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להשתתף? איך
 סכומי כל שסך חשבוניות אספתם כאשר קניה. בכל חשבונית בקשו
 דמעטפה, הכניסו ל״י, 5.000מ־ נסוך אינו בהן הרשומים הקניה
 אל: ושלחו הזהות תעודת ומספר כתובתכם שמכם, את רשמו

 הפרס חשבונית הגרלת
 ירושלים 3900 ת.ד. המכס, הנהלת

הבאות: מהכתובות לאחת למסור או
20 היסוד קרן המכס, בית ירושלים, .1
27 העם אחד האוצר, משרד בנין אביב, תל .2
3 הנמל שער המכס, בית חיפה, .3
אינקו פסז׳ מוסף, ערך מם אגף שבע, באר .4

 ביניים בהגרלת תשתתף השני או הראשון בחודש שתגיע מעטפה כל
 משתתפת השלישי בחודש שתגיע מעטפה הגדולה. ובהגרלה אחת,

הגרולה. בהגרלה רק
בהגרלה? להשתתף תוכל חשבונית איזו

 רושמת קופה תלוש .3 קבלה .2 חשבונית .1
 1.6.79 מתאריך יהיו בהגרלה להשתתף שיוכלו החשבוניות

 מודפסים: יהיו מהשלושה אחד כל על והלאה.
ס׳ המוכר וכתובת שם מ שוטף סידורי במע״מימס׳ רשום עוסק •

בהגרלה? תשתתף לא חשבונית איזו
 חינוך מוסדות רשויות/מקומיות, הממשלה, משרדי של חשבוניות

 ובן והפלגה טיסה כרטיסי חולים, קופות ביטוח, חברות בנקים,
 חדש. פרטי רכב ורכישת וברכבת, באוטובוס נסיעה כרטיסי

 לקניות בקשר עוסק של חשבוניות הגרלה לצרכי יוכרו לא כן
ציבורית. ועדה של בפיקוחה תיערן־ ההגרלה עסקו. עבוד

ס׳ המוכר וכתובת שם מ _1 (רץ) שוטף סידורי במע״מימס׳ רשום עוסק • _—

חשבוני. על חיים עושה חשבונית בלי שמוכר מי
והבלו המכס האוצר/אגף משרד

באר פיאנו
מישל. פסנתרן הזמר ע□

ואינטימית. מקסימה אוירה
 עשיר. בר * מזטים מבחר

אורחים. אומנים

ערב. כל פתוח

העתיקה. יפו ,14 קדומים ככר
 מקומות: הזמנת ^

03-8290ו8טל. ^

 צעירים ערבי
 5 במועדון

חדשה לתרבחז
תל־אביב, ,5 הס רח׳

297263 סל'

3.7 שלישי, יום
 של פירטו יוקרן

צ׳אפלין צ׳אדלי

טור ט הגדול הדיק

ס
 בערב. 9.00 בשעה מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון
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מ.ע.מ. כולל בלבד ל״י 5,600 של במחירים. בלב שלווה ■ה■ 6
•  •
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 שיטי. ביום וחווה ואטון יום בכל מאילת יציאה ! חפט״ם קלים מטקאות • מלא פנסיון • וממוזגים כפולים תאים
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