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 ,שבדרך פורשיםוה פורשותעובדות והעובדים הסוציאליים, הכבוד הל

 

 הגמלאים באיגוד העו"ס! טיבתח, אלינו אתכם להצטרף מזמינים

 

 זו חטיבת הגמלאים? מה –מה 

 .הינה  חלק בלתי נפרד מאיגוד העו"ס, מיועדת לעו"ס שפרשו מעבודתם חטיבת הגמלאים

 

 היכן פועלת? –איפה 

, באר שבע והסביבה ז, ירושליםת"א והמרכ בעה מחוזות, לפי החלוקה המסורתית:באר

 יו"ר מחוז האחראי על הפעילות והעשייה במחוזו. –והדרום, חיפה והצפון. בכל מחוז 

 

 

 למה כדאי לך ?  –למה 

 .על קשר עם המקצוע והעמיתים רולשמ .1

 .תחושת השייכותאת ך יהמשל .2

 .חיזוק הגאווה המקצועיתל .3

תחום כדי לשמור ולהגביר את יכולת ההשפעה ב ,חיזוק כוחה המספרי של החטיבהל .4

 דור ההמשך. –וגם בסיוע לדור הצעיר  המקצועי

 .חיזוק האיגוד המקצועיל .5

 לשמור ולהגביר את כבודם של הגמלאים כגוף בעל ידע וניסיון עשיר. .6

 שמירה על הזכות "לחיות בכבוד".מען ול לשפר את זכויות הפנסיהחיזוק כוחה, בכדי ל .7

 .חר למוסדות האיגוד והחטיבהיבלבחור ולה למען זכותך .8

 להנות ממפגשים חברתיים, הרצאות, טיולים, כנסים, ברמה המחוזית והארצית. .9

 מידעו"ס הרבעוןלקבל את  .10
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 איך מצטרפים? –יצד כ

באיגוד העו"ס ובאגודה לקידום העבודה נפסקת אוטומטית החברות  ,עם הפרישה

 לכן: פוסקות. –הזכויות שהיו לך בהיותך במעגל העבודה  .הסוציאלית

 אפשרות לפנות למעסיק ולבקש המשך הורדת דמי לפני הפרישה יש  :חברות באגוד

שלום החבר בתלוש השכר )הפנסיה(, או לפנות למשרדי האיגוד ולהסדיר את הת

 .(לחודשיים ₪ 24בכרטיס אשראי )

 ליו"ר  ,לשנה ₪ 50 דמי חבר בסך מידי תחילת שנה בינואר, ניתן לשלם :חברות באגודה

 המחוז של חטיבת הגמלאים או מי מטעמו.

 

 לקבלת פרטים נוספים?למי לפנות  –למי 

 

 0544887004                    מחוז ת"א והמרכז  רותי זק

 0545339200 והסביבה מחוז ירושלים   בוארון –גינה לוי 

 0532226851                      מחוז חיפה והצפון ליאורה לורי

 0547619240               ר שבע והדרוםמחוז בא רחל גושן

 0522302434              תיו"ר ארצי בלהה אגוזי

 

 

 בברכה,

 

 בלהה אגוזי  עו"ס

 גמלאים העו"סחטיבת הארצית יו"ר 

 

 ענבל חרמוניעו"ס 

 יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

 


