בס"ד

נוהל כניסה לרחבת הכותל המערבי בזמן מעמדות הסליחות
כא' אלול ( - )10.09.2020ח' תשרי ()26.09.2020
מתווה לעריכת הגרלה
 .1כללי
 .1.1בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשטרת ישראל ,הכניסה לרחבת הכותל המערבי בזמן
הסליחות הינה ,כבכל יום ,על בסיס מקום פנוי.
 .1.2במטרה להימנע מחריגה מהנחיות משרד הבריאות ,ועל מנת למנוע עוגמת נפש מיותרת
בקרב מתפללים המעוניינים להגיע לתפילות בכותל המערבי בזמן מעמדות הסליחות
המרכזיים ,החליטה הנהלת הקרן למורשת המערבי (להלן" :הקרן") כי הכניסה במועדים
אלה תתקיים באמצעות אישורי כניסה ,שיחולקו באמצעות הגרלות מבוקרות.
 .1.3ההוראות בנוגע לעריכת ההגרלות ,כמו גם ביחס להשתתפות בהן ,תהיינה בהתאם
למפורט בנוהל זה.
 .1.4הנוהל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא פונה לגברים ונשים כאחד.
 .2רישום
 .2.1מעמדות הסליחות המרכזיים שההשתתפות בהם תתבצע באמצעות הגרלה ,הינם
כדלקמן:
 .2.1.1חמישי ,כא' אלול (.)10/9
 .2.1.2מוצאי שבת ,כג' אלול (.)12/9
 .2.1.3ראשון ,כד' אלול (.)13/9
 .2.1.4שני ,כה' אלול (.)14/9
 .2.1.5שלישי ,כו' אלול (.)15/9
 .2.1.6רביעי ,כז' אלול (.)16/9
 .2.1.7חמישי ,כח' אלול (.)17/9
 .2.1.8מוצאי ראש השנה ,ראשון ,ב' תשרי (.)20/9
(לעיל ולהלן" :מעמדות הסליחות")
 .2.2ניתן יהיה להירשם למעמדות הסליחות עד למועד הקבוע באתר האינטרנט של הקרן ביחס
לכל מעמד סליחות לגביו מתבקש האישור ,וזאת לאור העובדה שתתקיים הגרלה ביחס
לכל מעמד סליחות בנפרד.
 .2.3ההרשמה פתוחה לגברים ונשים מגיל  7ומעלה (מתחת לגיל זה אין צורך ברישום).

 .2.4ההרשמה תתבצע באמצעות שליחת טופס הרשמה אינטרנטי בו ימולאו פרטי הפונה (שם
מלא ,מס' טלפון ,מס' ת.ז ,.כתובת דוא"ל ,גבר\ אישה) וכמות האנשים המצטרפים אליו
(עד עשרה אנשים סך הכל).
 .2.5מובהר כי כל פונה רשאי להשתתף בכל הגרלה פעם אחת בלבד ,אולם אין מניעה להירשם
ליותר מהגרלה אחת ,עבור השתתפות במספר מעמדות סליחות.
 .2.6הרישום להגרלה יתבצע על ידי חברת טיקצ'אק בע"מ ,ובאחריותה הבלעדית .בשליחת
טופס ההרשמה ,נותן הפונה את הסכמתו להעברת פרטיו לחברת טיקצ'אק בע"מ ,וזאת
לצורך השתתפות בהגרלה כאמור.
 .3הגרלה
 .3.1לאחר סגירת ההרשמה של כל הגרלה ,ירוכזו נתוני הנרשמים להשתתפות במעמד
הסליחות בקובץ אקסל .הקובץ יועבר ליועץ המשפטי של הקרן עד  24שעות לפני מועד
מעמד הסליחות.
 .3.2ההגרלות תיערכנה במשרדי היועמ"ש של הקרן ,בפיקוחם של היועמ"ש ורו"ח של הקרן.
 .3.3כל הגרלה תתבצע באמצעות הפעלת פונקציה רנדומלית בקובץ האקסל המרוכז ,המכיל
את פרטי הנרשמים לכל מעמד סליחות בנפרד.
 .3.4המשתתפים שידורגו ראשונה על ידי הפונקציה יוכרזו כזוכים באותה הגרלה ,בהתאם
לכמות המשתתפים המותרת ,על פי הנחיות משרד הבריאות ומשטרת ישראל.
 .3.5הקרן תמסור הודעת זכייה לזוכים בכל הגרלה באמצעות מסרון ( )SMSודוא"ל ,אליו
יצורף ברקוד אותו יהיה צריך להציג בכניסה למעמד הסליחות.
 .3.6מובהר כי האחריות לבדיקת הזכאות בסיום ההגרלה מוטלת על המשתתפים בהגרלה
בלבד ,ולקרן לא תהא כל אחריות לכך.
 .3.7הקרן תהא רשאית שלא לערוך הגרלה בכל מקרה בו מספר הנרשמים למעמד סליחות
מסוים יהא נמוך מ 2,500 -משתתפים ,בהתחשב בהוראות הרשויות המוסמכות ,נכון
לאותו מועד .במקרים אלו תישלח הודעת זכייה לכל המשתתפים שנרשמו ,ללא הגרלה.
 .4ניהול הכניסה למתחם הכותל המערבי
 .4.1מדי ערב שבו מתקיים מעמד סליחות הדורש רישום להגרלה ,יוצבו בכניסות למתחם
הכותל דיילים עם רשימת הזוכים ,הכוללת את שמות ומספרי ת.ז .של הזוכים.
 .4.2כרטיס הכניסה מאפשר כניסה אל הכותל בערב מעמד הסליחות בו זכה הפונה ,החל
מהשעה  23:00ועזיבתו עד השעה  1:30בלילה.
 .4.3הזוכים יידרשו להגיע למתחם הכותל עם כרטיס הכניסה (דרך הפלאפון או מודפס) וכן עם
תעודה מזהה (לרבות צילום שלה) ,לצורך אימות זהות הזוכה .כמו כן ,כניסת ילדים מתחת
לגיל  7תתאפשר בכפוף לכך שפרטיהם מופיעים בספח תעודת הזהות של הזוכה.
 .4.4במקרה שבו מספר הנרשמים למעמד סליחות מסוים יהא נמוך מ 2,500 -איש ,תהא
רשאית הקרן לאפשר כניסה למתחם הכותל על בסיס מקום פנוי.

 .4.5הדיילים ינווטו את הקהל למתחמים בהתאם להנחיות ,ועל הקהל להישמע להוראותיהם.
 .5כללי
 .5.1מתווה ההשתתפות במעמדות הסליחות יפורסם בעיתונות ,באתר הקרן ובאמצעי מדיה
נוספים ,על פי שיקול דעתה של הקרן.
 .5.2האמור בנוהל זה כפוף לשינויים שייתכן ויחולו בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות,
כפי שתהיינה מעת לעת ובהתחשב בהתפרצות מגפת הקורונה .מובהר כי לאף גורם לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקרן במקרה של שינויים כאמור ,לרבות
ביטול ו/או צמצום הכניסה למתחם הכותל המערבי ו/או חוסר יכולת לממש את הזכייה.
 .5.3הקרן רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי הנוהל בכל עת ,לרבות המועדים ,תקופת
ההרשמה ,וכל יתר תנאי הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא הודעה מוקדמת ,וכל
שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו.

