
  הגנים בקייטנת להרשמה הזמנהפרסום 

  וטבע ספורט בקייטנת להרשמה הזמנהפרסום 

 קייטנה ת/גננ קייטנה רכז: דרושים מודעת 

  בגלבוע מתגייסים לערב הזמנהפרסום 

 הרמאדן לרגל ברכה מודעת 

 2016 – חוגים חוברת 

 הזכרון יום לרגל מנשר 

 העצמאות יום לרגל ברכה 

 בגלבוע הכדורשת ליגת גמר מודעה 

  לבנים לילות, הגדול לחופש באירוע להשתתף הזמנהפרסום 

 בגלבוע פורחים כדורים לפסטיבל מודעה והזמנה 

 הגדול בחופש להורים הנחיות: אלימות ללא עיר 

  הגנים בקייטנת להרשמה הזמנהפרסום 

 מאבק פרוטקטום -יציאה למשאל -מודעה 

  וטבע ספורט בקייטנת להרשמה הזמנהפרסום 

 פיטר אל עיד לרגל הברכ מודעת 

  פליירA5 לצעדת הגלבוע 

 מאבק פרוטרום -מודעת ברכת תודה על השתתפות במשאל מועצתי 

 מיוחד חינוך בהסעות מלווים ת/סייע -מודעת דרושים 

 שמשוניות לצורך מאבק החקלאים 

 )מאבק פרוטקום -פוסטרים )עברית וערבית 

 )מאבק פרוטרום -מודעות )עברית ערבית 

  יפה ניר בכלבייה אימוץ בשבת כלב לאמץ הזמנהפרסום 

 הגלבוע במונדיאל להשתתף הזמנה מודעת 

  דפי משאל מועצתיA4 )מאבק פרוטרום -)עברית ערבית 

 להורות נתיבים תכנית מרכז ס"עו -מודעת דרושים 

 פתיחת שנה -שמשוניות לבתי הספר 

 מינוי תרבות -חוברות 

 החינוך בפרס אורנים מודעת ברכה זכיית גן 

 אשפה מכרז לפינוי -מודעה 

 איחולי הצלחה לענבל פיזרו  -מודעה 

 קיץ לפגרת מרוכזת מודעה על יציאה 

 הנחת אבן פינה למרכז פיס -קלף מעוצב 

 מודעה יציאה לפגרת פסח 

 פתיחה מחודשת של מעיין חרוד -מודעה 



 צעדת הגלבוע -מפות מסלולים הדפסת 

 פורחים לפסטיבל כדורים עיגולדים 

 פורחים לפסטיבל כדורים סיםוכרטי, מודעות 

 חולמים על דרך מיוחדת -מודעה 

 לצעדת הגלבוע עיגולדים 

 לצעדת הגלבוע דגלים 

 כדורים פורחים שמשוניות לפסטיבל 

 מאבק פרוטרום-פלריגים 

 )מאבק פרוטרום -ברושורים )עברית ערבית 

 ו"תשע הלימודים שנת לתחילת איגרת 

 לדובר מכרז מודעת 

 השנה ראש לרגל הגלבוע לתושבי ברכה מודעת 

 מעיינות גלבוע הכדורסל מועדון עונה פתיחת להפנינג הזמנה 

  ציזלינג בבית להצגות מנוי לעשות הזמנהפרסום 

 ערבית/עברית ז"תשע לשנת הילדים לגני רישום 

 הכריסמס לרגל ברכה איגרת 

 בכפרים לילדים הפנינג הזמנה 

  2016 – הגלבוע צעדת לקראת מודעה 

 50 – הגלבוע לצעדת הזמנה 

 לתושבים הפסח חג לרגל ברכה 

 מודעת דרושים סייעות בגנים 

 

 

 


