
חוות עמק השלום

מפרט נגישות כללי מוקדי עניין נגישים

בלב פנינת טבע ירוקה וקסומה שוכנת חוות עמק השלום.

בחווה מפעילה עמותת לטם שלל סדנאות בתחומי טבע, סביבה וחקלאות.

הביקור מתאים לקבוצות מודרכות ולמטיילים עצמאיים.

מרחב החווה על כל מתקניו נגיש ומותאם גם למטיילים עם צרכים מיוחדים.

 

לפניכם מפרט האמצעים הנגישים העומדים לרשותכם.

במידה והינכם זקוקים להנגשות נוספות, אנא ידעו אותנו טרם בואכם.

.sadnaot@lotem.net :טלפון- 074-7035130 (שלוחה 5) מייל

שבילים נגישים לכל מוקדי העניין.

ספסלים נגישים לאורך השבילים.
מעקות בצד מדרגות ורחבות מוגבהות.

שביל נגיש אקסטרים, מותאם לטרקרים.

שבילים נגישים בשטחי החווה

שילוט הכוונה לחניות הנגישות.
שילוט הכוונה  למוקדי עניין חיוניים.

שילוט לבית שימוש.
סימן מוביל בניגוד חזותי, לפני מדרגות.

אמצעי הכוונה

5 טרקרים.
8 כיסאות גלגלים.

מנוף להורדה מכיסא גלגלים.
שולחנות נגישים.

לקויות פיזיות

שילוט ומידע בפישוט לשוני.
מצגת מקדימה לסדנה בפישוט לשוני.

שימוש בסמלי תקשורת.
פינות התבודדות שקטות.

לקויות קוגניטיביות

שילוט הסבר בפישוט לשוני.
דגמי מישוש של המתקנים.

מערכת שמע בפישוט לשוני.
מתקנים נגישים לכיסאות גלגלים.

מתקנים חקלאיים

שביל חושי 
שביל המאפשר חשיפה למרקמים וחומרים
שונים, אותם ניתן לחוש בהליכה ברגליים

יחפות או באמצעות מישוש. 
השביל נגיש לכיסאות גלגלים.

סימון צבע במעברים. 
הסבר קולי.

דגמי מישוש למתקנים החקלאיים השונים.
לולאות השראה.

לקויות ראייה ושמיעה

חורי ההצצה מותאמים לכיסאות גלגלים.
שילוט הסבר בפישוט לשוני.

איזור רגיעה סגור ושקט.

בריכה אקולוגית ובריכת חורף
מסתור ציפורים הצופה לבריכה אקולוגית. 

נגישות פיזית - השביל אינו נגיש אך ניתן
לטייל בו על גבי טרקר.

שביל הבריאה
שביל יער העובר בין שבעה מוצגים הקשורים

לימי הבריאה. 

נגישות פיזית.
שילוט בפישוט לשוני.

שביל שבעת המינים 
שביל  העובר לצד נציגי שבעת המינים.

שלטי הסבר בפישוט לשוני, לאורך השביל.

 

נגישות פיזית על פי תקן.
שילוט בפישוט לשוני.

לולאות תקשורת.
שירותים נגישים.

מרכז נגיש להכיר - השתלמויות וימי עיון

נגישות פיזית -  מותאם לכיסאות גלגלים.
שילוט בפישוט לשוני.

תיאטרון 
אזור ישיבה פתוח לנוף.

בחווה קיימים ארבעה תאיי בית שימוש
נגישים הכוללים אבזור כנדרש.

שלטי הכוונה לבתי השימוש הנגישים.

מיטת החתלה ומנוף, בתיאום מראש.

בתי שימוש נגישים

בצמוד לשער הכניסה לחווה ישנן שתי חניות
נכים מסומנות.

 ניתן להיכנס עם רכב בתיאום מראש, להוריד
נוסעים וציוד ולשוב לחנייה שבחוץ.

חניה


