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 היקף המשרה ב % שם המוסד-מקום עבודה שנה

הוראת מתמטיקה בחטיבה  1978-1984

העליונה והכנה לבגרות. תיכון 

 ברצלונה, ספרד.

7..% 

הוראת מתמטיקה בבית ספר  7819-7819

, יסודי. בית ספר יהודי, ברצלונה

 ספרד

22% 

 

 


