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 משטרת ישראל

 מרחב דוד

צרף תמונת ליש 

 דרכון

 

חובה לצרף 

 תמונה!

 – כניסה ברכב לכותל רבקשה לאישו

 תפילת הנץ

 ואושר לכם כרטיס בעבר נא לצרף צילום הכרטיס במידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _:__________משפחהשם 

 
 :__________________פרטישם 

 

 __________________)יש לצרף צילום ת.ז(תאריך לידה:           ת.ז 

 
 ת.ד _____________ כתובת:___________________________

 
 טלפון:________________

 

 :Email ________________________     נייד:________________ 

 
 _______________________תפקיד / מקום עבודה:_____________________________________

 
 סוג רכב:_______________________                      מספר רכב:_______________

 

 (בכפוף להגשת מסמכים מאמתים) את הקריטריון המתאים לסמןנא  -הנימוקים לבקשה 

  שנה 70מתפלל קבוע שגילו מעל 

 מתפלל קבוע בעל מוגבלות רפואית משמעותית המשפיעה על ההליכה 

 בזמן הנץהנדרש להגיע גישה אליהן הינה דרך רחבת הכותל ספק קבוע של הקרן או של ישיבות שה 

 

  (ימים בשבוע לפחות או יום מסוים קבוע 5 – החתום לתצהיר בהתאמה) היום/ימים המבוקש/ים להגעהאנא ציין את 

 

 : א / ב / ג / ד / ה / ויום מבוקש

 

 האישור הינו אישי ואינו ניתן להעברה 
 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 
  במקרים בהם יתגלה כי בעל אישור כניסה איננו "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהיר או שביצע שימוש

באישור בחריגה מההרשאות שניתנו בו, תהא זכאית הקרן לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש. במקרה 
 ר יחויב בעל אישור הכניסה להחזיר את האישור שניתן לו על ידי הקרן מיד עם דרישתה הראשונה.כאמו

 הרשום באישורבעל הכרטיס הכניסה תותר רק ל. 
  על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת משטרת ישראל.החניה 
 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

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

 
 המבקש:_____________________תאריך___________________ חתימת 

 

 

 החלטה:______________________________________________________________     
 מתאריך_______________ עד תאריך__________________

 
                                                                                                                                                       חתימות:                                                                                                                      

     _____________________                                    ___________________ 
 נציג הקרן למורשת הכותל המערבי                               נציג משטרת ישראל                  

 
 

 

 


