
                                                                                                                                               

  ירושלים 2הקרן למורשת הכותל המערבי העומר 

 Email: racheliz@thekotel.org  02-6667014  פקס: 02-6260969טל:
 

 משטרת ישראל

 מרחב דוד

 

 בס"ד,

 

 מתפלל יקר, 

 רב,  שלום

 

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

 ברחבת הכותל.לן גישה לרכב וחניה בסוגיות נגישות שונות, ובכל המערבי הקרן למורשת הכותל

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

רכבים מנהלתיים של גופים שונים  ,רכבים של בעלי מוגבלויותטחון, ילרכבי משטרה וכוחות הב

זן בין הפועלים בכותל ובסביבתו, ועוד. הקרן למורשת הכותל עושה כל שביכולתה על מנת לא

 הצרכים השונים במסגרת מרחב הפתרונות המצומצם.

מלאה בנושא  על מנת לשפר את איכות השירות ומתוך ראיית החשיבות שבשמירה על שקיפות

, גובשו קריטריונים לכניסה והעמדת רכב ברחבת הכותל. יצוין כי הכניסה אישורי החניה בכותל

 היא על בסיס מקום פנוי. 

 :בכותלקבוע  בלת אישור חניה הקריטריונים לקלהלן, 

     ועל פי צורך  בתפקיד .א

 על פי אישור המשטרה. – ורפואה ביטחון צרכי   

 ספקים קבועים של "הקרן למורשת הכותל המערבי"- ספקים 

 חבר באסיפה הכללית של "הקרן למורשת - מ"רה ומשרד הקרן דירקטוריון
 בקשרי עבודה. הכותל המערבי" ועובדים במשרד רוה"מ העומדים עם הקרן

 בהתאם להחלטת מנכ"ל "הקרן למורשת הכותל  -הקרן למורשת הכותל עובדי
     המערבי".

 מנהלים ו/או ראשי  -הכותל רחבת בשטח ואתרים ישיבות של ספקים/עובדים
 ישיבות של ישיבות שבשטח רחבת הכותל.

 ועירוניים שהם ומשרדם בקשרי עבודה עם הכותל  ממשלתיים משרדיםב פקידים
 מערבי.ה

 יש לצרף תעודת עיתונאי ואישור המערכת -וירושלים. דת לענייני עיתונאים 

  

 80מעל גיל  .ב

 שמגיע להתפלל בכותל. 80אדם שגילו עולה על גיל 
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 משטרת ישראל

 מרחב דוד

  .ג
 רפואי

 ע"פ אישור רפואי ופרוט תדירות ההגעה.

 באם יש ספק לגבי חומרת המצב הרפואי , הטפסים יועברו לבדיקת רופא.

  .ד
         רבנים

 בכפוף להגשת מסמכים( תלמידים 100אשר ישיבתם מונה למעלה מ ישיבות ראשי( 

 אדמו"רים 

 רבנים ורבניות אשר לדברי תורתם מתכנסים אלפי אנשים. -משפיעים 

 להגשת  משפחות )בכפוף 500-שקהילתם מונה למעלה מ רבניםנשות - רבניות
 מסמכים(.

  משפחות )בכפוף   1,500-שקהילתם מונה למעלה מ אדמו"ריםבני  - אדמו"ריםבני
 להגשת מסמכים(.

 .דיינים ושופטים בבית הדין הרבני של המדינה או בבית המשפט מכהנים ובדימוס 
 (תעודת דיין/ שופט שליחת העתק)בכפוף ל

 רבני חיילות בצה"ל. 

 חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל . 

 זוריותא ומועצות ערים רבני.  

 ח"כים 

 ערים ראשי  

 ירושלים עירית מועצת חברי.  

 

 

 

 )אחר צהריים ולילה( מתפלל קבוע .ה

פעמים בשבוע או ביום  3לפחות שחתום על תצהיר שמגיע לכותל  50 מעל גילו אשרמתפלל 
 מסוים קבוע בשבוע.
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 משטרת ישראל

 מרחב דוד

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 :__________________פרטישם  _:__________משפחהשם 
 

 תאריך לידה:__________________          ת.ז 

 
 כתובת:___________________________ת.ד _____________

 
 טלפון:________________

 

 :Email ________________________     נייד:________________ 

 
 _______________________עבודה:_____________________________________תפקיד / מקום 

 
 סוג רכב:_______________________                      מספר רכב:_______________

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

 
 

 
 ( במידה והנימוקים רפואיים נא לצרף אישורים *)

 מאחר וישנה אפשרות בחירה אחת בלבד:  ציין את המועד המתאים ביותר לביקורך: אנא
         14:00-21:00אחה"צ 

            19:00-03:00לילה 

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

 האישור הינו אישי ואינו ניתן להעברה 
 חניה בהתאם להוראות השוטר / השומר 
  ובמועדים בהם מונפקים אישורי כניסה אחרים.האישור אינו תקף בחגים 
 .שימוש שלא כדין באישור יגרום להחרמתו עד לבירור הגורמים המוסמכים 
 .האישור מאפשר כניסה בשער יפו במועדים שהעיר העתיקה סגורה לכניסת כלי רכב פרטיים 
  בכניסה וביציאה.עם הפעלת מכשיר קורא הכרטיסים יהיה חובה להעביר את הכרטיס בקורא הכרטיסים 
  ליד  –גם במקרה שרכבך לא חנה ברחבת הכותל מכל סיבה שהיא, יש להעביר את הכרטיס בקורא כרטיסים

 עמדת השוטרים.
 .הכניסה תותר רק לרכב הרשום באישור ועל בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת משטרת ישראל 
 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

 

 

 :______________________________________________________________ההחלט     
 מתאריך_______________ עד תאריך__________________

 
 חתימות:

                                                                                                                                                                                                                                                                               
________________________                                         _____________________ 

 נציג הקרן למורשת הכותל המערבי                                     נציג משטרת ישראל                  
 

 

צרף תמונת ליש 

 דרכון

 

חובה לצרף 

 תמונה!
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 משטרת ישראל

 מרחב דוד

 

 בס"ד
 
 
 
 

 
 

 הצהרת "מתפלל קבוע" בכותל המערבי
 

רכב מסוג __________ שמספרו אני הח"מ, _________________ ת.ז. ______________ בעל 
 _______________ מצהיר בזאת כי אני "מתפלל קבוע" ברחבת הכותל המערבי בזמנים הבאים:

 
  פעמים בשבוע. 3בימות החול לפחות 

  יום ________. –יום אחד בשבוע 

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

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

עוד ידוע לי כי בזמנים שונים, על פי קביעתה הבלעדית של המשטרה, לא תתאפשר כניסת כלי רכב לרחבת 
 תל. הכו

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

 

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

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

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

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

 

 או אם אעשה כי אינני "מתפלל קבוע" על פי הזמנים עליהם הצהרתי לעיל הקרן ידוע לי כי ככל וימצא על ידי 

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

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

 _____תאריך: _____________   שם מלא: ___________________  חתימה: _________
 

 אישור
 

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

 שוידאתי כי קרא את המסמך לומר 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       

 
 

 racheliz@thekotel.orgאו למייל  026667014נא להחזירלפקס:
 

 

 :שימו לב לשינוי שחל בנוהל 

 -רשאי להגיש בקשה בהתאם לקריטריון מתפלל קבוע  50אשר גילו מעל רק מתפלל  1.7.2020החל מתאריך 

 פעמים בשבוע או ביום מסוים קבוע בשבוע. 3חתום על תצהיר שמגיע לכותל לפחות 

 

mailto:racheliz@thekotel.org

