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 , קבלה של מצבת מעודכנת ומעקב אחר שינויים.שות העברהפיקוח על הרישום, טיפול בבק
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 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
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 הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי 

 .לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך 
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