
נגישות לאנשים עם 

 מגבלות בבתי המלון
 ל"מנכ –משה קילים 



 רקע

 המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת –חברת מהלב 

וינט וחברת 'שנה ביוזמת ארגון הג 17הוקמה לפני 

קילים אלקטרוניקה לצורך פיתוח וקידום טכנולוגיות  

 לנגישות לאנשים עם מגבלות

מהלב הינה פורצת דרך והראשונה לבצע את הנגישות  

 .הציבורית לאנשים עם מגבלת שמיעה וראיה בישראל

טכנאים ואנשי צוות לפיתוח ועיצוב  , במהלב מהנדסים

 .מוצרים לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מגבלות



מהלב הנגישה אלפי מוסדות ושירותים לציבור  

 לטובת אנשים עם מוגבלות

,  אלפי כיתות לימוד, מהלב הנגישה מאות אולמות תרבות ומופעים

אשנבי  , בתי מלון ובתי הארחה, מרכזי פנאי ובילוי, עשרות מועדונים

 .מרכזים רפואיים ומוסדות למתן שירות לציבור, עמדות ייעוץ, שירות

בשנים האחרונות תוך כדי למידה מהשטח ושיתוף אנשים עם 
מגוון פתרונות   STEP HEARמפתחת מהלב תחת המותג , מוגבלויות

 –טכנולוגיים לביצוע נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות חושיות 
  .פיסיות וקוגניטיביות, שמיעה וראיה



 STEP HEARשילוט והכוונה קולית 

מידע והכוונה לאנשים עם ל STEP HEARמערכת 

 .מגבלה קוגניטיבית או קושי בהתמצאות, מגבלת ראיה

 .המערכת כוללת שלט קולי ויחידת שלט אישית
 

המערכת תואמת את תקנות הנגישות למבנה קיים 

 (.הכוונה, ב-ב16' סע)כתחליף לסימן מוביל 
 

  



 LOOP HEARמערכות שמע לעמדת שירות 

  LOOP HEARמערכת שמע השראתית 

. קבלה או ייעוץ, לשימוש בעמדת מודיעין

כוללת הגברה אקוסטית לשירות גם  

לאדם עם מגבלת שמיעה ללא מכשירי 
 .שמיעה

 

המערכת תואמת את תקנות נגישות  

 (.1-ב 19' סע)השירות לעמדת שירות 
 



מאפשרת זימון לקבלת שירות   CALL HEARמערכת 

קריאת  , בפתיחת הדלת; או עזרה באופן מכובד

 .עבור אנשים עם מגבלות פיסיות', חירום וכו
 

צלצלן מהבהב ומפתח  , המערכת כוללת לוח הפעלה

 . להפעלה וגישה נוחה ללוח
 

 .ניתן לחיבור גם ללחצן קריאה מצב חירום
 

 .תחנה מרכזית רמלה ועוד: דוגמאות

 

 

 CALL HEARמערכת זימון שירות נגיש 



 :הערכה כוללת

 דלת ושריפה, טלפון, שעון -מערכת התרעה  -

 בטלויזיה לצפיהמערכת שמע אלחוטית  -

 טלפון לאנשים עם מגבלת שמיעה וראיה   -

 מארז לאכסון ונשיאה -

    

, הערכה תואמת את תקנות נגישות השירות

ערכת עזר   80' סע)ז שירותי הארחה "סימן ט

 (.לשמיעה

 להשאלה לאורח   –ערכת עזר לשמיעה 



מערכת שמע אישית לשמיעת המופעים 

תיאטרון  , והאירועים באולם המופעים של המלון

 . או חדרי דיונים

תואמת את האוזניות והמקלטים לטלויזיה 

 .מערכת העזר לשמיעה

    

' סימן ט, המערכת את תקנות נגישות השירות

 (.56-57' סע)שירותי אירועים בפני קהל 

 מערכת שמיעה לאולם המופעים והכנסים



 :לפרטים נוספים

 
 המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת –מהלב 

 03-5710680' פקס 03-7180300' טל
kilim@mehalev.com 

 www.mehalev.com     www.mangishim.org 
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