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تصوير  :قسم الناطق
بلسان وزارة املالية

بانوراما في ضيافة  3موظفني عرب كبار في وزارة املالية :

"الوصول للقمة

ممكن وليس مستحيال"
محمود رحمان من البعينة النجيدات ،شادي عازم من الطيبة وضياء أسدي من اجلديدة املكر  ،هم  3موظفني كبار في وزارة املالية ،ال زالوا في مقتبل العمر ،لكنهم يحملون على
عاتقهم مهاما ضخمة تتعلق باتفاقيات االجور والرقابة  ...مراسل صحيفة بانوراما زار وزارة املالية والتقى باملوظفني الشباب الثالثة وسألهم عن ماهية عملهم ،وكيف وصلوا
الى هذه الوظائف التي تعتبر غير اعتيادية وطلب منهم أن يقدموا النصائح للشباب والشابات العرب الذين يخططون للتعليم االكادميي  ...هذه فرصتكم لتتعرفوا عليهم ...
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بطاقة تعارف:

محمود عمر رحمان .
االسم :
البعينة النجيدات .
البلد :
 39سنة .
العمر :
احلالة االجتماعية  :م��ت��زوج م��ن س��ه��اد واب ل��ث�لاث��ة أب��ن��اء :ع��ب��د ال��رح��م��ن ،ي��اس��م�ين ،
ومصطفى .
التعليم  :خريج اجلامعة العبرية في القدس مبوضوع حسابات واقتصاد
لقب اول  ،ولقب ثان في السياسة اجلماهيرية .
الوظيفة  :نائب كبير للمسؤول عن االجور واتفاقيات العمل في وزارة املالية
ومسؤول عن مجال االستراتيجية .

هل لك ان تطلعنا على ماهية عملك ؟
أنا أعمل في قسم األجور وفي مجال اتفاقيات العمل بشكل
عام  ،وأنا مسؤول عن اتفاقيات العمل في كل القطاع العام،
أي أنني مسؤول عن اتفاقيات أج��ور ما يقارب  700ألف
عامل .هذا يشمل موظفي املكاتب احلكومية واملستشفيات
احلكومية وق��ط��اع التربية والتعليم  .ك��ذل��ك يشمل ذلك
أجور موظفي السلطات احمللية واجلامعات واملعاهد العليا
وصناديق املرضى وجهاز الصحة والهيئات العامة  .نحن
مسؤولون عن اتفاقيات العمل وحتديد األج��ور وشروط
العمل لـ  700ال��ف عامل من بينهم األط��ب��اء واألكادمييني
وامل��م��رض��ات وغ��ي��ره��م .لكل وظيفة شروطها واتفاقيات
العمل التي تخصها بشكل مباشر .عندما نتحدث عن 700

ألف عامل ،فنحن نتحدث عن أكثر من  45%من ميزانية
ال��دول��ة ،حيث تصل تكاليف األج��ور سنويا إل��ى ما يقارب
 180مليارد شيقل  .طبيعة عمل قسم األجور ترتبط أيضا
بشكل مباشر مبيزانيات اخلدمات التي تقدم من الوزارات
والدوائر احلكومية والقطاع العام  ،والتي يتم تقدميها إلى
اجلمهور  .اي مبا معناه نحن نعمل على حتسني اخلدمات
املقدمة للجمهور من خالل قسم األجور واتفاقيات العمل.
م��ث��ال على ذل��ك  ،امل��ف��اوض��ات األخ��ي��رة م��ع نقابة االط��ب��اء
وايضا نقابة املعلمني  ،حيث كان التفكير يتعلق باخلدمات
التي تشجع حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور .ال ننسى أن
من أهدافنا في قسم األجور إدارة ميزانية الدولة بصورة
حكيمة ومسؤولة  ،والتي هي ميزانية األج��ور في القطاع

