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זה היה

אחרי מלחמת
יום הכיפורים .רות ורפאל בגה ,זוג תל־אביבי צעיר וחילוני,
נסעו לטייל בארצות הברית והחליטו לא לשוב .הם השתקעו
בסן פרנסיסקו כארבעה עשורים ,ובמרוצת השנים התקרבו
לדת .לפני כארבע שנים החליטו שהגיעה השעה לחזור .הוא
קבלן ויזם נדל"ן ,היא מורה לקבלה ,שניהם בשנות ה־60
לחייהם ויש להם שלושה ילדים גדולים.
רות לובשת מכנסיים ושערה פזור ,רפאל חובש כיפה,
והם מסבירים כי לא עברו תהליך של "חזרה בתשובה כמו
של דתיים ,אלא מסע רוחני .בחרנו בצפת ,עיר המקובלים,
עיר רוחנית שחיו בה גדולי הרבנים במאה ה־ ,"16מסבירה
בגה את הבחירה לחיות בבירת הגליל.
בעזרת מעצבי הפנים עירית הנקין וזהר שביט,
הם איתרו מבנה מהמאה ה־ 19שנמצא ברובע

על הקיר" :מזל טוב"
בכתב עברי קדום

תל אביב ,סן פרנסיסקו ,צפת:
אחרי מלחמת יום הכיפורים הם
עזבו ,לאחרונה הם חזרו ארצה כדי
לחדש בית עתיק באווירה רוחנית

בית האבן העתיק ברובע האמנים של
בירת הגליל שופץ מהיסוד ,הוגדל
משמעותית וחולק לחמישה מפלסים.
משמאל :בעלי הבית ,רות ורפאל בגה.
מורה לקבלה ויזם נדל''ן

נע מ ה ר יב ה | צ י ל ו ם  :א ס ף פ י נ צ ' ו ק ו ט ל נ ס י ם
17.9.2015

247

הבית לפני השיפוץ
ולאחריו .יסודותיו
במאה ה־,14
והמבנה עצמו
הוקם במאה ה־19

הדלתות
במפלסי הביניים
החשופים לסלון
עשויות זכוכית
חלבית" .בבית
יש נסתר וגלוי"

חפצים קודמים שלהם
לא נכנסו .רות" :הכל
חדש .אני לא מעבירה
אנרגיות ממקום למקום"
האמנים .אנשי מקצוע ברשות העתיקות ובמועצה לשימור
אתרים מתארכים את המבנה למאה ה־ ,19אך יסודותיו
נטועים בתקופה הממלוכית ,כלומר במאה ה־ .14עדויות
לכך נמצאו בחפירות שנערכו בקרבת הבית ,שנבנה ככל
הנראה מחדש אחרי רעש האדמה שהחריב את צפת ב־.1837

מחורבה לפנינה

הקרקע הזולה בצפת מאפשרת לרכוש בתים היסטוריים
בסכומים מצחיקים ,מה שהפך את השימור והשיפוץ  -תה־
ליך שנמשך כשנה וחצי  -לעיקר ההוצאה הכספית .בית
האבן היה בנוי בצורת האות ח' שחובקת חצר פנימית ,ושי־
פוצו החל בתיעוד הבניין על מרכיביו החומריים והצורניים.
כשקילפו הנקין ושביט את השכבות שכיסו את הבית,
נחשפו קירות אבן ,קשתות ,נישות ובור מים .לאחר מכן
נבנתה מעטפת לחלקים העליונים שנהרסו ,ונוספו חלקים
בקומות האחרות .שטח הבית הוגדל מ־ 90מ"ר לכ־ 150מ"ר
ועוד כ־ 60מ"ר מרפסות ,בחלוקה לחמישה מפלסים :מרתף
עם ספרייה ,אזור ישיבה ומחסן; מפלס כניסה עם מטבח,
סלון ופינת אוכל; שני מפלסי־ביניים זעירים עם יחידת
אירוח ,שירותים ומקלחת; ומפלס עליון שבו חדר שינה וע־
בודה ,עם חדר רחצה ושירותים צמוד.
"אבנים מתפוררות הוחלפו באבנים מפירוקים מהאזור,
וגם הקירות החדשים נבנו מפירוקים" ,מספר שביט .בגה,
שמתקשה לזכור אם עבר במהלך חייו  20בתים או כבר
יותר ,היה מעורב לדבריו בכל התהליך" :היינו מגיעים לכאן
פעמיים בשבוע ממרכז הארץ ועוקבים אחר העבודה של
הפועלים ,שכולם מצפת" ,הוא גאה בהעסקת תושבי העיר
בפרויקט .מערכות הבית הורכבו מחדש ,האבנים פורקו
והחשמל וצינורות המים הורכבו מחדש" .לא חתכנו כלום",
אומר בגה.
על התאורה הטבעית אחראית החצר הפנימית ,וחלו־
נות תקרה (סקיי־לייט) מחדירים פנימה את קרני השמש,
אך שאר הבית אטום יחסית ,עם קירות מאסיביים ששומרים
על טמפרטורה מאוזנת בפנים .גם בתוך הבית יש משחק
בין החלקים השקופים והגלויים :דלתות השירותים במפלס
הביניים וביחידת האירוח עשויות זכוכית חלבית שמחדירה
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החלטות ברוח הקבלה:
 10חלקים לספת הסלון,
 3משטחים לשולחן הסלון,
 6כיסאות משושים,
ומראה עגולה בשירותים

גוף התאורה המרכזי
הוא  7מנורות פחם
בהשראת מנורת
שבעת הקנים
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אור החוצה ופנימה" .בבית יש נסתר וגלוי" ,אומרת רות,
והיא בוודאי מוצאת בכך משמעות נוספת.

פלסטיק אין פה

העיצוב והשיפוץ משלבים ישן וחדש ,תוך שימור מעט־
פת האבן עם מניפת חומרים עכשווית ,החל מהבטון המוחלק
במפלס הכניסה על רקע קירות האבן ,וכלה בשילוב שולחן
נגרים עם שולחן חדש ולבן במטבח .בני הזוג ביקשו מהמ־
עצבים חומרים נושמים וחיים ,כמו ברזל ובטון" .פלסטיק
לא תראו כאן" ,הם מבהירים .גשר מחבר בין שני האגפים
במפלס העליון ,שבכל אחד מהם מרפסות המשקיפות על הר
מירון .המדרגות המקוריות חופו בפח מרוג ("פח דמעות"
עם דוגמה בתבליט) ומעקה זכוכית מלווה אותן ואת הגשר.
ספת הסלון הצבעונית מורכבת מעשרה חלקים ,ולא במ־
קרה" .יש למספר משמעות בקבלה" ,מסבירה בגה .ולמה כל
כך צבעוני? "שיהיו אנרגיות חיוביות בתוך הבית" .שולחן
הסלון מורכב משלושה משטחים מעוגלים ,ולצדם שישה
כיסאות צמודים בצורת משושים" .לכל דבר יש סיבה",
מבהירה רות .גוף התאורה המרכזי בבית מורכב משבע מנו־
רות פחם ,התלויות מחוטים שנמתחים מהתקרה ,בהשראת
מנורת שבעת הקנים .גם הספרייה הורכבה מעשרה מדפים,

מלמעלה :קשת
אבן עוטפת את
המרבץ ומרתף
היין (עוד צילום
בסוף הכתבה);
מעבר מהכניסה
למטבח; שקיפות
בכניסה לחדר
השינה; שקיפות
עמומה וחלבית
בשירותי האורחים
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משמאל ובכיוון השעון:
הר מירון ברקע; בור
המים שנחשף ברצפה;
לובן מואר בחדר השינה;
חיפוי ''פח דמעות"
במדרגות האבן

המספר בעל המשמעות בקבלה.
בבית תלויות שתי עבודות אמנות של דרור ניב ,בן זוגו
של שביט מ"סטודיו  ."2181בקומת הקרקע תלויה העבודה
"מזל טוב" ,מלים שנכתבו בכתב עברי קדום; למעלה תלויה
העבודה "חצי אמיתי" ,שמסמלת בעיניה של רות את החי־
בור בין חומר לרוח" ,כמו פסנתר ,קווים שחורים ולבנים
שמחברים בין הדברים".
לדבריה" ,הבית הזה שונה אנרגטית ,וכל מי שנכנס אליו
מרגיש טוב .מאז שעברנו לכאן הוא הפך לבית הכי פופולרי
בצפת .הוא נקי ,מלא בחומרים ,ואין בו פיצ'פקעס" .חפצים
קודמים שלהם לא נכנסו ,כי "הכל חדש .אני לא מעבירה
אנרגיות ממקום למקום" ,ולכל פריט ,רהיט וחפץ יש משמ־
עות בעיניה ,משום ש"רצינו להביא לעולם משהו אחר ,שונה
מבחינה עיצובית ואנרגטית .האנרגיות הן בתוך האבנים,
והן לא נעלמות".
מאז שעברו לכאן רות ורפאל ,הספיקו לבקר אותם אור־
חים רבים מחו"ל ,וכמובן שתי בנותיהם שמתגוררות בארץ
עם שבעת הנכדים .הבן ומשפחתו נשארו בסן דייגו.
†† ומתי תעברו שוב לבית חדש?
"זה בית לדורות .שונה לגמרי מכל הבתים שגרנו בהם"8 .
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