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 בס"ד 

 
 

 בשעות תפילת נץ החמהכניסת כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה נוהל 
 

 כללי .1

כפי הידוע, סוגיית החנייה ברחבת הכותל בכלל ובזמן תפילת הנץ בפרט, הינה  .1.1

 ץ החמה. מאידך,נבזמן ברחבת הכותל במקומות חניה מחד, קיים מחסור . מורכבת

במועד  הזקוקים להחנות את רכבם בסמוך לכותל גבוה מצד מתפלליםישנו ביקוש 

 זה.

על מנת  ןכל שביכולת ותעושהמערבי )"הקרן"( ומשטרת ישראל הקרן למורשת הכותל  .1.2

  לאזן בין הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.

לקבלת אישור  במסגרת נוהל זה, מעוניינת הקרן להסדיר את אופן הגשת הבקשה .1.3

להגשת , תוך קביעת קריטריונים לכלי רכב לתפילת שחרית בשעות נץ החמה כניסה

 .ואישורה הבקשה

רסום נוהל זה יבוטלו תוך מתן הודעה יובהר, כי אישורי הכניסה שניתנו עד למועד פ

על כך מראש, והמתפללים שהחזיקו באישורי כניסה כאמור יידרשו להגיש בקשה 

 חדשה בהתאם לנוהל זה. 

אישורי הכניסה שיינתנו לזכאים יאפשרו חניה ברחבת הכותל המערבי החל משעה  .1.4

קבלת אישור י יובהר, כ. "(שעות נץ החמה)לעיל ולהלן: " 7:00בבוקר ועד השעה  3:00

על תתאפשר , והחניה חניה ברחבת הכותלאינה מבטיחה מקום  הכניסה לכלי רכב

 . ובהתאם להוראות משטרת ישראל בסיס מקום פנוי

 זכאות להגשת בקשה .2

לקבלת אישור אדם העומד באחד מן הקריטריונים הבאים, יהא רשאי להגיש בקשה  .2.1

 :כניסה לרכב בשעות נץ החמה

 .שנה 70וגילו מעל  המערבי בשעת נץ החמה מתפלל בקביעות בכותל .2.1.1
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מוגבלות רפואית  בעלמתפלל בקביעות בכותל המערבי בשעת נץ החמה  .2.1.2

 .המשפיעה על ההליכה משמעותית

ימים  5 –, "בקביעות" 2.1.1-2.1.2הקריטריונים המפורטים בסעיפים לעניין 

בשבוע שבו  יום קבועשישי( או לחילופין  –)בין הימים ראשון  בשבוע לפחות

 . המתפלל מגיע לתפילת שחרית בשעת נץ החמה

או ספק של ישיבות שהגישה אליהן הינה דרך רחבת הכותל ספק הקרן  .2.1.3

להגיע  ו/או הישיבה )לפי העניין(, נדרש ע"פ דרישת הקרן אשרי, המערב

 ת נץ החמה.ולרחבת הכותל בשע

 אופן הגשת בקשה .3

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

 .  www.thekotel.org , בכתובת:הקרן

 בצירוף המסמכים הבאים:הבקשה תוגש  .3.2

תפילת הנץ, בצירוף תמונה של  –טופס בקשה לאישור כניסה ברכב לכותל  .3.2.1

 המבקש.

 צילום ת.ז. של המבקש. .3.2.2

 תצהיר "מתפלל קבוע בנץ החמה" בכותל המערבי. .3.2.3

תצהיר בדבר מצב רפואי חתום על ידי רופא )רלוונטי לקריטריון המפורט  .3.2.4

 לעיל(. 2.1.2בסעיף 

 באחת מהדרכים הבאות:ניתן להגיש את הבקשה  .3.3

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

 .02-6667014באמצעות פקס, שמספרו:  .3.3.2

באמצעות הגשה ידנית במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה למתפלל קבוע בנץ  .3.3.3

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

 

 הליך אישור הבקשות .4

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

http://www.thekotel.org/
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אשר תבחן בקשות שתעמודנה בתנאי הזכאות תועברנה לבדיקת משטרת ישראל,  .4.2

 .האותן בהתאם לנהלי

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

 רכב בשעות נץ החמה. ל

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

 משטרת ישראל. 

אתר האינטרנט הקרן תפרסם באת הסכמתו לכך ש בהגשת הבקשה, נותן המתפלל .4.5

 םוכי במסגרת הפרסום יופיע גם שמ האישוריםשלה את שמותיהם של מחזיקי 

)למעט אישור שניתן על בסיס  , את אישור הכניסהוקבלי, אם וקבליוהעילה בגינה 

 . רפואי(

 סייגים .5

תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות בדבר עמידת בעלי אישורי הכניסה בתנאי  הקרן .5.1

 נוהל זה. 

"מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם  בעל אישור כניסה איננוכי  בהם יתגלהבמקרים  .5.2

זכאית הקרן תהא בחריגה מההרשאות שניתנו בו,  באישורשימוש  שביצעאו  הצהיר

יחויב בעל אישור לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה מראש. במקרה כאמור 

 רישתה הראשונה.על ידי הקרן מיד עם ד ושניתן ל האישורלהחזיר את הכניסה 

הקרן תהא רשאית שלא לאשר בקשה ו/או לאשרה חלקית גם אם היא עומדת באחד  .5.3

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

 ישראל.

הקרן תהא רשאית לשנות את תנאי נוהל זה מעת לעת והודעה על כך תפורסם באתר  .5.4

 האינטרנט של הקרן.

 ה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.נוהל ז .5.5

 


