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 בס"ד 

 

 

 המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונהאזור לכניסת כלי רכב נוהל 

  כללי .1

מיליון מבקרים. רבים מהם מבקשים  12פוקדים את רחבת הכותל המערבי כ  ,מדי שנה .1.1

את עזרת הקרן למורשת הכותל המערבי בסוגיות נגישות שונות, ובכללן גישה לרכב וחניה 

 ברחבת הכותל.

סוגיית החניה בכותל היא בעייתית ומורכבת. בתוך שטח חניה קטן ביותר נדרשים  .1.2

רכבים  ,טחון, רכבים של בעלי מוגבלויותיוחות הבלהימצא פתרונות לרכבי משטרה וכ

מנהלתיים של גופים שונים הפועלים בכותל ובסביבתו, ועוד. הקרן למורשת הכותל עושה 

 כל שביכולתה על מנת לאזן בין הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.

פות מלאה ומתוך ראיית החשיבות שבשמירה על שקי השירותעל מנת לשפר את איכות  .1.3

 , גובשו קריטריונים לכניסה והעמדת רכב ברחבת הכותלבנושא אישורי החניה בכותל

 . יצוין כי הכניסה היא על בסיס מקום פנוי. המערבי

במסגרת נוהל זה, מעוניינת הקרן להסדיר את אופן הגשת הבקשה לקבלת אישור כניסה  .1.4

 .לכלי רכב, תוך קביעת קריטריונים להגשת הבקשה ואישורה

וזאת בתוקפם, ימשיכו לעמוד יובהר, כי אישורי הכניסה שניתנו עד למועד פרסום נוהל זה  .1.5

למעט אישורי כניסה שניתנו על בסיס קריטריון רפואי, אשר יבוטלו החל מתום תקופה 

. המעוניינים באישור כניסה בגין קריטריון רפואי יידרשו ימים מפרסום נוהל זה 45של 

 לנוהל זה. להגיש בקשה חדשה, בהתאם 

 14:00 משעהאישורי הכניסה שיינתנו לזכאים יאפשרו חניה ברחבת הכותל המערבי החל  .1.6

יובהר, כי קבלת אישור הכניסה לכלי רכב אינה  .לפנות בוקר 3:00 השעה ועד בצהריים

מבטיחה מקום חניה ברחבת הכותל, והחניה תתאפשר על בסיס מקום פנוי ובהתאם 

 .להוראות משטרת ישראל

 בקשה להגשת זכאות .2

שעומד באחד מן הקריטריונים הבאים, יהא רשאי להגיש בקשה לקבלת אישור כניסה מי  .2.1

 :לרכב

פעמים בשבוע או  3מגיע לכותל לפחות ו 50 מעל גילו אשר מתפלל – מתפלל קבוע .2.1.1

במקרה של הגעה ביום קבוע בשבוע, האישור יינתן עבור  ביום מסוים קבוע בשבוע.

 אותו היום בלבד.

שנה ופוקד את רחבת הכותל המערבי  80 שמלאו לואדם  – שנה 80 לו שמלאו אדם .2.1.2

 .באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות

  – רפואי .2.1.3

ופוקד  ההליכה  מי שהוא בעל מוגבלות רפואית משמעותית המשפיעה על .2.1.3.1

 .את רחבת הכותל המערבי באופן קבוע פעם אחת בחודש לפחות
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לנוהל זה. מובהר כי לא יתקבל  יש לצרף אישור רפואי בנוסח המצורף .2.1.3.2

 .אישור בנוסח השונה מנוסח זה

    :ועל פי צורך בתפקיד .2.1.4

   על פי אישור המשטרה. – ורפואה ביטחון צרכי .2.1.4.1

 ספקים קבועים של הקרן. –ספקים  .2.1.4.2

חבר באסיפה הכללית של הקרן ועובדים  –מ "רה ומשרד הקרן דירקטוריון .2.1.4.3

 במשרד רה"מ, העומדים עם הקרן בקשרי עבודה.

 .הקרןבהתאם להחלטת מנכ"ל  –המערבי  הכותל למורשת הקרן עובדי .2.1.4.4

מנהלים ו/או  –הכותל  רחבת בשטח ואתרים ישיבות של ספקים/עובדים .2.1.4.5

 ראשי ישיבות של ישיבות שבשטח רחבת הכותל.

ממשלתיים ועירוניים שהם ומשרדם בקשרי עבודה עם  במשרדים פקידים .2.1.4.6

 הכותל המערבי.

יש לצרף תעודת עיתונאי ואישור  –דת וירושלים  לענייני עיתונאים .2.1.4.7

 המערכת.

         רבנים .2.1.5

תלמידים )בכפוף להגשת  100 -ישיבות אשר ישיבתם מונה למעלה מ ראשי .2.1.5.1

 .(אסמכתאות

 .אדמו"רים .2.1.5.2

 רבנים ורבניות אשר לדברי תורתם מתכנסים אלפי אנשים. – משפיעים .2.1.5.3

משפחות )בכפוף  500 -נשות רבנים שקהילתם מונה למעלה מ – רבניות .2.1.5.4

 (.אסמכתאותלהגשת 

משפחות  1,500 -בני אדמו"רים שקהילתם מונה למעלה מ – בני אדמו"רים .2.1.5.5

 (.אסמכתאות)בכפוף  להגשת 

בדימוס )בכפוף  או של המדינה מכהנים יםהדין הרבני ידיינים בבת .2.1.5.6

 .לשליחת העתק תעודת דיין(

 רבני חילות בצה"ל. .2.1.5.7

  אזוריות. ומועצות ערים רבני .2.1.5.8

 העתק לשליחת)בכפוף  בדימוס או מכהנים בישראל המשפט בבתי שופטים .2.1.6

 .(שופט תעודת

 .לישראל הראשית הרבנות מועצת חברי .2.1.7

 ."כיםח .2.1.8

 .ערים ראשי .2.1.9

  .ירושלים עירית מועצת חברי .2.1.10

 בקשה הגשת אופן .3

יהיה להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה כל עוד הוא מפורסם באתר האינטרנט של הקרן,  ניתן .3.1

 . www.thekotel.orgבכתובת: 

http://www.thekotel.org/
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 :הבאים המסמכים בצירוף תוגש הבקשה .3.2

 .המבקש של תמונה בצירוף, לכותל ברכב כניסה לאישור בקשה פסטו .3.2.1

 80)במקרה של הגשת בקשה על בסיס קריטריון של גיל  המבקש של.ז. ת צילום .3.2.2

ון של מתפלל קבוע, כמפורט בסעיף לעיל או על בסיס קריטרי 2.1.1כמפורט בסעיף 

 .לעיל 2.1.2

 .אישור רפואי בנוסח המצורף כנספח לנוהל זה .3.2.3

 :הבאות מהדרכים באחת הבקשה את להגיש ניתן .3.3

 . parking@thekotel.org:לכתובת"ל, דוא באמצעות .3.3.1

 .02-6667014: שמספרו, פקס באמצעות .3.3.2

 כניסה אישור קבלתל"בקשה  יצוין עליה סגורה במעטפה ידנית הגשה באמצעות .3.3.3

 (.שטראוס)בית  המערבי הכותל ברחבת הממוקמים, הקרן למשרדי" לכותל

 הבקשות אישור הליך .4

 תבחן את עמידת הבקשות בתנאי הזכאות המפורטים לעיל.  הקרן .4.1

 אותן תבחן אשר, ישראל משטרת לבדיקת תועברנה הזכאות בתנאי שתעמודנה בקשות .4.2

 .לנהליה בהתאם

קבלת אישור המשטרה, תנפיק הקרן עבור המבקש שבקשתו אושרה אישור כניסה  עם .4.3

 לרכב. 

כי הכניסה בפועל תהא על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של משטרת  יודגש .4.4

 ישראל. 

הקרן תפרסם באתר האינטרנט שלה ש לכך הסכמתו את המתפלל נותן, הבקשה בהגשת .4.5

והעילה בגינה  םוכי במסגרת הפרסום יופיע גם שמ האישוריםאת שמותיהם של מחזיקי 

 , את אישור הכניסה )למעט אישור שניתן על בסיס רפואי(. וקבלי, אם וקבלי

מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת  .4.6
 זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.

 

 סייגים .5

מודגש בזאת כי אישור הכניסה יאפשר חניה ברחבת הכותל המערבי למשך שעה מובהר ו .5.1

אחת בלבד לכל היותר. הקרן תהא רשאית להורות לבעל אישור כניסה לפנות את רכבו 

במקרה של חניה למשך זמן העולה על שעה ואף לנקוט בהליכים נגד בעל האישור, לרבות 

 דעתה. השהייה או ביטול אישור הכניסה, על פי שיקול

חודשים ממועד קבלת האישור. לאחר מכן,  24כמו כן, אישור הכניסה יהא בתוקף למשך  .5.2

 תידרש הגשת בקשה חדשה בהתאם לנוהל שיפורסם באותה עת.

תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי  הקרן .5.3

 נוהל זה. 
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איננו "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם  כניסההבהם יתגלה כי בעל אישור  במקרים .5.4

 באישור שימוש שביצע או/ואישור הכניסה  לוהנסיבות בגינן ניתן  שבטלו או/והצהיר 

 התראה ללא, הכניסה אישור את לבטל הקרן זכאית תהא, בו שניתנו מההרשאות בחריגה

 ידי על לו שניתן האישור את להחזיר הכניסה אישור בעל יחויב כאמור במקרה. מראש

 .הראשונה דרישתה עם מיד הקרן

 מן באחד עומדת היא אם גם חלקית לאשרה/או ו בקשה לאשר שלא רשאית תהא הקרן .5.5

 .ישראל משטרת דעת שיקול/או ו דעתה שיקול פי על וזאת, לעיל המפורטים הקריטריונים

 להגשת הקריטריונים עדכון, לרבות לעת מעת זה נוהל תנאי את לשנות רשאית תהא הקרן .5.6

 והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הקרן. ,בקשה

 .כאחד המינים לשני פונה הוא אולם, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח זה נוהל .5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

 משטרת ישראל

 מרחב דוד

 כניסה ברכב לכותל רבקשה לאישו
 במידה ואושר לכם כרטיס בעבר נא לצרף צילום הכרטיס

 

 

 

 שם פרטי:__________________ שם משפחה:___________
 

 תאריך לידה:__________________          ת.ז 

 
 כתובת:___________________________ ת.ד _____________

 
 טלפון:________________

 

 :Email נייד:________________     ________________________ 

 
 תפקיד / מקום עבודה:____________________________________________________________

 
 מספר רכב:_______________                      סוג רכב:_______________________

 
 )יש לכלול בנימוק פירוט תדירות ההגעה(לבקשה*:  ריונים/הקריטהנימוקים

 
 

 
 במידה והנימוקים רפואיים נא לצרף אישורים ( *)

   אנא ציין את המועד המתאים ביותר לביקורך:
 א / ב / ג / ד / ה / ו מוצש"ק יום מבוקש:

 האישור הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 חניה בהתאם להוראות השוטר / השומר

  לפנות בוקר בלבד. 3:00בצהריים ועד  14:00מובהר כי אישור הכניסה הינו עבור כניסה לרחבת הכותל בין השעות 
 .האישור אינו תקף בחגים ובמועדים בהם מונפקים אישורי כניסה אחרים 
 .שימוש שלא כדין באישור יגרום להחרמתו עד לבירור הגורמים המוסמכים 

 .רק לרכב  הכניסה תותר האישור מאפשר כניסה בשער יפו במועדים שהעיר העתיקה סגורה לכניסת כלי רכב פרטיים
 הרשום באישור ועל בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת משטרת ישראל.

 .ידוע לי כי הרכב שברשותי יצולם בכניסה לרחבת הכותל המערבי לצורכי זיהוי ובקרה 

  ידוע לי כי טופס הבקשה, כולל הפרטים שמילאתי לעיל, יועבר לבדיקת משטרת ישראל. הנני נותן את הסכמתי המלאה
 בדיקה ו/או בחינה במסגרת הכלים העומדים לרשות משטרת ישראל כנדרש לצורך הנפקת האישור כאמור.לעריכת כל 

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

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

 .אחר דין

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

 
 תאריך___________________ חתימת המבקש:_____________________

 

 

 החלטה:______________________________________________________________
 מתאריך_______________ עד תאריך__________________

 
 חתימות:

_____________________                                    ________________________ 

צרף תמונת ליש 

 דרכון

 

חובה לצרף 

 תמונה!
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 נציג הקרן למורשת הכותל המערבי                                     נציג משטרת ישראל
 

 
 בס"ד

 
 המערביהצהרת "מתפלל קבוע" בכותל 

 
 (רלוונטי רק למקרה של הגשת בקשה על בסיס קריטריון של מתפלל קבוע, כמפורט בנוהל) 

 
 אני הח"מ, _________________ ת.ז. ______________ בעל רכב מסוג __________ 

 שמספרו _______________ מצהיר בזאת כי אני "מתפלל קבוע" ברחבת הכותל המערבי בזמנים הבאים:
 

  פעמים בשבוע. 3החול לפחות בימות 

  יום ________. –יום אחד בשבוע 

 )יש לסמן את הרלוונטי ולמלא את היום בשבוע(
 ידוע לי כי הכניסה בכלי רכב לרחבת הכותל והחניה בו ניתנת לביטול ו/או שינוי על ידי הקרן למורשת הכותל

 י של הקרן."(, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדהקרן)להלן: " המערבי

 עוד ידוע לי כי בזמנים שונים, על פי קביעתה הבלעדית של המשטרה, 

 לא תתאפשר כניסת כלי רכב לרחבת הכותל.

 ידוע לי כי הכרטיס הינו אישי ואני מתחייב שלא להעבירו לאחר.

 

 ידוע לי כי הקרן תפרסם באתר האינטרנט שלה את שמותיהם של מחזיקי הכרטיסים וכי במסגרת הפרסום

 אני נותן את הסכמתי המפורשת לפרסוםיופיע גם שמי והעילה בגינה אקבל, אם אקבל, את אישור הכניסה. 

 . אני מוותר על כל טענה ו/או דרישה מאת הקרן בגין הפרסום האמור,שמי והעילה בגינה ניתן האישור

 ו/או כל דין אחר. 1981-לרבות טענות בגין כל נזק ו/או טענות על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 

 מצא על ידי הקרן כי אינני "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהרתי לעיל או אם אעשהיידוע לי כי ככל וי

 שימוש בכרטיס בחריגה מההרשאות שניתנו בו, זכאית הקרן לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש.

 על ידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.במקרה כאמור הריני מתחייב להחזיר את הכרטיס שניתן לי 

 תאריך: _____________   שם מלא: ___________________  חתימה: ______________
 

 אישור
 

 אני הח"מ עו"ד/שופט/דיין _______________ שכתובתי ____________________ מאשר כי ביום
 ________________ ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו_________ הופיע בפני _________________ ת.ז. 

 כי קרא את המסמך ישווידאתלומר את האמת בלבד ואם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ולאחר 
 במלואו, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 
 
 

________________________ 
 חתימה +חותמת עו"ד/שופט/דיין

 
 

 parking@thekotel.orgאו למייל  026667014ר לפקס:נא להחזי
 



 

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

 
 

 משטרת ישראל

 מרחב דוד

 

 

 

 

 

 

 

 נוהל כניסת כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה 

 הצהרת רופא בדבר מצב רפואי

 

 

 

אני הח"מ _____________,  מס' רישיון _____________ , מאשר כי מר/גב' ________________, 

ית משמעותית המשפיעה על רפואמוגבלות  _________________, הינו/ה בעל/תנושא/ת ת.ז. _

 ההליכה.

 

 

 : ________________חתימה וחותמת: _________________  שם הרופא: _____________   תאריך

 

 parking@thekotel.org או למייל:  6667014-02נא להחזיר לפקס: 

 

 הטופס ימולא ויוחתם על ידי רופא

 בנוהל: ושחל יםשימו לב לשינוי 

הגשת בקשה על בסיס קריטריון רפואי תתאפשר בצירוף אישור רפואי חתום בנוסח  1.4.2022החל מתאריך 

 המצורף לנוהל זה בלבד. לא יתקבלו כל אישורים ו/או תצהירים אחרים.

 

 

mailto:racheliz@thekotel.org

