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 הודעה כדבר התפטרות ובחירה של ראש
 המועצה המקומית כפר קרע

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה-1975

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-5ד19' (להלן -
 החוק), נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה המקומית כפר
 קרע, שהתקיימה ביום כ״ח באלול התשנ׳׳ב (26 בספטמבר
 1992), התפטר יוסף אבו־ליל מכהונת ראש המועצה, לפי סעיף
 19 לחוק, ובמקומו נבחר ג׳מאל אבו פנה, לפי סעיף 24 לחוק.

 ה׳ בחשון התשנ״ג (1 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-743) עמרם קלענ׳י

— המנהל הכללי של משרד הפנים _ _ _ _ _ _ 
 1 ם״ח התשל״ה, עמ׳ 211: •י׳׳פ התשל׳יס, עמ׳ 982.

 הודעה כדבר התפטרות ונחירה של סגן־ ממלא מקום
 ראש המועצה המקומית וסגנו כמצפה דמון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל״ה~5ד19

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975 (להלן -
 החוק), נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה המקומית מצפה
 רמון שהתקיימה ביום י״ח בשבט התשנ״ב (23 בינואר 1992)
 התפטר אייבי אמר מכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה, לפי
 סעיף 25(3) לחוק, ובמקומו נבחר ברוך אדרי, לפי סעיף 14
 לחוק, ואילו אייבי אמר נבחר לכהונת סגן ראש המועצה, לפי

 סעיף 15 לחוק.

 ה׳ בחשון התשנ׳יג (1 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-743) עמרם קלעג׳י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211; י״פ התשלי׳ט, עמ׳ 982.

 הודעה בדבר בחירת םגן ראש המועצה המקומית
 ריינה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), התשל׳׳ה-1975

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-11975 (להלן -
 החוק}, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת מועצת המועצה
 המקומית ריינה, שהתקיימה ביום ג׳ בסיון התשנ״ב (4 ביוני
 1992), נבחר בראנסה פרח לסגן ראש המועצה, לפי סעיף 15

 לחוק.

 ז׳ בחשון התשני׳ג (3 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-743) עמרם קלענ׳י

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ם״ח התשל״ה, עמי 211; י״פ התשל״ם, עמ׳ 982.

 הודעה על שובו של שר לארץ

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה', כי
 שר הבינוי והשיכון שב ארצה ביום י׳ בחשון התשנ״ג (6

 בנובמבר 1992).

 י״ב בחשון התשנ״ג (8 בנובמבר 1992)
 (תמ 3-57) מיכאל ניר

— ממלא מקום מזכיר הממשלה — 
 י ס״ח התשכ״ח, עמי 226.

 מינוי חברים לבית הדין האיזורי למשמעת
 לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק הרשויות המקומיות
ח-8ד19', ובהתייעצות עם שר הפנים, אני  (משמעת), התשל׳/
 ממנה את עובדי הרשויות האזוריות ששמותיהם מפורטים להלן
 להיות, מיום א׳ בחשון התשנ״ב(28 באוקטובר 1992), חברים
 בבית הדין האזורי למשמעת של עובדי הרשויות האזוריות,

 ברשימת הארגון היציג של העובדים:
 אילנה שמעוני שלמה עזו
 פאול ברגר יוסף רמתי

 ז׳ בחשון התשנ״ג (3 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-1440) דוד ליבאי

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשל״ח, עמי 153.

 מינוי ועדת ערר לענין תורנות בתי מרקחת
 בתחום עירית ראשון-לציון

, וסעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 126 לפקודת העיריות1
 64(ג) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-21981, אני
 ממנה ועדת ערר לענין הסדר תורנות בתי מרקחת בתחום

 עירית ראשון־לציון בהרכב דלהלן:

 יעקב וסטשניידר - יושב־ראש:
 יפה עדן - חברה:

 אליעזר יבלון - חבר:
 דיר רנה ג׳ורג׳יו ארדיםי - חברה:

 מגיר דליה כהן, נציגת לשכת הבריאות המחוזית -
 חברה;

 אמנון מדמוני - מזכיר.
 מענה של ועדת הערר: בית העיריה, רח׳ רוטשילד 24,

 ראשוךלציון, לשכת נציב תלונות הציבור.

 ב׳ בחשון התשנ׳׳ג (29 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-2315) מאיר ניצן

 ראש עירית ראשוןילציון
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.
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 נגייב יוסף בישארה ובםאם פארם שעלאו להיות חברי המועצה
 הראשונה של המועצה המקומית עין קיניה במקום נגיב יוסף

 בשאדה ומוחמד אלמוגרבי שהתפסרו.

 כ״ט בתשרי התשנ״ג (26 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-36) עמרם קלענ׳י

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעה בדבר שינוי בהרכב חברי המועצה הראשונה
 של המועצה המקומית עין לויניה

 לפי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג^195

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 3(א< לצו ולמועצות המקומיות
, אני ממנה בזאת את פאיד  (ב), התשי"ג-1953', שהועברה אלי2

 1 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174.- התשכ׳יב, עמי 4289.

 2 י״פ התש״ל, עמ׳ 2017.

 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ׳יו-1965

 בהתאם לאמור בתקנה 41(ב) לתקנות המכס, התשכ׳׳ו-1965 י, אני מודיע כי האגרות המפורטות להלך בטור ג׳ תואמו, והם החל
 ביום ה׳ בחשון התשני׳ג (1 בנובמבר 1992), כמפורט לצדם בטור די:

 סור ד׳
 הסכום המתואם
 בשקלים חדשים

 סור ג׳
 הסכום הקיים

 כשקלים חדשים
 מור ב־

 סרטי השירות
 טור א־
 התקנה

1,823 

479 

 אדיה זייף
 מנהל המכס ומע״מ

!,688 

446 

 16(א)(2) בעד חידוש רשיון למחסן

 16(ב)(2) כעד חידוש רשיון למחסן לתצוגת רכב

 י״ב בחשון התשנ׳יג (8 בנובמבר 1992)
 (חמ 1464־3)

 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274¡ החשמ״ח, עמ׳ 376: י״פ התשנ־׳ב, עמי 956 ועמי 1422.

 הורעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ׳׳ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים(הוראת שעה), התשכ״ד-1964', אני מאשר כי בנינים שהוקמו
 בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני ד׳ בכסלו התשמ״ב(30 בנובמבר 1981) על

 המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט התכנית, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום גוש חלקי חלקות חלקות מם׳ מבנים מס׳ תש״צ

 בני׳ברק 6184 15, 24, 36 18, 20 3/36/18

- 26-20,18 -  חיפה, בת גלים 10817

830 ,325 ,324 4 -  ירושלים, רמות 30729

 התשריטים מופקדים באגף פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 כ״ח בתמוז התשנ״ב (29 ביולי 1992)

 מנהל אגף הפרוגרמות (בפועל)
 במשרד הבינוי והשיכון

 ס״ח התשכ״ד, עמי 52: התשל״ה, עמ׳ 244: התשמ״ב, עמ׳ 13; י״פ התשמ״ה, עמי 1036.
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 או סכומים(בתכנית זו - המספרים הסמויים) אשר בעת הנפקת
 הכרטיס יהיו בלתי־נראים לעין, אלא לאחר הסרת שכבת

 הציפוי כאמור בםעיף־קטן (ב).

 (ב) לשם חשיפתם לעיון של המספרים הסמויים שבכר׳
 טיס, על מחזיק הכרטיס להסיר ממנו את שכבת הציפוי, וזאת

 עליידי גירודה בעדינות במטבע (או בחפץ מתכתי אחר).

 (ג) מחירו של הכרטיס יהיה הסכום שיודפס בו כמחיר
 הכרטיס.

ס  6. בדיקת קיום התנאי לזכייה בכרטי

 (א) על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום
 התנאי הקובע האם הכרטיס מכיל זכייה ואם לאו.

 (ב) לאחר חשיפת המספרים הסמויים, אם יתגלה שבכר
 טיס פלוני נתקיים התנאי לזכייה - יזכה הכרטיס באחד הפרסים
 המפורטים בסעיף 7, והפרס ישולם למוכ״ז באופן מיידי, בכפוף

 להוראות הסעיפים 8, 9 ו־10.

 (ג) אם יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכייה
- לא יזכה אותו כרטיס בפרס כלשהו.

מיהם סכו ם ו  ד. כמות הפרסי

 (א) בכל סדרה יהיו קרוב ל־1,689,422 כרסיסים שבהם
 יהיו פרסים(להלן - הכרטיסים הזוכים), בסכום כולל של קרוב
 ל־8,910,000 שקלים חדשים(פחות או יותר עד 5%), וזאת לפי

 החלוקה המפורטת בטבלה דלהלן.

 סכום מם׳ הפרסים סה״כ סכום
 הפרס בש״ח מסו: זה הפרסים בש״ח

220,000 22 10,000 
240,000 2,400 100 
350,000 7,000 50 
400,000 20,000 20 

1,100,000 110,000 10 
3,900,000 650,000 6 
2,700,000 900,000 3 

 ס׳׳ה 1,689,422 8,910,000

 (ב) האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 18.

 8. תשלום הפרסים

 (א) נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף, ישולם
 סכום הפרס שבו מזכה אותו כרטיס, לידי המוכ״ז של אותו
 כרטיס, לפי דרישתו של אותו מוכ״ז, וכנגד מסירתו של אותו
 כרטיס לידי ״משלם־הפרס״ כהגדרתו בסעיף־קטן (ב), וזאת
 בכל עת לאחר גילוי הזכייה, אך לא יאוחר מאשר 3 חודשים

 ממועד סיום המכירה של סדרה זו.

 (ב) פרס עד 100 שקלים חדשים(ועד בכלל) ניתן לגבות
 אצל כל מוכר מורשה, ואילו פרס בסכום העולה על 100 שקלים
 חדשים - ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל או אצל אדם
 או גוף אחר שיאושר לכך עליידי המפעל (להלן ביחד -

 משלם־הפרס), והכל בכפוף לאמור בתכנית זו.

 מפעל ה0יס

 תכנית הגרלה ״חיש גד״

 מם׳ 4/1992 (״גול״)

 1. הגדרות

 בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן
 בצדו להלן, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין

 או מהקשר הדברים:

 ״המפעל״ - מפעל הפיס:

 ״כרטיס״ - כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי סעיף 3(א):

 ״המספרים הסמויים״ - כל המספרים והסכומים שיודפסו בכל
 כרטיס, כאמור בסעיף 5(א<:

 ״פרס״ - כל אחד מהסכומים שבהם יזכו חלק מהכרטיסים לפי
 תכנית זו:

 ״סדרה זו״ - סדרת הכרטיסים שהמפעל ינפיק על־פי תכנית זו:

 ״פרסום ברבים״ - פרסום בילקוט הפרסומים וגם/או בשני
 עתונים יומיים לפחות.

לה  2. תחו

 תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך
 בהודעה שתפורסם ברבים.

ם סי פקת הכרטי  3. הנ

 (א) (1) המפעל ינפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חיש*
 גד׳ שבה יהיו קרוב ל־5,000,000 כרסיסים(פחות או

 יותר עד 5%).

 (2) למרות האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המפעל
 רשאי להנפיק במסגרת סדרה זו כמות נוספת של
 כרטיסים, בין בבת־אחת ובין בשלבים, וזאת לאחר
 שיפרסם את כמות הכרטיסים הנוספים שיונפקו

 כאמור בהודעה שתפורסם ברבים.

 (ב) תחילת מכירתם של הכרטיסים בסדרה זו תהיה
 בתאריך תחילת תוקפה של תכנית זו, כאמור בסעיף 2.

ם סי  4. דרכי מכירת הכרטי

 (א) מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה על־ידי המפעל
 במישרין או על־ידי אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר

 לשם כך (להלן - מוכרים מורשים).

 (ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש, כי שוס מוכר
 מורשה כאמור אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל
 לעניין כלשהו, ואינו מוסמך או מורשה על־ידי המפעל או
 מטעמו למסור כל ידיעה או להציג כל היצג או ליתן כל ערובה
 בשמו של המפעל או מטעמו או לחייב את המפעל בחבות

 כלשהי.

רו ס ומחי  5. צורת הכרטי

 (א) על פני כל כרטיס תהיה (ביךהיתר) שכבת ציפוי
 אטומה, אחת או יותר, כשמתחתה מודפסים מספרים או סימנים
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 וזאת לפי דרישתו של המוכ״ז של אותו כרטיס, לא יאוחר
 מאשר תוך 3 חודשים ממועד סיום המכירה של סדרה זו.

 (ג) פרט לאמור בסעיףיקטן(ב), לא יקנה כרטיס פגום
 למחזיק בו, או לכל אדם אחר, שום זכות שהיא, וביחוד לא יקנה
 כרטיס פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אייזכייתו בפרס או

 עקב סיבה אחרת כלשהי.

ת ר ו ק י  12. אמצעי ב

 (א) בכל כרטיס יודפסו מספרים וגם.או מלים וגם או
 סימנים אחרים - בין גלויים ובין סמויים - המיועדים לבדיקת
 אמיתותם של המספרים הסמויים וגם או של הפרס שבכרטיס

 (להלן - אמצעי ביקורת).

 (ב) אם ייראה למשלםיהפרס, בין על פי אמצעי הביקו
 רת ובין'בכל דרך אחרת, כי המספרים הסמויים או הפרס
 שבכרטיס זוכה פלוני, או כל חלק מהם, שונו או טופל בהם
 באופן אחר שלא בהתאם לתבנית זו, או כי אמצעי הביקורת
 עצמם שונו או טופל בהם כאמור, הרי למרות כל האמור בתכנית
 זו, יהיה משלס־הפרס רשאי לסרב לשלם את הפרס בגין אותו

 הכרטיס עד שתתברר אמיתותה של הזכייה בגינו.

וכים ם הז  13. פרסו

 המפעל יהיה רשאי לפרסם בעיתונים, במודעות, או
 באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותו של כל זוכה, ואת

 סכום הפרס שבו זכה לפי תבנית זו.

ת ו ל ר ג ת ה כ י ר ע  14. היתר ל

 ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן, ייערכו עליידי המפעל
 על פי היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231

 לחוק העונשין, התשל׳יז-ד197.

 15. מקום השיפוט

 מקום השיפוט לגבי תובענה נגד המפעל, בגין כל עניין
 הנובע מתכנית זו, יהיה בתליאביבייפו בלבד.

ת ו ישנ  16. התי

 תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל, בגין כל
 עניין הנובע מתכנית זו, היא שלושה חודשים ממועד סיום

 המכירה של סדרה זו.

 17. משרד המפעל

 כתובת משרדו הרשום של המפעל, שהוא גם משרדו
 הראשי, היא ברח׳ הפטמן 3, תל־אביב, מיקוד 61070. כל
 תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות

 למפעל לפי כתובתו האמורה.

ת י נ  18. שינוי התכ

 (א) המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה
 בתכנית זו, ובמיוחד את כמות •הכרטיסים הזוכים וסכומי
 הפרסים המופיעים בסעיף 7, ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם

 ברבים.
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 (ג) פרס כספי שעל משלםיהפרס לשלמו לפי תכנית זו,
 רשאי הוא לבצע את תשלומו בין במזומנים ובין בשיק ערוך
 לפקודת המוכ״ז שהציג את הכרטיס לפרעון; ואם היה הפרס
 בסכום של 500 שקלים חדשים או יותר - רשאי משלם־הפרס
 לבצע את התשלום בשיק ערוך כאמור ומשורטט ״למוטב
 בלבד״, וכל תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא

 כסילוק מלא של הפרס עליידי המפעל.

ם ר תשלום פרסי ב ד ת ב ו י ת כלל ראו  9. הו

 (א) לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו במועד הקבוע
 בסעיף 8, וגם/או לא מילא דורש התשלום אחרי הוראות תכנית
 זו, לא יהיה משלם־הפרס חייב לשלם את סכום הפרם לאותו

 דורש.

 (ב) משלם־הפרם אינו חייב לשלם פרס כלשהו בגין
 כרטיס זוכה כלשהו, אם אותו כרטיס אבד, הושמד, הושחת,
 נתקלקל, נקרע, נגזר או נוקב וגם׳.או אם מספר סמוי כלשהו או
 1 הפרם המודפס בכרטיס, טושטש או שאינו ברור על פניו די

, באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם המספרים הסמויים ו צרכ | 
 או מהות הפרס, או סכומו, הכל לפי העניין.

 (ג) הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס וגם.או בל
 דבר אחר בגין כרטיס כלשהו, נתונה אך ורק למוכ״ז בפועל של
 אותו כרטיס, ולא לשום אדם אחר זולתו, ואין נפקא מינה אם יש
 או אין לאותו מוכ׳׳ז גם הזכות לבעלות או להחזקה לגבי אותו
 כרטיס. בהתאם לכך, אין משלם־הפרם חייב לחקור או לבדוק
 אם המוכ׳׳ז של כרטיס כלשהו הינו הבעלים או המחזיק כדין של

 אותו כרטיס.

 (ד) להסרת ספק מודגש בזה, כי במקרה של אבדנו או
 השמדתו של כרטיס כלשהו, אין משלם־הפרס חייב לשלם או
 למסור את הפרס בגינו, לא תוך תקופת ההתיישנות ולא
 לאחריה, ואף לא כנגד ביטחונות כלשהם, וזאת למרות כל

 האמור בכל דין הנוגע למסמכים אבודים.

ם  . 10. הזדהות דורשי הפרסי

 משלם־הפרס רשאי לדרוש מאת כל מוכ״ז של כרטיס
 הדורש את תשלום הפרס בגינו(להלן - דורש התשלום), להציג
 למשלם־הפרס את תעודת הזהות של דורשיהתשלום ולהרשות
 לו להעתיק את פרטי זהותו. סירב דורש־התשלום להיענות
 1 לדרישה זו, רשאי משלםיהפרס לעכב את התשלום עד אשר

 דורש־התשלום ימלא אחרי הדרישה.

רו ת מחי ב ש ה ם ו ס פגו  11. כרטי

 (א) למרות כל האמור בתכנית זו, לא יזכה בפרס כלשהו
 כרטיס אשר מספר סמוי כלשהו, או הפרם שבו, אוכל חלק מהם
- לא הודפסו כלל, או לא הודפסו כראוי או הודפסו בצורה
 שגויה או משובשת, או ששובשו לאחר ההדפסה, בצורה שאינה
 ניתנת לבירור מתוך עיון בכרטיס, והכל בין שהדבר קרה לפני
 הסרת שכבת הציפוי ממנו ובין לאחר מכן, לרבות חוסר התאמה
 בין מספר סמוי כלשהו לבין סימן הביקורת המודפס מתחתיו

 (להלן - כרטיס פגום).

 (ב) המחזיק בכרטיס פגום זכאי להחזירו למפעל ולקבל
 כנגדו מהמפעל את השבת המחיר הנקוב של הכרטיס הפגום,
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 מטעמו למסור כל ידיעה או להציג כל היצג או ליתן כל ערוכה
 בשמו של המפעל או מטעמו או לחייב את המפעל בחבות

 כלשהי.

ס ומחירו  5. צורת הכרטי

 !א) על פני כל כרטיס תהיה (ביךהיתר) שכבת ציפוי
 אטומה, אחת או יותר, כשמתחתה מודפסים מספרים או סימנים
 או סכומים (בתכנית זו - המספרים הסמויים) אשר בעת הנפקת
 הכרטיס יהיו בלתי־נראיס לעין, אלא לאחר הסרת שכבת

 הציפוי כאמור בסעיף־קטן (ב).

 (ב) לשם חשיפתם לעיון של המספרים הסמויים שבכר
 טיס, על מחזיק הכרטיס להסיר ממנו את שכבת הציפוי, וזאת

 על־ידי גירודה בעדינות במטבע (או בחפץ מתכתי אחר).

 (ג) מחירו של הכרטיס יהיה הסכום שיודפס בו כמחיר
 הכרטיס.

ס ^  6. בדיקת קיים התנאי לזכייה בכרטי

 (א) על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום
 התנאי הקובע האם הכרטיס מכיל זכייה ואם לאו.

 (ב) לאחר חשיפת המספרים הסמויים, אם יתגלה שבכר־
 טיס פלוני נתקיים התנאי לזכייה - יזכה הכרטיס באחד הפרסים
 המפורטים בסעיף 7, והפרס ישולם למוכ׳יז באופן מיידי, בכפוף

 להוראות הסעיפים 8, 9 ו־10.

 (ג) אם יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכייה
- לא יזכה אותו כרטיס בפרס כלשהו.

ם וסכומיהם ת הפרסי  7. כמו

 (א) בכל סדרה יהיו קרוב ל־1,234,806 כרטיסים שבהם
 יהיו פרסים(להלן - הכרטיסים הזוכים), בסכום כולל של קרוב
 ל־11,800,000 שקלים חדשים(פחות או יותר עד 5%), וזאת לפי
 החלוקה המפורטת בטבלה דלהלן, ובכפוף לאמור כסעיח קטן

 (ב).

 סכום מס׳ הפרסים סה״ב סכום
 הפרם בש״ח מסוג זה הפרסים בש״ח

1 300,000 6 50,000 
400,000 800 500 
800,000 8,000 100 

1,300,000 26,000 50 
1,600,000 80,000 20 
3,600,000 360,000 10 
3,800,000 760,000 5 

 ס״ה 1,234,806 11,800,000

 (ב) האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 18.

ם הפרסים  8. תשלו

 (א) נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף, ישולם
 סכום הפרס, שבו מזכה אותו כרטיס, לידי המוכ״ז של אותו

 (ב) תחילתו של כל שינוי כזה יהיה במועד שהמפעל
 יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים, ובלבד שמועד זה יחיל לא

 לפני פרסום השינוי כאמור כסעיף־קטן (א).
 אליצו־ גורן
 מנהל כלל־

 מפעל הפיס

 תכנית הגרלה ״חיש גד״
 מס׳ 5/1992 (״קזינו״)

 1. הגדרות

 בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן
 בצדו להלן, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין

 או מהקשר הדברים:

 ״המפעל״ - מפעל הפיס:

 ״כרטיס״ - כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי סעיף 3(א):

 ״המספרים הסמויים״ - כל המספרים והסכומים שיודפסו בכל
 כרטיס, באמור בסעיף 005:

 ״פרס״ - כל אחד מהסכומים שבהם יזכו חלק מהכרטיסים לפי
 תכנית זו:

 ״סדרה זר׳ - סדרת הכרטיסים שהמפעל ינפיק עליפי תכנית זו:

 ״פרסום ברבים״ - פרסום בילקוט הפרסומים וגס׳,או בשני
 עתונים יומיים לפחות.

 2. תחולה

 תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך
 בהודעה שתפורסם ברבים.

ם סי פקת הכרטי  3. הנ

 (א) (1) המפעל ינפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חיש-
 גד״ שבה יהיו קרוב ל־4,000,000 כרטיסים(פחות או

 יותר עד 5%).

 (2) למרות האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המפעל
 רשאי להנפיק במסגרת סדרה זו כמות נוספת של
 כרטיסים, בין בבת־אחת ובין בשלבים, וזאת לאחר
 שיפרסם את כמות הכרטיסים הנוספים שיונפקו

 כאמור בהודעה שתפורסם ברבים.

 (ב) תחילת מכירתם של הכרטיסים בסדרה זו תהיה
 בתאריך תחילת תוקפה של תכנית זו, כאמור בסעיף 2.

ם סי  4. דרכי מכירת הכרטי

 (א) מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה על־ידי המפעל
 במישרין או על־ידי אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר

 לשם כך (להלן - מוכרים מורשים).

 (ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש, כי שום מוכר
 מורשה כאמור אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל
 לעניין כלשהו, ואינו מוסמך או מורשה על־ידי המפעל או
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ם והשבת מחירו ס פגו  11. כרטי

 (א) למרות כל האמור כתכנית זו, לא יזכה כפרס כלשהו
 כרטיס אשר מספר סמוי כלשהו, או הפרס שבו, או כל חלק מהם
- לא הודפסו כלל, או לא הודפסו כראוי או הודפסו בצורה
 שגויה או משובשת, או ששובשו לאחר ההדפסה, בצודה שאינה
 ניתנת לבירור מתוך עיון בכרטיס, והבל בין שהדבר קרה לפני
 הסרת שכבת הציפוי ממנו ובין לאחר מכן, לרבות חוסר התאמה
 בין מספר סמוי כלשהו לבין סימן הביקורת המודפס מתחתיו

 (להלן ־ כרטיס פגום}.

 (ב) המחזיק בכרטיס פגום זכאי להחזירו למפעל ולקבל
 כנגדו מהמפעל את השבת המחיר הנקוב של הכרטיס הפגום,
 וזאת לפי דרישתו של המוכ״ז של אותו כרטיס, לא יאוחר

 מאשר תוך 3 חודשים ממועד סיום המכירה של סדרה זו.

 (ג) פרט לאמור בסעיף־קסן(ב), לא יקנה כרטיס פגום
 למחזיק בו, או לכל אדם אחר, שום זכות שהיא, וביחוד לא יקנה
 כרטיס פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אי־זכייתו בפרס או

.  עקב סיבה אחרת בלשה,

ת ר ו ק י  12. אמצעי ב

 (א) בכל כרטיס יודפסו מספרים וגם/או מלים וגם או
 סימנים אחרים - בין גלויים ובין סמויים - המיועדים לבדיקת
 אמיתותם של המספרים הסמויים וגם/או של הפרס שבכרטיס

 (להלן - אמצעי ביקורת).

 (ב) אם ייראה למשלםיהפרס, בין על פי אמצעי הביקו
 רת ובין בכל דרך אחרת, כי המספרים הסמויים או הפרס
 שבכרטיס זוכה פלוני, או כל חלק מהם, שונו או טופל בהם
 באופן אחר שלא בהתאם לתכנית זו, או כי אמצעי הביקורת
 עצמם שונו או טופל בהם כאמור, הרי למרות כל האמור בתכנית
 זו, יהיה משלםיהפרס רשאי לסרב לשלם את הפרס בגין אותו

 הכרטיס עד שתתברר אמיתותה של הזכייה בגינו.

וכים ם הז  13. פרסו

 המפעל יהיה רשאי לפרסם בעיתונים, במודעות, או
 באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותו של כל זוכה, ואת

 םכום הפרס שבו זכה לפ־ תכנית זו.

ת ו ל ר ג כת ה תר לערי  14. הי

 ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן, ייערכו על־ידי המפעל
 על פי היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף 231

 לחוק העונשין, התשל׳יז-דד19.

 15. מקום השיפוט

 מקום השיפוט לגבי תובענה נגד המפעל, בגין כל עניין
 הנובע מתכנית זו, יהיה בתל־אביב־יפו בלבד.

 כרטיס, לפי דרישתו של אותו מוכ״ז, וכנגד מסירתו של אותו
 כרטיס לידי ״משלם־הפרס״ כהגדרתו בםעיףיקטן (ב), וזאת
 בכל עת לאחר גילוי הזכייה, אך לא יאוחר מאשר 3 חודשים

 ממועד סיום המכירה של סדרה זו.

 (ב) פרס עד 100 שקלים חדשים(ועד בכלל) ניתן לגבות
 אצל כל מוכר מורשה, ואילו פרס בסכום העולה על 100 שקלים
 חדשים - ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל או אצל אדם
 או גוף אחר שיאושר לכך על־ידי המפעל (להלן ביחד -

 משלם־הפרס), והכל בכפוף לאמור בתכנית זו.

 (ג) פרם כספי שעל משלם־הפרס לשלמו לפי תכנית זו,
 רשאי הוא לבצע את תשלומו בין במזומנים ובין בשיק ערוך
 לפקודת המוכ׳יז שהציג את הכרטיס לפרעון; ואס היה הפרס
 בסכום של 500 שקלים חדשים.או יותר - רשאי משלם־הפרס
 לבצע את התשלום בשיק ערוך כאמור ומשורטט ״למוטב
צי בשיק כאמור ייחשב אף הוא בו  בלבד״, וכל תשלום שי

 כסילוק מלא של הפרם על־ידי המפעל.

ם ת בדבר תשלום פרסי ו י  4 הוראות כלל

 (א) לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו במועד הקבוע
 בסעיף 8, וגם/או לא מילא דורש התשלום אחרי הוראות תכנית
 זו, לא יהיה משלםיהפרס חייב לשלם את סכום הפרס לאותו

 דורש.

 (ב) משלם־הפרס אינו חייב לשלם פרס כלשהו בגין
 כרטיס זוכה כלשהו, אם אותו כרטיס אבד, הושמד, הושחת,
 נתקלקל, נקרע, נגזר או נוקב וגם/או אם מספר סמוי כלשהו או
 הפרס המודפס בכרטיס, טושטש או שאינו ברור על פניו די
 צרבו, באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם המספרים הסמויים

 או מהות הפרס, או סכומו, הכל לפי העניין.

 (ג) הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרס וגס/או כל
 דבר אחר בגין כרטיס כלשהו, נתונה אך ורק למוכ׳׳ז בפועל של
 אותו כרטיס, ולא לשוס אדם אחר זולתו, ואין נפקא מינה אם יש
 או אין לאותו מוכ״ז גם הזכות לבעלות או להחזקה לגבי אותו
 כרטיס. בהתאם לכך, אין משלםיהפרס חייב לחקור או לבדוק
 אם המוכ״ז של כרטיס כלשהו הינו הבעלים או המחזיק כדין של

 אותו כרטיס.

 (ד) להסרת ספק מודגש בזה, כי במקרה של אבדנו או
 להשמדתו של כרטיס כלשהו, אין משלם־הפרס חייב לשלם או
מסור את הפרס בגינו, לא תוך תקופת ההתיישנות ולא 1 ^ 
 לאחריה, ואף לא כנגד ביטחונות כלשהם, וזאת למרות כל

 האמור בכל דין הנוגע למסמכים אבודים.

 10. הזדהות דורשי הפרסים

 משלםיהפרס רשאי לדרוש מאת כל מוכ״ז של כרטיס
 הדורש את תשלום הפרס בגינו(להלן - דורש התשלום), להציג
 למשלםיהפרס את תעודת הזהות של דורש־התשלום ולהרשות
 לו להעתיק את פרטי זהותו. סירב דורש־התשלום להיענות
 לדרישה זו, רשאי משלם־הפרס לעכב את התשלום עד אשר

 דורש־התשלום ימלא אחרי הדרישה.
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ית נ  18. שינוי התכ

 (א) המפעל דשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה
 בתכנית זו, ובמיוחד את כמות הכרסיסים הזוכים וסכומי
 הפרסים המופיעים בסעיף ד, ובלבד שכל שינו* כזה יפורסם

 ברבים.

 (ב) תחילתו של כל שינוי כזה יהיה במועד שהמפעל
 יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים, ובלבד שמועד זה יחול לא

 לפני פרסום השינוי כאמור בסעיף־קסן (א).

 אליצור בדדו
 מנהל כללי

ת ו ישנ  16. התי

 תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל, בגין כל
 עניין הנובע מתכנית זו, היא שלושה חודשים ממועד סיום

 המכירה של סדרה זו.

 17. משרד המפעל

 כתובת משרדו הרשום של המפעל, שהוא גם משרדו
 הראשי, היא ברח׳ הפסמן 3, תל־אביב, מיקוד 61070. כל
 תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות

 למפעל לפי כתובתו האמורה.
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