
 לחוד אחד וכה יחדיו־ מהם
בדיסקונט הפרסים בחידון

הפרסים:
 •ורק הנין טיסה כרטיס
 ההונדון טיסה כרטיס
 הרוחא טיסה כרטיס
האיהת טיסה כרטיס

פרסים 100
היי׳, 500 בני

בדיסקונט) חסכון (בחשבון

 פרסים 500
הייי. 100 בגי

ש.ק.ל.) (בתלושי

שכושה! פ•
ם הזוכים ם בפרסי  הכספיי

 אשר ל״י), 100ו- ל״י 500 (בני
ת לחוג הצטרפו חו קו ק ל  הבנ
ת תקופ  -1,12.78( המבצע ב

 נמנו לא לכן וקודם )28.2.79
ת על חו ט בנק לקו סקונ  — די

בשלוש. תוכפל זכייתם

ת מלא  המופיע השאלון א
תו ושים להלן אחת או  ב

ת התיבות ת המיוחדו  הנמצאו
ט. בנק סניפי בכל דיסקונ

״יחדיו חידון
בעיגול: והקף'אותו דיסקונט בנק של הסמל את זהה .1

¥ ¥

בבד<(

ס8 סם
 והגדרתם הימני) (בטור דיסקונט בבנק הקשורים שמות של רשימה להלן .2

 לשם. הנכונה ההגדרה את התאם השמאלי), (בטור
דוגמה. לשם פתרנו הראשונה השאלה את

ת ־־ן ההגרלה: תקנו
ת תחרו ם ב מני שתתף מוז  לה

ת, אחד כל אח ם גט ו ם א  אינ
ת חו קו ט. בנק של ל סקונ די

שתתף כל שלוח רשאי מ  ל
ר או אחד, טופס ספ ם, מ סי טפ

הגבלה. ללא
ת תיערך ההגרלה חו אה בנוכ  רו

ט בנק נציגי חשבון, קונ ס  די
ם ומשרד סו ה הפר תי או צ תו  ו

ת יהיו פיו  ערעור. ללא סו
מו ההגרלה תוצאות ס ר פו  י

ת. בעיתונו
ם כל ם הזוכי קבלו בפרסי  גם י

ם. הודעות ה תי לב

 מתאים שם
להגדרה מספר

 התשואה דיסקונט. קבוצת של חברת־האם א. ךךן רך]יחדיו .1
1977 לשנת שלה הרגילה המנייה של הכוללת 1—1 1—1

.9400ל- הגיעה
 ושרותים מוצרים לרכוש המאפשר כרטיס ב. ן—1 דך־ו גפן תמר .2

העולם. ובכל בישראל — באשראי 1—1 1̂־־
 של למדד הצמודות החסכון לתוכניות כולל שם ג. ך־ן וך־ז

דיסקונט. בנק 1־-1 י—1
דקל .3

אשראית .4

ח״ו .5

ך ת חוג להרחבת מבצע ד• ך־ז 1ן חו דיסקונט, בנק של הלקו
אלו. בימים הנערך 1—1 1—1

 מוצרים קניית מאפשרים — לכל קניה שוברי ה. ן—1 וץ־ן
ניכרות. בהנחות ושרותים ' 1—1 1

.—ן ולק כספומט .6 ו  דיסקמט, בנק של הפופולאריות הגמל קופות ו
ולעצמאי לשכיר י—1 י—1

ונוער. לילדים חסכון תוכנית ז. ן—ן ף־ק

 שעות 24 פועל עצמי, בשרות אוטומטי, בנק ח. ן—ן ף־ק
בשנה. ימים 365 ביממה, 1—1 1—1

— ומיוחדת צמודה (ריסק) חיים ביטוח תוכנית ט. ן—ן הךק
דיסקונט. של הגמל קופות לחברי בלעדית 1—1 1—1

 של לתקופה בישראל היחידה החסכון תוכנית י• | 1 ]101
 דומה שאין בתנאים הלוואה עם בלבד, שנה — —

להם.
 ברציפות פועל בישראל, היחיד דרייב־אין בנק יא 1 1 1ןןץ

בערב. שמונה שעה עד 1—11—1
ק ךץן להדיסקונית  קבוצת של הנאמנות קרנות 10 מבין הראשונה יב. ך

'ב י—1 דיסקונט. ~

יתרון .7

אגור .8

ש.ק.ל. .9

ב די אי .10

אופק .11

ת שם ר/ ת החידון:. פו
____________כתובת:

:טלפון
מן/י שפט ליד א ס הנכון: המ

ה אני □ ח/ קו ה ל ק/ תי ט. בנק של ו סקונ די
ה אני □ ח/ קו ש/ה ל ט בבנק חד קונ ס אחרי (הצטרפתי די

1.12.78.(
ט: עו״ש חשבון מספר _________ בדיסקונ
__________________________________:בסניף

ט, בנק עובדי סקונ  די
ם משרד סו  ובני הפר

תיהם שפחו ם — מ  רשאים אינ
שתתף בחידון. לה

סי לזוכים ה בכרטי ס ענקו טי  יו
ה כרטיסי ס ם, טי תיי צ  קבו

ושוב. הלוך

 יוכל לא כלשהו בפרס הזוכה
נוסף. בפרס לזכות

ח האחרון המועד שלו  למ
שאלונים: 28.2.79 ה

יחדיו מבצעדיסקונט. בנק של לקוח/ה אינני' עדיין □

דיסקערו בנכו מם לעבוד סוב

עם לעבוד טוב

ט בגק1< סקונ די
המטבע של האנוש• הצד

2163 הזה העולם58


