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 הופכים מיו
ה ד ס ם מ  ל״״ מולפי

י ל למלין!
 ל״■ 10,000 בסו חשבוניות איספו

 סגורה במעטפה ושילחו
הפרס חשבונית להגרלת

.................= המליוו הגרלת
 אם ל״י 1,000,000 של בסכום ראשון פרם א.

 על שהוצאו חשבוניות מכילה המעטפה
 לפחות ל״י 10,000 של בסכום שרותים*

 חשבוניות מכילה המעטפה אם ל״י 500,ו-ססס
אחרות.

אחד. ל״יכל 100,000 של בסכום פרסים חמישה ב.
אחד. כל ל״י 10,000 של פרסים מאות חמש ג.
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־־״־=..... 1 —.. הביניים הגרלת
 אם ל״י 250,000 של בסכום ראשון פרס א.

 על שהוצאו חשבוניות מכילה המעטפה
 לפחות ל״י 10,000 של בסכום שרותים
 מכילה המעטפה אם ל״י 100,000 של ובסכום

אחרות. חשבוניות
 ל״י 10,000 של בסכום פרסים וחמישה עשרים ב.

אחד. כל
 אחד. כל ל״י 2,000 בסכום פרסים מאות חמש ג.

 מע״מ בחוק כמוגדר משמעו ״שרותים" *המונח
 מכר״. שאיננה הזולת למען בתמורה עשיה ״כל

 מכירת שאיננו מה כל בפשטות נחשב שירות
 כגון' בבית המבוצעים תיקונים לדוגמא: סחורות.

 כגון אישיים שירותים וחשמל; מים אינסטלציה,
 ריפוי הארחה, אוכל, קוסמטי, טיפול תיספורת,

 הכלולים חלקים החלפת כולל רכב תיקוני וכד׳;
במונית. הסעה מטענים; הובלת בחשבונית;

=̂==—בהגדלה להשתתף איר
חשבו אספתם כאשר קניה. בכל חשבונית בקשו

אינו בהן הרשומים הקניה סכומי כל שסך ניות

 את רשמו למעטפה, הכניסו ל״י, 10,000מ- נמוך
 אל: ושלחו הזהות תעודת ומספר כתובתכם שמכם,

 בחודש שתגיע מעטפה כל ירושלים. 3900 ת.ד.
 ובהגדלת הביניים בהגרלת תשתתף הראשון

 הביניים הגרלת אחרי שתגיע מעטפה המיליון.
המיליון. בהגרלת רק משתתפת

 משתתנית חשבונית איוו
-------^בהגדלה

 מקוריים; רושמת קופה ותלוש• קבלה חשבונית,
 מספר המוכר, וכתובת שם מודפסים יהיו עליהם

 רץ. סידורי ומספר במע״מ רשום עוסק
.1.6,80 1מ־ יהיו שישתתפו החשבוניות

שתתף לא חשבונית איוו  ת
׳־־־ ־׳■־ ־ ■—■■־■׳ בהגרלה

 מקומיות, רשויות הממשלה, משרדי חשבוניות
 חברות בנקים, (מלכ״ר), רווח כוונת ללא מוסדות
 והפלגה, טיסה כרטיסי חולים, קופות ביטוח,
 רכב רכישת וברכבת, באוטובוס נסיעה כרטיס

 חשבונות דלק, בתחנות דלק רכישת שכירתו, או
 בחו״ל, מסיורים חשבוניות טלפון, מים, חשמל,

קבלות. או חשבוניות של וצילומים העתקים

 ת.ד.
00 9 3 91037 

ירושלים

שה חשבונית בלי שמוכר מ■ חשבוני על ח״□ עו
שרדהממשלתית הפרסום לשכת ף מ אג צר/ או ס ה כ מ בלו ה ה ו

ה העולם18 2252 הז




