
2015עדכוני מחוז הדרום לחודש ספטמבר   
  2015, 11ספטמבר  :פורסם ב

 מפגשי הסברה

 דנטים לעבודה סוציאלית היוצאים לשוק העבודה, להוציא אילתהסתיים סבב ההסברות לסטו

 .שהמועד שקבעו ללא תאום עמנו לא אפשר לנו להגיע

 בסבב ההסברות שהתקיימו באוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר ומכללת אשקלון נטלו חלק

 .פעיל צירים מהמחוז: גיל אוחיון, שירה שכטמן ונעמה לוין

  

 אגף הרווחה בבאר שבע השתתפות ביום עיון של

במסגרת יום העיון בו סוכמה שנת העבודה של האגף התקיימה מחוות פרידה לעו"ס שהגיעו 
 .לגימלאות

  

 חטיבת הגימלאים של מחוז הדרום -ותיקי המקצוע  פורום

 הפורום בהובלתה של רחל גושן, צירת המחוז ומותיקות הפעילות באגוד התגבש באופן ראוי

 .לציון ועשיר בפעילות חברתית, תרבותית ומקצועית

 פעילותו נעשית מתוך "בית יונה" מסגרת יוקרתית לגיל הקשישים בבאר שבע שאימץ את הפעילות

ו"מפנק " את הקבוצה.הפורום פעיל גם ברמה הארצית ועוסק כל העת בהרחבת השורות על ידי 
 פעילות לאיתור

 .דהפורשים נוספים ושילובם באגוד ובאגו

 לאחרונה נפטרה עו"ס יהודית מחפוד אחת הפעילות בפורום זה לאחר תאונת דרכים

 .יהי זכרה ברוך 

  

 המאבק להעסקה ישירה

 צירים מהמחוז נטלו חלק פעיל בכנס המחאה שההסתדרות יזמה בתל אביב ובפעולות מחאה

 .נוספות עד לחתימת ההסכם

  

 מפגש עו"ס בנושא בטוח מקצועי

 צועי מעסיק מזה זמן עו"ס רבים. עו"ס עירית באר שבע התארגנו לקדםנושא הבטוח המק

 את הנושא ובמפגש משותף עם מנהלת האגף עו"ס אתי כהן סוכם על שורה של פעולות

 בנושא בתום החגים

  



 פעילות שוטפת

 זורמות ללא הרף, כמו כן הולכות ומתרבות ועדות בחינה באזורי  פניות של עו"ס מהשטח

 .בהם נדרשת נוכחותנו הדרום השונים

 בהקשר זה תודה מיוחדת לכמה מצירי המחוז שסייעו להתמודד עם גודש הועדות: עמית

 הוכמן, הילה חורש, ציפי אפרתי, שירה שכטמן, וכן פעילים שאינם צירים: עו"ס מרים יעיש

 ועו"ס שלום שגב

  

 כנס הסברה מחוזי לעו"ס

 חוזי , לשם קידומו התארגן צוות מארגןכנס הסברה כלל מ 21/10/2015-מתוכנן להערך ב

 שכולל חוץ ממני את שירה שכטמן, שמחה קמרי, הילה חורש נעמה לוין ,אסתי כהן

יתאפשר לעו"ס לקבל מידע עדכני על פעילות האגוד   קול קורא ראשון עבר. במסגרת המפגש
 ולהביע דעה

 .ועמדה בנושאים שונים של חיי העבודה שלהם

  

 עו"ס דליה אהוד/יו"ר המחוז

 


