
 תקנון 

 : מבקרים יקרים, החי פארק הוקם עבורכם ולהנאתכם. אנא, שמרו עליו

 

  ילוט. ולש יש להישמע להוראות צוות החי פארק

 העובר על תקנה זו צפוי לקנס כספי.  אין להאכיל את בעלי החיים.

 אין להושיט ידיים לעבר בע"ח מלבד אזור הליטוף. 

 נא לשמור על שקט ולא להפריע לבע"ח.  

 ההליכה בשבילים המסומנים בלבד.  

 אסור לטפס על הגדרות. 

 פסולת לפחי אשפה בלבד.  ולהשליך  ןלשמור על הניקיו יש

 .העישון אסור

 הבערת אש אסורה בכל שטח החי פארק.

 הכניסה לבע"ח אסורה. 

 ההורים/מלווים.האחריות על הילדים מוטלת על 

 אין להכניס שולחנות וכיסאות. 

 אין להכניס לחי פארק כדור.

אין להיכנס עם אופניים בכל גודל, מחליקים על גלגלים, טרקטרונים, בימבות,  
 . קורקינט וכו'

עפ"י   –תעריפי הכניסה למתחם כמצוין בקופות. ההנחה לתושבי ק.מוצקין 
 מגורים הרשומה בתעודת הזהות בלבד.   כתובת

אין הנהלת החי פארק אחראית על נזק שנגרם לרכוש המבקרים במתחם  
 החנייה.  ובאזורי

 ההנהלה רשאית לסגור את המתחם לרגל אירועים מיוחדים. 

 רוכלות בשטח החי פארק וסביבתו אסורה בהחלט. 

 

 בילוי נעים 

 הנהלת החי פארק 
 

 



 قواعد 

 ولتمتعكم. یرجى, الحفاظ علیھ: عزیزي الزائر, تم انشاء الحاي بارك من اجلكم  

 تعلیمات طاقم الحاي بارك والالفتات. یجب اطاعة •
ممنوع اطعام الحیوانات. الشخص الذي یھمل ھذه القاعدة معرض لغرامة   •

 مالیة.
 تجاه الحیوانات ما عدا المنطقة المخصصة للمالطفة. ممنوع مد االیدي با •
 یرجى المحافظة على الھدوء وعدم إزعاج الحیوانات.  •
 . لذلك المشي فقط في المسار المحدد   •
 ممنوع تسلق االسوار.  •
 یجب الحفاظ على النظافة ووضع النفایات في القمامة فقط.  •
 تجنبوا التدخین. •
 شعال النار في جمیع مناطق الحاي بارك.ممنوع إ •
 ممنوع إدخال حیوانات.  •
 تقع مسؤولیة األطفال على عاتق الوالدین او المرافقین.  •
 الطاوالت والكراسي. ممنوع إدخال  •
 ممنوع إدخال الكرة للحاي بارك.  •
ممنوع إدخال دراجة في أي حجم كانت, انزالق على عجالت, تركترونیم,   •

 بیمبوت وسكوتیرم والخ... 
رسوم الدخول الى حدیقة الحیوانات كما ھو موضح في شباك التذاكر.   •

بطاقة  ا لعنوان اإلقامة المسجل في وفقً   –الخصم لسكان كریات موتسكین 
 الھویة فقط. 

ال تتحمل إدارة الحاي بارك مسؤولیة عن االضرار التي لحقت بممتلكات  •
 الزائرین في أماكن وقوف السیارات. 

 یسمح لإلدارة إغالق المكان للمناسبات الخاصة.  •
 منع منعا باتا.في منطقة الحاي بارك والمناطق المحیطة بھ تُ  البیع •

 

 , اممتعً یوًما  

 . باركإدارة الحاي 


