
 2015 –מנשרים 

  2015הזמנה לשבתרבות בחירות 

 הזמנה לשבת אימוץ כלבים בכלבייה 

 הזמנה להצגת ילדים "המפוזר מכפר אז"ר" בבית צילינג 

 מודעת דרוש חשב/ת 

 הזמנה לשבת אימוץ כלבים בכלבייה 

 הזמנה לצעדת אופק ירוק 

 עיר ללא אלימות: הנחיות לקראת חג פורים 

   49 -הזמנה לצעדת הגלבוע 

 הזמנה למופע "זמר עברי" במרכז דורות בגלבוע 

 ברכה לרגל חג הפסח לתושבים 

  מרכז צעירים גלבוע –הזמנה לסדנת כיוון לקריירה 

 לוח הופעות קפה תרבות במושב ברק 

 הזמנה למופע תרבות ערב שירה במושב ברק 

  הרצאה של הצלם נפתלי הילגר –הזמנה לקפה תרבות במושב ברק 

  של הכנרית ג'לה פרגוהזמנה לקונצרט בגבע 

  עיר ללא אלימות: מנשר תכנית מוגנות אזרחית 

 הזמנה להצגת ילדים "דורותי בארץ עוץ" בבית ציזלינג 

   האופנועבנק: במושב ברק-הזמנה לקפה תרבות 

 מנשר לרגל יום הזכרון 

 ברכה לרגל יום העצמאות 

 מודעה : גמר ליגת הכדורשת בגלבוע 

 לוטן הזמנה לערב כוכב נולד ע"ש יותן 

 מודעה טיול סוסים בגלבוע ע"ש יוסי בסין 

 הזמנה להשתתף באירוע לחופש הגדול, לילות לבנים 

 הזמנה לפסטיבל כדורים פורחים בגלבוע 

 הזמנה להרשמה לקייטנת אקסטרים בגלבוע 

 הזמנה לשבת אימוץ בגלבוע 

 עיר ללא אלימות: הנחיות להורים בחופש הגדול 

 הזמנה להרשמה בקייטנת הגנים 

 הזמנה להרשמה בקייטנת ספורט וטבע 

 מודעת דרושים: רכז קייטנה גננ/ת קייטנה 

 הזמנה לערב מתגייסים בגלבוע 

 הזמנה להצגה לילדים "סבא טוביה" בבית ציזלינג 

 מודעת ברכה לרגל הרמאדן 

 מודעת דרושים מאמני כדורגל למרכזים הקהילתיים 

  פרסוהודעה לתושבי גן נר על סגירת גן משחקים ע"ש אורנה 

   2015 -חוברת חוגים 

 הזמנה להרשמה לקייטנת יוצאים בשלישי 

 מודעת ברכה לרגל עיד אל פיטר 

 הזמנה לאמץ כלב בשבת אימוץ בכלבייה ניר יפה 



 מודעת הזמנה להשתתף במונדיאל הגלבוע 

 הזמנה להשתתף בפרוייקט מח' הנוער  נייד ישן = חיים 

 "ואיגרת לתחילת שנת הלימודים תשע 

  להצגת "ילדים טובים" השנייםהזמנה 

 הזמנה להצטרף לעמותת ידיד לחינות בגלבוע 

 מודעת מכרז לדובר 

 מודעת מלגת קרן גרוס 

 איגרת ברכה לרגל ראש השנה 

 מודעת ברכה לתושבי הגלבוע לרגל ראש השנה 

 הזמנה להפנינג פתיחת עונה מועדון הכדורסל גלבוע מעיינות 

 לינגזהזמנה לעשות מנוי להצגות בבית צי 

 הזמנה לערב היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים 

 הזמנה להירשם למרכז לאומנויות במה 

 הזמנה לערב קפה תרבות במושב ברק עם אריאל הורוביץ 

 רישום לגני הילדים לשנת תשע"ז עברית/ערבית 

  איגרת ברכה לרגל הכריסמס 

 עפיפית ריכוז אירועי תרבות דצמבר 

 חן עברית וערביתהזמנה לערב "פותחים שול 

  הפנינג לילדים בכפריםהזמנה 

   2016 -הזמנה לקראת צעדת הגלבוע 

  מרכז צעירים גלבוע –ערב חושבים על הבר 

 הזמנה להצגה שוקו וניל בבית ציזלינג 

  נעמי שמר –קפה תרבות מוסיקלי במושב ברק 

 

 


