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החדש״ העולה

דיסקונט בנק של חנונה הבצע
 קשרי יצירת שמטרתו מבצע, על להודיע שמח דיסקונט בנק

 בנק חדשים. עולים לבין בארץ הותיקים ציבור בין ידידות
 החשובה למשימה חלקו את לתרום בבן מתכוון דיסקונט

 עם ומיזוגם החדשים, העולים של החברתית קליטתם של
הותיקה. האוכלוסיה

 המעונין בארץ, ותיק תושב כל זה במבצע להשתתף מוזמן
 ד׳ ביום רעים, למפגש חדשים עולים משפחת בביתו לארח

 בשעה ),15.12.71( חנוכה של רביעי נר תשל״ב, בכסלו כ״ז
 בהתלהבות, למשימה נרתמו דיסקונט בנק עובדי בערב. 6.30

 היום, באותו חדשים עולים לביתם להזמין רצונם והביעו
זה. מבצע במסגרת

 את ולמלא במבצע חלק ליטול אותך מזמין דיסקונט בנק
זו. למודעה המצורף הטופס

 לסניף הטופס את למסור נא הואל הפרטים, מלוי לאחר
 : הכתובת לפי הדואר באמצעות לשלחו או הבנק, של הקרוב

תל-אביב. בע״מ, לישראל דיסקונט בנק

 מתאים קשר ליצירת הטובים שרותיו יפעיל דיסקונט בנק
 החדש. העולה לבין למבצע, שיצטרף הותיק, התושב בין

 והעולה המארח, של האדיבה הזמנתו את אליו יעביר הבנק
 הענותו על אישור למארח לשלוח יתבקש המוזמן החדש

להזמנה.

 זו יוזמה בברכה קידמו היהודית והסוכנות הקליטה משרד
למאמצי ניכרת במידה שתסייע כפעולה דיסקונט, בנק של
 לקליטתם האחראים במדינה, השונים הגורמים של הם

החדשים. העולים של החברתית

החדשים. העולים לבין הותיקים בין לבבות לקירוב חנוכה למבצע הצטרף
דיסקונט. גנק סניפי בכל גם להשיג ניתן והזמנה הרשמה טופס

ק עם להתקשר בדצוגך אם ט בנ סקונ  שעות אחרי די
 עם ־החידה המבצע על נוספים פרטים לקבלת העבודה

שות תוכל החדש״, העולה ת כן לע דיסקונטופוו. באמצעו
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בבוקר. למחרת ראשון דבר ותענה תוקלט פניתך
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לכבוד *

 ביום בביתי ביתך ובני אותד לארח אשמח
 בכסלו כ׳יז חנוכה, של רביעי נר ד׳.

 בערב. 6.30 בשעה ),15.1271( תשל־ב
זו. הזמנתי קבלת את תאשר אם לד אודה

 החדש העולה (שם *
מן ז ׳ ימולא המו הבנק) עי

רב, בכבוד


