מס בקשה__________

תאריך הגשה_____________

(למילוי ע"י המשרד בלבד)

מס' קבלה___________
בקשה לפתיחת תחנת טוטו

 .1שם משפחה__________________ שם פרטי________________ת.ז/.ח.פ________________.
(אם המבקש הוא חברה יש לרשום שמות בעלי עניין בחברה ומס' ת.ז).
 .2כתובת בית_________________________________________________________________
טלפון בית__________________ פקס_______________תאריך לידה_____________________
 .3כתובת עסק_____________________________

עיר__________________________

טלפון עסק___________________________טלפון נייד______________________
 .4סוג עסק__________________________ מפעיל העסק מתאריך _____________________
 .5תיאור העסק (גודל,שטח,מספר מקומות ישיבה,שעות פעילות ,כמות עובדים):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .6זכויות המבקש במקום-בעלות/שכירות-תקופת השכירות_________________(מחק המיותר)
 .7עובדים בעסק (פרט שמות ומספרי תעודת זיהוי)
 .1שם__________________________:ת.ז__________________.
 .2שם__________________________:ת.ז__________________.
 .8עסקים נוספים המנוהלים על ידי המבקש
________________________________________________
 .9פרטי הבנק בו מתנהל חשבון המבקש
__________________________________________________
 .10המבקש זכיין של מפעל הפיס:

כן/לא (מחק את המיותר)

 .11מעמד בשלטונות מס הכנסה ומע"מ:
חברה/עצמאי/אחר_______________________________________
 .12מספר רישיון עסק____________ בתוקף עד______________
 .13מספר עוסק מורשה/עוסק זעיר____________________
 .14קורות חיים של המבקש (כולל פירוט ניסיון במכירות בכלל ומכירת הגרלות והימורים בפרט)

נספח א'
תצהיר תמיכה בבקשה לפתיחת תחנת טוטו
אני הח"מ ___________ ת.ז ,_________________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להגיד את האמת ואת האמת בלבד,
שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר ,מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1אני נותן תצהיר זה במסגרת בקשתי לפתיחת תחנת טוטו ,כדלקמן:
א .מיקום התחנה המוצע בבקשה_______________________
ב .סוג העסק בו תמוקם התחנה________________________

 .2קראתי את נוהל אמות המידה לפתיחת תחנת טוטו של המועצה להסדר ההימורים בספורט ("המועצה") ,ואת
הסכם התחנה ,ואני מסכים למלוא תוכנם ומקבל על עצמי את מלוא ההתחייבויות המוטלות עלי לפי מסמכים
אלה.
 .3למיטב ידיעתי והכרתי ,אין מניעה חוקית כלשהי לפעילות התחנה.

 .4הקף בעיגול את הנתון המתאים לגבייך:
א .הצגתי בפני המועצה רישיון עסק תקף.
ב .אני מתחייב להמציא למועצה רישיון עסק תקף בתוך פרק זמן שהמועצה תקבע לי.

 .5אני מסכים שהמועצה תקבל מידע אודותיו בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי ,תשס"ב.2002-

 .6הקף בעיגול את הנתון המתאים לגבייך:
א .לא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון.
ב .הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון ,ואולם הרישום הפלילי בגין הרשעה זו נמחק.
 .7הקף בעיגול את הנתון המתאים לגבייך:
א .אין לי הרשעות קודמות ,ולמיטב ידיעתי לא מתנהלות נגדי חקירות פליליות או הליכים פליליים אחרים .לעניין
זה הרשעות  ,חקירות או הליכים פליליים-למעט עבירות תעבורה שלא היו עמן פגיעות בגוף ועבירות אחרות
המסווגות כעבירות מינהליות בהתאם לחוק העבירות המינהליות תשמ"ו.1985-
ב .הורשעתי בעבר או מתנהלות נגדי חקירות כדלקמן:
______________________________________________________________ .1
______________________________________________________________ .2

אני מבקש כי המועצה תסכים לפתיחת תחנה על ידי למרות הרשעות אלה מהנימוקים הבאים:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .8הקף בעיגול את הנתון המתאים לגבייך:
א .למען גילוי נאות ,הריני לאשר כי אין לי קשר עם מי מחברי המועצה ו/או עובדיה.
ב .למען גילוי נאות ,הריני לאשר כי יש לי קשר למי מחברי המועצה ו/או עובדיה .
במידה ויש קשר  ,נא לפרט את סוג הקשר :
__________________________________________________ .

 .9אני מצהיר ,כי הפרטים שמסרתי בבקשה הינם נכונים ,מלאים ומדוייקים ,וידוע לי ,כי אם יתגלו פרטים ,הסותרים
את אלה ,שנמסרו על ידי ,תדחה בקשתי על הסף.

 .10ידוע לי ,כי אם יתגלו פרטים ,הסותרים את אלה ,שנמסרו על ידי ,תהיה המועצה רשאית לשלול את זכיון הפעלת

 .11אני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהיר זה אמת.
_________________
חתימה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר בזה כי ביום ______________ התייצב בפני מר
________________ ,המוכר לי אישית/שזהיתי אותו לפי ת.ז .דלעיל ,ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת
בלבד ,וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו זו וחתם עליה לפני.

________________
חתימה

*במסמך זה ,לשון זכר אף לשון נקבה במשמע ולשון רבים כוללת אף את היחיד.

