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טבריה 15 בוחרת להעמיד אותנו במרכז. אותנו שמגיעים אל הפעילויות בבית, 
שרוצים להעשיר את עולמנו, שמאפשרים לעצמנו להיחשף לפרספקטיבות 

וגישות חדשות לפגוש את החיים. כדי להגשים שאיפה זו ניסינו להכליל את 
הפעילויות הקיימות בבית ל-5 תחומים עיקריים המשפיעים על תחושת הרווחה 

הכללית שלנו - קהילה, נפש, אמנות, גוף וידע. שאבנו השראה ממודל גש"ר 
מאח"ד שפיתח פרופסור מולי להד. 

)הסבר מפורט יותר תמצאו בלוח התחומים בכניסה לבית(

בחוברת תוכלו למצוא פעילויות שונות לפי חלוקת התחומים ולצידם פעילויות 
מאותו התחום ברחבי השכונה, פרטים על טיפולי גוף-נפש בקליניקה הפרטית 

ועוד מידע שימושי על קהילות, ארגונים, יוזמות ובתי עסק שבחרנו להוסיף 
לאור ערכים משותפים הקשורים לתחומים בבית.

חשוב לנו לשים     הבית הקהילתי בוחר לעודד ולתמוך באוכלוסיית 
העצמאיים.ות בשכונה. במידה ו:

   אתם.ן קבוצה בשכונה שמחפשת מקום להיפגש.
   עלה בך רעיון שאפשר ליישם אותו בשכונה אבל אין לך מושג איך להתחיל.

   את.ה עצמאי.ת בתחילת הדרך.
   יש לך רעיון לקורס / סדנה / הרצאה / מופע / תערוכה או כל רעיון אחר.

   כל מה שעוד לא חשבנו עליו…

אנחנו פה בשבילכם.ן. 

מאחלים לכולנו שהשנה הקרובה תהיה שנה של התחדשות ויצירה, 
שנה של הגשמה עצמית וקבוצתית.

צוות הבית הקהילתי טבריה 15.

SCAN ME 

עיצוב, איור ועריכה- ליר בר C

*



הסיפור שלנו מתחיל אי שם ב-1932. 

לשכונת מפח'רה, הדר של ימינו, הגיעה משפחת עווידה- משפחה מוסלמית, 
מכובדת ועשירה, עם חלום לבנות בית. כשהמתח בארץ גבר לקראת פרוץ 

מלחמת העצמאות, משפחת עווידה עזבה ללבנון. מרגע זה והלאה, היסטורית 
הבית נכתבה על ידי תושבי.ות השכונה.

ישנן מספר עדויות לא רשמיות מפי תושבי הסביבה הקרובה לגבי השימוש 
שנעשה במבנה: במלחמת העצמאות שימש כמקום מגורים למשפחות יהודיות 
שעלו ארצה ונזקקו לקורת גג ובשנות ה-60 איכלס קבוצות אמנים במסגרת 

פרויקט עירוני לקידום תרבות בעיר. הדיירת האחרונה של הבית הייתה אספנית 
אמנות בשם סופי ברונשטיין )"הנסיכה סופי"( החל משנת 67'. לאחר שנפטרה 

ב-'78, הורישה את רכושה היקר ואת המבנה לעיריית חיפה. 

המבנה שימש את העירייה כמחסן עבור מוזיאון חיפה, אך זה הפך למבנה מוזנח 
ונטוש שמשך דרי רחוב. בשנת 1995, עיריית חיפה הסכימה על הריסת המקום 
והקמת בניין בן 26 קומות )!( שישמש דיור מוגן לאוכ' המבוגרת. הדבר הניע 
את תושבי השכונה ששמעו על תכנון העירייה לצאת למאבק לשינוי החלטתם 

ע"מ לפתוח מרכז קהילתי בחלק הזה של השכונה. בשנת 2000, ראש העירייה 
חזר בו מההחלטה להרוס את הבית והוחלט על הקמת הבית הקהילתי. כיום 

הבית מהווה מוקד תרבות ומרחב מאפשר לשיתופי פעולה ויוזמות שכונתיות.



קהילה 
לא טוב היות האדם לבדו, לכן הבית מבקש לייצר מפגשים וחיבורים. 

הבית תמיד היה ותמיד יהיה מקום למפגש של כל קבוצה. 
איפה זה קורה? פה בלובי, בחצר, בחדרים או באירועים שלנו.

קומפוסטר: 
לרווחת השכונה

כפר הסטודנטים 
מלגה המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות 

והנאה בשכונה | ימי ד' אחת לשבועיים

כלב טוב: 
הכשרה מקצועית בתחום הולכת הכלבים.

אחת לשבוע | לייעוץ והזמנות 050-3140476

עמיתים לבוגרים: 
החלמה נפשית בעזרת הקהילה.

בפייסבוק- תוכנית עמיתים - חושבים אחרת 

שוק קח תן:
 בגדים וחפצים במצב מעולה מחפשים

 בית חדש - פינה בקומה ה-1

יאללה מבלים! 
מפגשים חברתיים מגוונים | אחת לשבוע 

052-9619554 שי רכזת חברתית

החלוץ להגשמה משותפת: קבלות שבת 
קהילתיות | ימי ו' אחת לשבועיים | 18:00



מה קורה בשכונה

חפשו אותנו בפייסבוק

החצר הנשית

החלוץ

בית הקהילות לגאווה 
וסובלנות

מרכז הנוער 
הבינתחומי הדר

מרפאת ואהבת

אישה לאישה

בן יהודה 29

החלוץ 38

מסדה 6 

מסדה 6 

חורי 2

ארלוזורוב 118

מרכז חברתי לצעירות

מכז פעילויות 
של התנועה

מרכז עירוני-
קהילתי גאה

מענה לימודי, חברתי 
וטיפולי לגילאי 12-18

מרפאה לאוכלוסיות 
מודרות וחסרי ביטוח

בית פתוח לנשים

04-6251919

hechalutz.com  

 04-6657667

052-6846856

053-4848846

04-8650977

Community 15 קבוצת פייסבוק: קהילה مجتمع #

דירות בשכונת הדר - מפרסמים ומגיבים 
רוג'ום
הודיני

מצאתי ברחוב 
שעה בשבוע

##
##
#

נא להפריע הדר
מועצת השכונה

קהילת הדר

#
#
#



נפש
כולנו חווים את העולם הפנימי שלנו והחיצוני לנו וזה עלול להיות מבלבל. 

לפעמים כל מה שצריך זה תמיכה במרחב מוגן או למידת כלי חדש שיאפשרו לנו 
לעשות טרנספורמציה מתחושות של כאוס לתחושות של קרבה, 

שותפות גורל, סדר וארגון פנימי ועוד כ"כ הרבה. 

תובנה )מדיטציית מיינדפולנס(:
9 מפגשים של שעתיים וחצי | 485 ש"ח 

 haifa@tovana.org.il 

קבוצת ישיבה: )למתרגלי מדיטציה 
מנוסים( | מפגש שבועי של שעה וחצי  

 10 ש"ח | איגאר 054-3093030

מעגלי שפינוזה: 
מפגש שבועי בן שעתיים | 20 ₪ 

ארנון 052-3747271



מה קורה בשכונה
מסדה 12

המחלקה לשירותים 
חברתיים

מסדה 12

חורי 3

מקום לתרבות 
ומודעות יהודית

אגף רווחה 
בעיריית חיפה

 052-746-4307

04-8357601  

Mind 15 קבוצת פייסבוק: נפש روحانيات #
confessions in hadar haifa- וידויים בהדר #

אימפולס: קליניקה קהילתית לטיפול נפשי 
200 ש"ח לשעת טיפול | 054-7360846   

גיא סימון - פסיכותרפיה:
250 ש"ח לשעה | 054-7360846

קליניקה פרטית 

נועה נחום - מיינדפולנס:
250 ש"ח לשעה | 054-4314625 

קליניקה פרטית 

חפשו אותנו בפייסבוק



אמנות
האמנות היא הרבה דברים – היא ראי לעולם הפנימי שלנו, כלי המאפשר 
לנו לגלות דברים חדשים על עצמנו, ובעיקר – אמצעי המחבר בין א.נשים.

 אנחנו שואפים לכך שהבית יהיה מרחב לביטוי עצמי וקהילתי, ע"י קיום תערוכות 
קהילתיות ותערוכות אמן, מפגשי שיח בנושא אמנות, רישום מודל, מופעי מוזיקה 

וכן ירבו אמן! 

מפגשי שיח צילום: 10 ש"ח 
הארווי 054-447-3111

דרך האמן – להזמין את ההשראה:
1550 ₪ )12 מפגשים בני שעתיים(

לילך סנש – 052-8499504 

רישום מודל:
ימי ה' אחת לשבועיים.

פרטים אצלנו בבית

תערוכות קהילתיות מתחלפות
בנושאים שונים 

צילום בעם: קורס יסודות הצילום למתחילים. 
14 מפגשים שבועיים בני שעתיים וחצי 

2,100 ש"ח |  03-624-7695

אירועי תרבות על הגג



מה קורה בשכונה

חפשו אותנו בפייסבוק

בידיים טובות 

הנביאים חדר עבודה

חממת המגדלור 

בית הגפן 

פירמידה

HQRN

החלוץ 39

מעלות הנביאים 21

מעלות השחרור 17

הגפן 2 

ואדי סאליב 30

סירקין 5

בית לנגרות
 וקהילה 

בית ספר ללימוד
 אמנות חזותית  

תכנית המלווה בוגרי 
בתי ספר לעיצוב  

מרכז עברי-יהודי 
לתרבות וחברה

מרכז לאמנות 
עכשווית 

קבוצת אמנים 
המקיימים אירועים 

ותערוכות

 052-636-3731

 052-626-4346

 052-899-1571

04-8525252

 04-835-4299

hqrn.org

Arts  15 קבוצת פייסבוק: אמנות فنون #

ג'אם סשן בפייסבוק
טעימות שוק תלפיות 

# Haifa Museums | מוזיאוני חיפה
Hapina Cafe /הפינה קפה

Rodeo Haifa

#
##
#



גוף
נפש בריאה בגוף בריא - זה מה שאומרים לא? החכמים.ות מספרות.ים שהקדשת 

זמן ותשומת לב לתחזוק ופיתוח הגוף תורמת לתחושת הרווחה הנפשית. 
בימים מלחיצים, מבולבלים, שמחים, מעייפים - תמיד טוב ונעים לחזור לגוף. 

"כליל" קליניקה קהילתית לרפואה סינית: 
80/ 100 ש"ח למפגש 

איגאר 054-3093030 | תמיר- 050-3478546

ריקוד חופשי: אביטל קרנץ | 20 ש"ח למפגש 
hadar free dance - של שעה  | פייסבוק

התעמלות בריאותית: 40 ש"ח לשעת מפגש 
קארן- 052-6968725 

פלדנקרייז: 50 ש"ח לשעת מפגש 
אביגיל- 053-9319091

פילאטיס: 50 ש"ח / 450 ש"ח  10 שיעורים 
)שעת מפגש(| סתיו- 050-8464784

טנגו: 80 ש"ח למפגש של שעתיים 
אקו- 050-8571977



מה קורה בשכונה
שי גי קאן

סטודיו 147

ארלוזורוב 74

שדרות הציונות 147

מרכז לימוד אומנויות 
לחימה וגוף

סטודיו ליוגה, 
פילאטיס ומחול

 04-866-5871

052-247-6157

מתקנים 
לכושר גופני 
בגן בנימין  חפשו אותנו בפייסבוק

Body  15 קבוצת פייסבוק: גוף جسم #

תמיר גולדברג - רפואה סינית:
180 ש"ח לשעה | 050-3478546 

קליניקה פרטית.

איגר בולטין - רפואה סינית עתיקה: 
180 ש"ח לשעה | 054-3093030 

קליניקה פרטית.

יוגה האטה וויניאסה: 
 40 ₪ לשיעור

דפנה לב - 054-5468336

גור זומר - שיאצו: 
250 ש"ח לשעה | 054-6685265 

קליניקה פרטית.



ידע 
סקרנות זה כוח והכוח הזה עושה הבדל בחיים שלנו - לצאת מתוך אזור הנוחות 

שלנו לתוך העולמות העשירים שיש בחוץ. בבית מאמינים )ויודעים( שהדרך הטובה 
ביותר להגשמה עצמית היא הדעת - האישית והעצמאית - שיכולה לעזור לכל 

אחד.ת מאיתנו לקבוע בצורה הנכונה ביותר את הדרך בה אנו רוצים לחיות בעולם.

Firsthand Ulpan: אולפן ללימוד עברית 
לכל הרמות | מפגשים דו שבועיים בני שעתיים.

תומר 054-4612635 

ג'ירפה בסלון: הרצאות בנושאים שונים 
מדי חודש | ללא עלות 

ספריית סיפור חוזר: ספרים יד שנייה. 
20 ש"ח | קומה 2

ביה"ס של טבריה 15:
קבוצות תוכן ושיח שונות המופעלות ע"י 

מתנדבים.ות | 10 ₪ למפגש.

"האמבטיה" לימודי ערבית מדוברת:
15 מפגשים בני שעתיים וחצי | 1,600 ש"ח. 

 03-9199973

רוסית לקטנטנים: גן דו לשוני לילדים. 
אינה- 052-7475607



מה קורה בשכונה

חפשו אותנו בפייסבוק

גולדמונד ספרים 
יד-שניה

מובי דיק ספרים

ספריית פבזנר

עקרון 6

מסדה 9א'

פבזנר 54

הופעות-חיות, 
הרצאות, מסיבות, 

סדנאות ועוד

חנות ספרים 
יד שנייה

ספרייה עירונית 
עם מגוון שירותים 

לתושב.ת

04-862-2472

04-870-5533  

 04-8667766

Knowledge 15 קבוצת פייסבוק: ידע معرفة #
פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית مرشوع التأريخ املثيّل الحيفاوّي

מדעטק 
רשת ספריות עירוניות חיפה

#
#
#

אזור למידה שקט | קומה 2

ספריית השאלות ותרומות בבית | קומה 1



מקומות לבקר בהם בשכונה

קבוצות פייסבוק חדשות

אני אוהב.ת לשבתדברים שמצאתי






