
                                                                                                                                               

 

 

 משטרת ישראל

 מרחב דוד
 

 כניסת כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה בשעות תפילת נץ החמהנוהל 

 " בכותל המערביבנץ החמה הצהרת "מתפלל קבוע

__ ת.ז. ______________ בעל רכב מסוג __________ שמספרו ____אני הח"מ, ___________

בשעות נץ החמה כהגדרתן ברחבת הכותל המערבי  "מתפלל קבוע"_______________ מצהיר בזאת כי אני 

"(, הנוהל" )"כניסת כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה בשעות תפילת נץ החמהב"נוהל 

  :בזמנים הבאיםוזאת 

 

 5  שישי. -ימים בשבוע לפחות בין הימים ראשון 

  שנה ו/או בעל מוגבלות  70רלוונטי למתפלל שגילו מעל ) יום ________ –בשבוע  אחד קבועיום

 .(רפואית משמעותית המשפיעה על ההליכה בלבד

 )יש לסמן את החלופה הרלוונטית ו/או למלא את היום בשבוע(

 כדלקמן:הריני מצהיר ומתחייב             

הקרן למורשת על ידי  ו/או שינוי ידוע לי כי הכניסה בכלי רכב לרחבת הכותל והחניה בו ניתנת לביטול .1

 .קרןהעל פי שיקול דעתה הבלעדי של ו, מכל סיבה שהיא "(קרןה)להלן: " הכותל

קביעתה כאשר על פי , החניה תתאפשר על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת משטרת ישראלעוד ידוע לי כי  .2

 . בזמנים מסוימים לא תתאפשר כניסת כלי רכב לרחבת הכותלייתכן ו

ואני מתחייב שלא להעבירו  והכניסה תותר רק לבעל הכרטיס הרשום באישור ידוע לי כי הכרטיס הינו אישי .3

 לאחר.

 .בהתאם להוראות השוטר / השומר תהא חניהידוע לי כי ה .4

 ול בהצהרתי שלעיל באופן מיידי וללא דיחוי.הריני מתחייב להודיע לקרן על כל שינוי שיח .5

 ידוע לי כי האישור אינו תקף בחגים ובמועדים בהם מונפקים אישורי כניסה אחרים. .6

 ידוע לי כי שימוש שלא כדין באישור יגרום להחרמתו עד לבירור הגורמים המוסמכים. .7

באתר האינטרנט שלה את שמותיהם של מחזיקי הכרטיסים וכי במסגרת  פרסםתידוע לי כי הקרן  .8

אני נותן את הסכמתי . את אישור הכניסה אקבל, אם אקבל,לה בגינה הפרסום יופיע גם שמי והעי

. אני מוותר על כל טענה ו/או דרישה מאת הקרן בגין והעילה בגינה ניתן האישור המפורשת לפרסום שמי

ו/או כל  1981-, תשמ"אאו טענות על פי חוק הגנת הפרטיותו/ענות בגין כל נזק הפרסום האמור, לרבות ט

  .דין אחר

או אם  כי אינני "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהרתי לעיל קרןהידוע לי כי ככל וימצא על ידי  .9

לבטל את אישור הכניסה, ללא התראה  קרןה, זכאית אעשה שימוש בכרטיס בחריגה מההרשאות שניתנו בו

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

 הראשונה.

 

 תאריך: _____________   שם מלא: ___________________  חתימה: ______________

 אישור

__________________ מאשר כי ביום __ שכתובתי_______________  שופט/דיין/אני הח"מ עו"ד
____ הופיע בפני _________________ ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו _____

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

 
       ________________________ 
 עו"ד/שופט/דייןחותמת  + חתימה       

 racheliz@thekotel.org או למייל  026667014נא להחזיר לפקס:

mailto:racheliz@thekotel.org
mailto:racheliz@thekotel.org

