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 אישית הבקשה את יגישו המבקשים
 התהלוכה מועד לפני לפחות ימים חמישה
 העתקים שלושה לצרף יש לבקשה

 

 

                                                                       מרכז:  מחוז מפקד, ישראל משטרת אל

 :___/___/___תאריך

 

 :הבקשה מגיש .1

 

 _______________: ___________________________________בשם מוגשת הבקשה .2

 קבוע או זמני ארגון בשם היא בקשתך אם מלא                                                       

 *_______________________________________________: תהלוכה /האסיפה נושא .3

 :*_______________________________________________תהלוכה /האסיפה מטרת .4

 :________________________________________אנשים של משוער מספר: משתתפים .5

 ____________________________________________________________:אמצעים .6

 לא           כן**           ברמקולים שימוש ייעשה האם .א

 :__________________עוצמה או סוג:______________________________ מספר

 :_______________________מיקום:______________________________  ייעוד .ב

 ב"וכיוצ לפידים, כרזות, נגינה כלי, רכב כלי: אחרים באמצעים שימוש ייעשה האם

 :______________________________________ומספרם סוגם, האמצעים טיב פרט

_______________________________________________________________ 

 

 מועד .7

 :_____________________בשבוע יום:___________________ תאריך

 ____:_________________סיום שעת:_______________ התחלה שעת

 :__________________התפזרות שעת:______________ התכנסות שעת

 (: מיוחדים נימוקים לך יש אם רק מלא) המבוקש במועד*  תהלוכה/האסיפה לעריכת מיוחדים נימוקים

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 :____________________________________________________האסיפה קיום מיקום .8

 העיסוק טלפון' מס מען זהות' מס האב שם פרטי שם משפחה שם
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 :_______________________________________________המשתתפים התכנסות מקום

 :___________המבוקש במקום ההתפזרות או/ו* תהלוכה /האסיפה לעריכת מיוחדים נימוקים

____________________________________________________________________ 

 (מיוחדים נימוקים לך יש אם רק מלא)

 ___________________________________________________:____התהלוכה מסלול

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 מתאים בלתי אם מחק* 

 המתאימה במשבצת X סמן **

 

 :  _______________________________________המבוקש המסלול רתלבחי מיוחדים נימוקים

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 :כללי מידע .9

 /האסיפה לנושא, * תהלוכה /האסיפה למשתתפי, הבקשה למגישי המתנגדים, גורמים כוונת על לך ידוע האם .א

 ___________________(:ומקורו המידע טיב ציין) בעריכתה להפריע למטרתה או* התהלוכה

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 _____*? תהלוכה /האסיפה לקראת המשטרה להיערכות לסייע בו שיש, כלשהו מידע ברשותך יש האם .ב

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 :*תהלוכה /האסיפה מארגני שמות .10

 

 

 העיסוק טלפון' מס מען זהות' מס האב שם פרטי שם משפחה שם
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 הצהרה

 נו/ידיעתי מיטב לפי, אמת הוא לעיל בזאת ים/מצהיר, לעיל 1 בסעיף מופעים נו/זהותי שפרטי הבקשה י/מגיש אנו/  אני

 

 

_____ __                                 ___________________                                               ____________________________ 

                                                           חתימה                                                                    חתימה             
 חתימה

 

 

 

 

 

 

 מתאים הבלתי את  מחק  

 

 

 


