
 כללי התנהגות ודגשים לקבוצות בחניון לילה
 

 

אנו שמחים לארח אתכם בחניון הלילה של רשות הטבע והגנים, לינה בטבע היא חוויה 

 .מיוחדת

 .לכל מבקר מגיעה הזדמנות לשמוע את ה"שקט", רחשי הטבע וחיות הבר

בחניון כל מבקר נדרש לכבד את זכויותיהם של מבקרים אחרים ולהקפיד על הנהלים 

 .הלילה

 .לפניכם מספר כללי התנהגות המחייבים בתוך שטח החניון

הקפדה על הכללים תבטיח בילוי נעים ובטוח תוך שמירה על שלום המטיילים, על הטבע 

 .החי ואתרי המורשת

 

 התנהגות

 

 .על המבקר למלא אחר הוראות הפקח וההנחיות המופיעות בשילוט .1

 .המיועדים לכך בלבד את האוהלים יש להציב במתחמים .2

  חל איסור שימוש במערכות הגברה, ברמקולים ובכל מערכת קול אחרת  .3

 מצ"ב מדניות  -בחניון   

 .השמירה על המשאב השקט  

 .אסור להפעיל גנרטורים, או למתוח כבלים של חשמל .4

 .חל איסור על תליית שלטים, יתדות ובזנטים .5

 .ילהחל אסור הכנסת כלבים לחניון הל .6

 .אין לפגוע בצמחיית האתר או לתלוש ענפים .7

  .אסור -הטיפוס על העצים  .8

 הדלקת מדורה אפשרית אך ורק במתחמים המיועדים לכך ובחצאי חביות  .9

 ובכל אופן יש לשמור   

 .על גובה להבות נמוך. בסיום, יש לכבות את המדורה  

 .מנהל האתרביצוע טקסים או פעילויות רק בתיאום ואישור  .10

 המטבח בגן משותף לכלל הלנים לפני יציאת הקבוצה מהחניון יש לעבור עם  .11

  .נציג החניון ולבצע בדיקת תקינות החניון  

 

 

 

  

 ברכת לינה מוצלחתב

 רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
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