
 החניון השקט

 

 כשהשמש שוקעת השקט מתחיל והטבע מתעורר

 מדיניות השמירה על משאב הֶשקט ברשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים

 

ימינו שקט הוא מצרך נדיר. לינה בטבע היא חוויה מיוחדת, שונה משגרת היומיום, ולכל מבקר הזכות ליהנות ב

רחשי עצמו.מן השקט ולשמוע את רחשי הטבע ואולי גם את   

לבעלי החיים, שמסביב לחניון, שקט הוא מצב טבעי. במשך היום בעלי החיים צריכים להתרגל לרעש שלנו. 

וגם אם איננו רואים אותם עלינו לכבד את זכותם לחיי בר טבעיים. -בלילה אנחנו נתרגל לשקט שלהם   

לכבד את בעלי החיים שמסביב יש בכדי לכבד את זכות שאר המבקרים לשקט ולאפשר להם חוויה אישית וכדי 

 לנהוג לפני ההנחיות הבאות:

 

  הגברה: מערכות

ולים ובכל מערכת קול אחרת בחניוןחל איסור שימוש במערכות הגברה, ברמק  

 כלי נגינה אקוסטי ללא הגברה: 

 השימוש מותר רק אם אין חשש שהנגינה תפריע למבקרים אחרים ורק בכלים שאינם כלי הקשה. 

בכלי הקשה אסורההנגינה   

  

 שעות שקט: 

בלילה במהלך שעון חורף  20:00בלילה במהלך שעון קיץ, מהשעה:  22:00מהשעה:   

בבוקר אין לנגן או להקים רעש בשטח החניון.  9:00 :עד השעה  

.חריגה מהשעות הנ"ל תתאפשר רק בהתאם לשיקול הדעת של מנהל האתר   

 

  היתר מיוחד:
תותר רק בפעילויות מיוחדות המאורגנות ומתואמות מראש ובהיתר בכתב פעילות הכרוכה בהפעלת הגברה 

 מרשות הטבע והגנים: 

.יש לתאם מראש עם מנהל החניון ולפעול על פי הנחיותיו ועל פי תנאי ההיתר  

.  
 תיק פעילות ואירועים: 

שהוגדרו  בפעילויות ואירועים המותרים עפ"י תיק האתר, מותרת השמעת מוזיקה בכפוף לתנאים ולמגבלות

 בתיק הפעילות של כל אתר.

 

 

 בברכת לינה מוצלחת

 רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
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