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שקלים אם יהיה מעוניין לעזוב קודם לכן, הוא 
עובד שמכאן ואילך ניתן להלין את שכרו, להרע 
את תנאיו ולפגוע בו � כי האפשרות שיעמוד על 

זכויותיו ויסתכן במימוש הכנס היא אפסית.."
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מאפשרים לכולם לאמן את יכולותיהם באופן 
שווה, ועל ידי כך מתאפשר לנו גם לגלות את 

הטובים ביותר."
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מה שהבנק יפסיד מול לקוחות פעילים, שינהלו 
את כספיהם בתבונה, הוא ימצא דרכים חדשות 
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