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 הצהרת "מתפלל קבוע" בכותל המערבי

 

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

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

 

 פעמים בשבוע. 3החול לפחות  בימות 

  יום _____ –יום אחד בשבוע.___ 

 (בשבוע )יש לסמן את הרלוונטי ולמלא את היום            

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

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

, לא תתאפשר כניסת כלי רכב המשטרהעדית של קביעתה הבלעוד ידוע לי כי בזמנים שונים, על פי 

 לרחבת הכותל. 

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

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

אני נותן את הסכמתי . שור הכניסהאת אי אקבל, אם אקבל,לה בגינה הפרסום יופיע גם שמי והעי

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

, או טענות על פי חוק הגנת הפרטיותו/הקרן בגין הפרסום האמור, לרבות טענות בגין כל נזק 

  .ו/או כל דין אחר 1981-תשמ"א

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

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

מיד  קרןהללא התראה מראש. במקרה כאמור הריני מתחייב להחזיר את הכרטיס שניתן לי על ידי 

 עם דרישתה הראשונה.

 _______   שם מלא: ___________________  חתימה: ______________תאריך: ______

 

 אישור

____________________ מאשר כי  שכתובתי_______________  /שופט/דייןאני הח"מ עו"ד

____ הופיע בפני _________________ ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתי __ביום ___

ולאחר  ואם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוקאותו כי עליו לומר את האמת בלבד 

 אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. כי קרא את המסמך במלואו, ישווידאת

 

       ________________________ 

 עו"ד/שופט/דייןחותמת  + חתימה       

 בנוהל: שחל שימו לב לשינוי 
יטריון בקשה בהתאם לקררשאי להגיש  50אשר גילו מעל מתפלל רק  1.7.2020החל מתאריך 

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


