
 

  ירושלים 2הקרן למורשת הכותל המערבי העומר 
 Email: parking@thekotel.org  02-6667014  פקס: 02-6260969טל:

 משטרת ישראל

 מרחב דוד

צרף תמונת ליש 
 דרכון

 

חובה לצרף 
 תמונה!

 כניסה ברכב לכותל רבקשה לאישו

 במידה ואושר לכם כרטיס בעבר נא לצרף צילום הכרטיס

 

 

 

 
 _:__________משפחהשם 

 
 :__________________פרטישם 

 
 תאריך לידה:__________________          ת.ז 

 
 כתובת:___________________________ת.ד _____________

 
 טלפון:________________

 
 :Email ________________________     נייד:________________ 

 
 _______________________תפקיד / מקום עבודה:_____________________________________

 
 סוג רכב:_______________________                      מספר רכב:_______________

 
 פירוט תדירות ההגעה()יש לכלול בנימוק  הנימוקים לבקשה*:

 
 

 
  רלוונטיים נא לצרף אישורים במידה והנימוקים רפואיים *

 
 מאחר וישנה אפשרות בחירה אחת בלבד:  אנא ציין את המועד המתאים ביותר לביקורך:

         14:00-21:00אחה"צ 

            19:00-03:00לילה 

 א / ב / ג / ד / ה / ו מוצש"ק יום מבוקש:

  הינו אישי ואינו ניתן להעברההאישור 

 חניה בהתאם להוראות השוטר / השומר 

 .האישור אינו תקף בחגים ובמועדים בהם מונפקים אישורי כניסה אחרים 

 .שימוש שלא כדין באישור יגרום להחרמתו עד לבירור הגורמים המוסמכים 

  רכב פרטיים.האישור מאפשר כניסה בשער יפו במועדים שהעיר העתיקה סגורה לכניסת כלי 

 .עם הפעלת מכשיר קורא הכרטיסים יהיה חובה להעביר את הכרטיס בקורא הכרטיסים בכניסה וביציאה 

  ליד  –גם במקרה שרכבך לא חנה ברחבת הכותל מכל סיבה שהיא, יש להעביר את הכרטיס בקורא כרטיסים
 עמדת השוטרים.

  פי שיקול דעת משטרת ישראל.הרשום באישור ועל בסיס מקום פנוי ולהכניסה תותר רק לרכב 

 של שמותיהם את, אחר פרסום בכל או שלה האינטרנט באתר לפרסם בכוונתה כי או מפרסמת הקרן כי לי ידוע 
 האישור אם למעט) הכניסה אישור את קיבלתי בגינה והעילה שמי גם יופיע הפרסום במסגרת וכי הכרטיסים מחזיקי

 כל על מוותר אני. האישור ניתן בגינה והעילה שמי לפרסום המפורשת הסכמתי את נותן אני(. רפואיות מסיבות ניתן
, הפרטיות הגנת חוק פי על טענות או/ו נזק כל בגין טענות לרבות, האמור הפרסום בגין הקרן מאת דרישה או/ו טענה
 .אחר דין כל או/ו 1981-א"תשמ

 
 .החניה ברורים לי , ובעיקר שהאישור אך ורק על בסיס מקום פנויהנני מצהיר כי הנתונים שמסרתי בטופס זה נכונים, והסדרי 

 
 תאריך___________________ חתימת המבקש:_____________________

 
 

 :______________________________________________________________ההחלט     
 מתאריך_______________ עד תאריך__________________

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             חתימות:

___________________                                         _____________________ 
 נציג משטרת ישראל                           נציג הקרן למורשת הכותל המערבי                      

 
 

 


