
 עמוד״ ..ניחן
מדדה הצלחה סיסר
 ״אגור״) (מקודם צמוד״ ״פילון

 דיס- בנק אנשי ע״י עתה מוגדר
ה מלידה. הצלחה כסיפור קונם

 כל למדד המצמידה — תכנית
 שקל 20ל־ מעל בה שנחסך סכום

 הרך הגיל לבני במיוחד נועדה —
 לחסוך יכולים החוסכים ולילדים.

 לזכות וגם צרכיהם לפי עת בכל
 מוזלים ספרים :מיוחדות בהטבות

 והפתעות מתנות פילון״, ב״ספרית
 להעשרת-עולמו המיועדות מיוחדות

 בחצי שנתי מנוי וכן הילד של
״פילון״. הילדים עיתון על מחיר,
(כמ לחסוך הילדים יכולים כך

 וגם נאים סכומים !)מלידה עט
 בהתנסויות עולמם את להעשיר

ומחנכות. משעשעות

 אבא <עווש!ה מה
גועה? של
 של גיבור הוא נועה של אבא

 בני לילדים חדש, ילדים ספר י
 הילדים את לקרב שמטרתו ,12—7

הצעי הקוראים הכספים. עולם אל
 שלם באופן יבינו הספר של רים

 בין המתנהלות השיחות את יותר
וה הרדיו חדשות ואת המבוגרים
טלוויזיה•
 נועה את האב מלווה זה בספר

 והמרתק המורכב במסלול — בתו
 יצא הספר הבנקאית. המערכת של

צי ליחסי המחלקה בהוצאת לאור
 ע״י ונכתב דיסקונט בנק של בור

 הספר הבנק. עובדת לב־רון, אורה
על־ המומלצים הספרים בין נכלל

 לרכשו וניתן ״פילון״ ספרית ידי
זו. בספריה
 כבר שזכה לילדים, אחר מפעל
המונו משחק הוא רבה, להצלחה

לת ועודכן שעובד הקלאסי, פול
והו — והכספים הבנקאות חומי

 ״ה־ השם תחת ״פילון״ לחוסכי צע
מק המשחק הצעיר״. דיסקונטאי

 בניהול והתנסות מידע לילדים נה י
אישי. תקציב

 ״מה הספר את לרכוש רצונך אם
 שלח — ?״ נועה של אבא עושה

 בנק של ציבור ליחסי למחלקה
 ,23 הלוי יהודה ׳רח דיסקונט,
שק 8 על־סך המחאה תל־אביב,

 תשכח אל ״פילון״. לפקודת לים,
וכתובתך. שמך לציין

 ויעוץ מידע מרכז *
 דיזנגוף בכיכר

בתל־אביב
 ניירות לשערי מסופים *

 בסניפים ערך
מרכזיים

 — רויטרס טלקס *
 למרכזים ישיר קשר

בעולם הפיננסיים
 עומד בתל־אביב דיזנגוף בכיכר
 המידע מרכז אלה בימים להיפתח
 במרכז דיסקונט. בנק של והיעוץ

ה ומסכי־צג, מחשב מערכות זה
 שערי הכולל שוטף מידע מספקים

מט שערי ובעולם, בארץ בורסה
 לכך בנוסף כלכלי. ומידע חוץ בע

 במקום לקבל הבנק לקוחות יוכלו
ו השקעות בנושאי אישי יעוץ

הבנק. שירותי
ה של מרכזיים סניפים 15ב־
 מסופים, אלו בימים יופעלו בנק,

 את טלוויזיה מסך על המציגים
שע ואת בתל־אביב הבורסה שערי

שו מטבעות״חוץ של ההמרה רי
נים.

דיס־ בנק של מט״ח עסקות בחדר

1

שלום בקרית התלהבות
בעיצומו דיסקונט של האימוץ מפעל

שלום בקרית לקשישים הדרמטי החוג חברי
 הופעות ובידור, תיאטרון מופעי
מס ישראליים, אמנים של אישיות

ל בחוגים עצמית ליצירה גרות
סדנ ולקשישים, למבוגרים ילדים,

ומוסי מחול ציור, לתיאטרון, אות
ה הפעילות מאפייני אלה — קה

תר למפעלי ״המרכז של שוקקת
 דיס־ בנק בשיתוף קהילתיים״ בות

ול לספרות תל־אביב וקרן קונט
אמנות.

ה השנה זו מתקיים הפרוייקט
בשכונת גדולה, ובהצלחה שנייה,

ה מטרת בתל־אביב. קרית־שלום
 והצריכה היצירתיות לעודד מרכז

בשכונה. התרבותית
אח תרבות למפעלי בהשוואה

ול להערכה זה מרכז זוכה רים,
 הנוגעים כל מצד גדולה התלהבות

 הפעילות מעגלי להשלמת בדבר.
פעי להכשרת סמינר המרכז יזם
 פעילים השכונה. תושבי מקרב לים
 רבות יוזמות עצמם על נטלו אלו

 ולהפעיל להנחות בעתיד וימשיכו
 ע״פ בשכונה התרבות מסגרות את

המרכז. שהתווה הקווים

:דיסקונט של ״להיט״

 סולארית מערכת
חודשית בשכירות

 עלה האחרונות השנים בשמונה
הסו ומחיר 55 פי החשמל מחיר

 עלייה לעומת — 86 פי עלה לר
 נתונים במדד. ״בלבד״ 25 פי של

 די אי בחברת היטב שנלמדו אלו,
הו דיסקונט, מקבוצת ליסינג, בי

החס בתחום מהפכנית הצעה לידו
״להיט״. תכנית באנרגיה: כון

לחי מערכות מציעה התוכנית
 בשכירות השמש בעזרת מים מום

 החשמל ממחירי הנמוכה חודשית,
ה עליות מגמת לחימום. והסולר
 לעומת והסולר החשמל של מחירים

 הפער כי לחזות מאפשרת — המדד
 ״להיט״ בשיטת השכירות דמי בין

 סולר בעזרת החימום עלות לבין
ויגדל. ילך — חשמל או

 בי די אי מנהל פוקשנר, מיכאל
 יתרונה עיקר כי מסר, ליסינג,

 הברור מהחסכון לבד התכנית, של
 תהליכי בפשטות הוא בהוצאות,
 אחד אצל בוחר הלקוח הביצוע:

 לפי מערכת המערכות, מסוכני
ה היצרנים מתוצרת עיניו, ראות

 השכירות הסכם על חותם גדולים,
 דיסקונט, בנק של הקרוב בסניף

לביתו. מגיעה והמערכת

 שמונה למשך היא השכירות
 שייכת היא התקופה ובתום שנים

 חודשי תשלום תמורת לשוכר,
 ה־ של נוספת יוזמה זוהי סימלי.

ב החסכון לעידוד דיסקונטאים
אנרגיה.
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דיסקוננו בנח 1(

 בוקים 112
 אוטומטיים

ברחביהאוץ
האו המכשירים מערכות מספר

 לקוחות לרשות העומדים טומטיים,
.112ל- מגיע דיסקונט, בנק

 המכשירים של הארצית הפריסה
 המשותפים כספומטים, 70 : הינה
 18 לאומי; ולבנק דיסקונט לבנק

או בנק (שרותי ש.ב.א. מכשירי
 ללקוחות המיועד שרות טומטיים),

דיסקונטומטים. 24 וכן הבנקים כל
 מכשירים יותקנו 1981 בשנת
 לבצע האפשרות ותודגש נוספים

נוס משרותים וליהנות הפקדות
האוטומ הבנקים באמצעות פים

 מזומנים. למשיכות בנוסף טיים,
 לחיילי גם מציע דיסקונט בנק

צב משבורת חשבון בעלי צה״ל,
כספו כרטיסי לקבל כבנק, אית
מט.

המטבע. טב האנוט׳ הבד

 המספק רויטרס, מסוף הותקן קונט
 המתרחש על שוטף עדכני מידע

 כגון:- הבינלאומי, העסקים בעולם
 הזהב מחירי בברזיל, הקפה מחירי
בנקו ריבית שערי קונג, בהונג

מק בכך ועוד. בעולם שונות דות
העס איש את דיסקונט בנק שר
ה המרכזים עם — הישראלי קים

כולו. בעולם כלכליים

שקד 15,000
 השנתית ההפקדה תקרת

 וב״גפן״ ב״תמר״ החדשה
של הגמל קופות
דיסקונט בנק

 ביגוד ציוד, דלק, ליטר 70,000
 - בקשישים טיבול ומימון

 של הארצי במבצע
טובה״ קרן..שיבה

 האנושי הצעד את רואים ״כאן
בהתלה הכריז — הישראלי״' של
 לכיכר שנקלע עובר־אודח, בות

 בעיצומו בתל־אביב, ישראל מלכי
 המבצע טובה״. ״שיבה מבצע של
ב ונערך והמוני, ספונטני היה

 איי־ וביוזמת דיסקונט בנק עזרת
 חברי המתנדבים, מאות נתן. בי

 בנק ועובדי לנוער״ ״נוער תנועת
 תרומות בגיוס עסקו דיסקונט,

 ו־ ריהוט לבוש, ובפריטי בכסף —
לא ובמיונם, — שונים כלי-בית

למ הציבור, ידי על שנתרמו חר
נזקקים. קשישים ען

תנאי על בכתבה המבצע ראשית

 ש בישראל, הקשישים של החיים
 במב והמשכה בטלוויזיה, שודרה

 אלפי שהזרים תרומות, לגיוס צע
 מ׳ בלמעלה שהסתכמו תרומות,
טו ״שיבה לחשבון שקל, 700,000

דיסקונט. בבנק שנפתח בה״
 ליטר 70,000 נרכשו זה בסכום

עש של שכרן מומן לחימום, דלק
 עריריים, לקשישים מטפלות רות

ובי שופצו זקנים ומועדוני בתים
לנזקקים. הוענק חם גוד

 ״שיבה לקרן לתרום ניתן עדיין
 דיסקונס בנק סניפי בכל טובה״
הרא בסניף 933333 חשבון לזכות

בתל־אביב. שי

 בנידיורק דיסקונט בנק עסקי
 לחבות־הבת..ישראל הועבדו

נ״ו־יודק אוף בוק דיסקונט
 דיסקונט בנק היה 1949 בשנת

 שהרחיב הראשון הישראלי הבנק
 נציגות ופתח מעבר־לים אל עסקיו

 סניף הבנק פתח 1962ב־ בניו־יורק.
ו מהנטן של החמישית בשדירה

 ״ישראל בשם ניו־יורקי בנק יסד
קומפני״. טרסט דיסקונט

 ב־ החל שמו, את הסב זה בנק
 דיסקונט ״ישראל ויקרא 1.1.81

 עסקי ומרבית ניו־יורק״ אוף בנק
אליו. הועברו בניו־יורק הבנק

 עולה הבנק של הראשון מאזנו
 שני ולו דולר ורבע מיליארד על

קיי באי סניף בניו־יורק, סניפים
 בנק (דיסקונט באורוגוואי ובנק מן
 שלושה שלו אמריקה), לטין —

סניפים.
 סניפים לישראל דיסקונט לבנק

 (איי בנסאו קיימן, באי בניו־יורק,
 ב- סוכנות ובלוכסמבורג, בהאמה)

 בואנוס בטורונטו, ונציגויות מיאמי
ולונדון. סאן־פאולו איירס,

מחשב בסיוע ׳!בוא עיסקות
 מחשב — דיסקונט של החידוש

 במחלקת בהצלחה והופעל שהותקן
 מאפשר דיסקונט, בנק של היבוא
 ביבוא הטיפול הליכי את לפשט
 בטרדות עתה עד עמוסים שהיו

 זמן לפרק עד רבות, וביגיעות
בלבד. דקות מספר של

 ולמיין לבדוק מאפשר המסוף
 לסחורות הנוגעים המסמכים את

 שונים ספקים לפי אליו, המגיעות
ה באה שמהן המדינות לפי ו/או

 מט תחבורה, כלי לפי וכן סחורה
וכר. מסויים בע

מח ממיני מורכבת המערכת
 המחשבים במרכז הממוקם שב,
 מסופים 8ומ־ דיסקונט בנק של

המער היבוא. במחלקת הנמצאים
ה שעובד כזה באופן בנויה כת

 של הראשי בסניף ליבוא מחלקה
 ב להפעילה יכולים דיסקונט בנק

ו יעיל שרות ללקוח ולתת קלות
״ נאמן•

 נוסף איך׳ ״דרייב בנק
בחיפה נפתח

מכוניתם לחלון — ללקוחות ניתנים בנק שרותי

המכוניות בעיר דיסקוסט של דרייב-אין בנק — דיסקונית
 משרותי ליהנות ניתן מעתה,

 מקומות בשני המכונית, מתוך בנק
דיסקונט. של ושניהם — בארץ

 נפתחה החדשה ה״דיסקונית״
 צומת של הקניות במרכז בחיפה,
 של בניהולו פוסט), (צ׳ק הקריות

 דרייב־אין סניף זהו פאר. נפתלי
 הדיסקו־ לאחר דיסקונט, של שני
כ לפני שנפתחה הראשונה, נית

המכוניות״. ב״עיר שנים שלוש **ימי!

 חידוש שהן הדיסקוניות, שתי
 בשרות דיסקונט בנק של בלעדי
 לבע משיכה מוקדי מהוות ללקוח,
 העובדה בשל הן רבים, לי־רכב

 שרותי־בנק בהן לקבל ניתן כי
 והן מהמכונית, לצאת צורך ללא
במ הנוחות העבודה שעות בשל
 פועלות דיסקוניות שלהן: יוחד

 7.30 עד בבוקר 9.00מ־ ברציפות
 סניפי מכל שונות הן ובכך בערב

בארץ. האחרים הבנקים

דיסקונט בנק ע״י הוגש


