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הרשמה ליום עיון ועדים מקומיים  – 6.2.14 -מטה המועצה
קול קורא לתושבים הרשמה לוועדת ביקורת יישובית  -לשכה
הזמנה ליום סרטים ודיונים – תרבות  -דורות בגלבוע
קול קורא  -להציע מועמדותם לכהן כנציגי ציבור במספר וועדות משנה של מליאת המועצה.
– לשכה
קורא להציע נציגי ציבור בוועדת היגוי אזורית לספורט – לשכה
תמצית תקציב  2014לפרסום – גזברות
יום פתוח ביה"ס עמק חרוד – חינוך
בבית הספר יד לחמישה יום שיא בפרוייקט מח"ר מדע ,חלל ורובוטיקה  -חינוך
הרשמה לפעוטונים תשעה פלייר להורים – חינוך
זה"ב בגן  -חינוך
סרט לשכה  - 06תרבות
טריו" קלסיקל ארט" בית המוסיקה  -תרבות
קונצרט חגיגי סשה ארגוב דורות בגלבוע
 - 15.5.14הזמנה להקרנת הסרט הרצל שלי – תרבות
הזמנה לקונצרט עם תזמורת הכפר הירוק – תרבות – בית המוסיקה
קונצרט סיום שנת הלימודים בבית ה מוסיקה  -תרבות
מפגש שיח ודיון דרכינו לאן? – תרבות
 - 15.5.14הזמנה להקרנת הסרט הרצל שלי – תרבות
שבתרבות בגלבוע  -תג מחיר – תרבות
שבתרבות בגלבוע  -צדק חברתי – תרבות
שבתרבות – מבצע צוק איתן – תרבות
שבתרבות ו בחירות – שלי יחימוביץ – תרבות
ערב שירי לאה גולדברג  -תרבות
פניני מוסיקה – גיורא פיידמן – תרבות
הצגה לילדים פינוקיו – תרבות
בית המוסיקה תכנית שנתית – תרבות בית המוסיקה
מחזמר "ארץ חדשה" עמל עמק חרוד  -תרבות
בוא שיר עברי – תרבות
הללויה ערב שירים וסיפורים במולדת – תרבות
תכנית מנויים להצגות ילדים – תרבות
קפה תרבות – דורון שפר  -משחק החיים – תרבות
קפה תרבות – עמוס לויטוב
קפה תרבות – יעל פפר גאולה מרצון – תרבות
צעדת אופק ירוק – מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
פסטיבל כדורים פורחים  -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
ערב גמר ליגת הכדורשת  -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
מירוץ אופנועים אנדורו הגלבוע  -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
סובב אופיר  - 5 -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
גביע גדעון – תחרות מצנחי רחיפה – מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
טיול סוסים בנופי הגלבוע  -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
יום ההליכה הבינלאומי – מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי



































ניווט גבע  -מרכזים קהילתיים – ספורט רב תחומי
יוצאים בשלישי – פעילות קיץ – מרכזים קהילתיים מח' נוער
טיול פסח ז'  -ח' – בני המושבים  -מרכזים קהילתיים  -מחלקת הנוער
קייטנת אקסטרים – מרכזים קהילתיים – נוער
פרויקט הכדורסל לגיל הרך – מרכזים קהילתיים –ספורט
פלייר קייטנת  – 2014מרכזים קהילתיים
מלגת מפעל הפיס לסטודנטים – מרכז צעירים
יוזמים עסק בגלבוע – מרכז הצעירים
מלגת קרן ראש המועצה לסטודנטים – מרכז צעירים
קורס פסיכומטרי בגלבוע  -מרכז צעירים
קורס פסיכומטרי – מרכז הצעירים
הזמנה לכנס מורשת גדוד  13בגלבוע – מרכזים קהילתיים
ערים לגיוס – מפגש הורים לקראת גיוס – מרכז צעירים
פר"ח תשע"ה – מרכז צעירים
מרוץ בגלבוע לשרות משמעותי – מרכז צעירים בגלבוע
מלגת הרב מנחם הכהן – מרכז צעירים
אגרת נהלי בטיחות להורים לקראת השנה האזרחית החדשה – מרכז צעירים
מלגת קרן גרוס – מרכז צעירים
אפליקציית הגלבוע  -שירות לתושב
התגוננות בפני זבוב החול – מחלקה וטרינרית
פינוי והטמנת פסולת תעשייתית  /חקלאית – .איכות הסביבה ופיקוח
מכתב לישובים-תרגיל מוסח ארצי  24.2.14 -בטחון
אתנחתא בדורות -כביסה מלוכלכת  - 7.2.14דורות בגלבוע
"אתנחתא בדורות – הסרט רוקדים ביפו – דורות בגלבוע
טיול לאיים הכנריים  -דורות בגלבוע
אתנחתא בדורות -משפטי חיים doc7.3
אתנחתא בדורות – זהרה –הצגה – תרבות – דורות
הפסקת הרתחת מי שתיה בתל יוסף –תאגיד קולחי הגלבוע
כנס עסקים – החברה הכלכלית הגלבוע
מפגשי קיץ בדורות בגלבוע -יולי  – 2014דורות בגלבוע
חוגים – מרכזים קהילתיים
חוגים ופעילויות –  - 2014דורות בגלבוע
חוברת סל שירותים 2014
סדרת ארץ אהבתי תשע"ה
תכנית מנויים להצגות ילדים

