ישן לחדש,
בין שימור להתחדשות ובין מסורת ואופנה.
בית פרטי לשימור ,עוצב ותוכנן מחדש
בעיר העתיקה בצפת :בית אבן עתיק
הבנוי בצורת האות 'ח' החובקת חצר
פנימית .בצורתו המקורית ,הבית מכיל
חמישה מפלסים :מפלס מרתף היין,
שלושה מפלסי מגורים ומפלס עליון -
מרפסות וחללי חוץ.

והחומריים השונים ,לאחר ביצוע שלב
מקיף של חשיפת האתר .בשלב זה נחשפו
קירות אבן ,קשתות ,נישות אבן ובור
מים מרשים.

החצר שהינה מרחב של חוץ ,מתפקדת
בבית החדש כמרחב ציבורי והחללים
ההיקפיים לה מתפקדים בבית החדש
כמרחב פרטי.

לאחר שלב זה גובשה התכנית והחתכים
השונים .לבית חתך ורטיקאלי מרשים,
גשר קל מפלדה ועץ מחבר את שתי
המסות הצמודות לחלל הציבורי ,גשר זה
מתכתב עם גרם מדרגות אבן מקורי אשר
מכתיב את הסירקולציה הורטיקאלית.
עיצוב הבית מציג את הישן דרך אבני גיר
מקוריות ,קשתות ,קמרונות ונישות ,ואת
החדש דרך חומרים כגון :בטון ,מוזאיקה,
פלדה ולוחות פח מרוג ,זכוכית שקופה
ושקופה למחצה.

לפרויקט קדם שלב מורכב של תיעוד
והכרת האתר על מרכיביו הצורניים

פרוגראמת הבית מכילה בקומת הכניסה
מטבח ,סלון ופינת אוכל ,מפלס מרתף

הקונספט התכנוני הכיל ערכים של
שימור והתחדשות ,תוך מתן קשר בין
פנים לחוץ ובין ציבורי לפרטי.

המכיל אחסנה וחלל משחקים לנכדים
של בעלי הבית .מפלס ביניים המכיל
יחידת אירוח עם מקלחת ושירותים.
במפלס העליון ישנו חלל שינה ועבודה,
אליו צמודים מקלחת ושירותים .חלל
זה מורכב מגשר המוביל לשני האגפים
השונים  -להם גם מרפסות וחללי חוץ.
המפלס העליון הינו מרפסת גדולה
המשקיפה על נוף מרהיב של הסביבה
בכלל והר מירון בפרט.

המפלס העליון הינו מרפסת גדולה
המשקיפה על נוף מרהיב של הסביבה
ולהר מירון בפרט.
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בית בצפת
תכנון:
הנקין שביט אדריכלים
צילום:
אסף פינצ'וק
קבלן מבצע:
חסן עבאס
חשמל ומיזוג אויר:
ר.נ מערכות חשמל
אינסטלציה:
יעקב בוזגלו

חלונות פרופיל בלגי
 +דלת:
חלודה – חנוך
זכוכית –
מקלחונים ומעקות:
בית הזכוכית
נגרות:
"פרי העץ"
גינון:
משתלת רגב

תאורה:
יאיר דורם
טריגון תאורה
פריטים דקורטיביים:
ביתילי
גלריית סאגה לעיצוב ישראל:
אגרטלי בד :נעם דובר ומיכל צדרבאום
שרפרפי משושים :אדר' גולן אלבז
פמוטי זהב :אביאל אבודרהם
כסא פח ורוד :מג'נטה
מנורת פלורוסנט :נעמה הופמן
שעון מטוטלת מעץ :בן ברוידא
תמונות עיצוב גרפי :דרור ניב "סטודיו "2181

בשלב חשיפת האתר העתיק ,נחשפו
קירות אבן ,קשתות ,נישות אבן ובור
מים מרשים.
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