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العام والتي تخدم اجلمهور وتضمن استمرارية اخلدمات
العامة .
كيف وصلت الى العمل في هذه الوظيفة ؟
بعد ان انهيت تعليمي اجلامعي توجهت إلى العمل في مجال
تدقيق احلسابات في الناصرة ملدة أشهر قليلة  ،ثم عدت
إلى القدس للعمل في مكتب حسابات وهناك تقدمت للعمل
في وزارة املالية في مجال االقتصاد كمسؤول عن اتفاقيات
العمل وأجور قطاع األطباء واملمرضات ملدة سنتني .بعدها
تقدمت لوظيفة اقتصادي كبير ومسؤول اتفاقيات األجور
في كل مجاالت الصحة في القطاع العام ،وبعدها تقدمت
لوظيفة مستشار مدير القسم (مستشار مدير عام ) ملدة
 6سنوات ،وقبل عام ونصف حصلت على منصب نائب
متقدم ملدير القسم ومت تكليفي بإقامة قسم جديد لتطوير
التخطيط االستراتيجي واألبحاث احلديثة في قسم األجور

وم �س��ؤول ع��ن ات�ف��اق�ي��ات عمل تخص ك��اف��ة ال�ق�ط��اع العام
ومسؤول القوى العاملة داخل قسم امليزانيات  .هنا الفضل
اوال لله تعالى الذي وفقني لذلك ،وال أنسى رضى الوالدين
ودعاءهما والدعم والتشجيع الدائم منذ البداية .
نصيحة توجهها للقراء؟
نشهد اليوم تغييرات كبيرة في سوق العمل والتي تؤثر
علينا جميعا ،حيث ان�ص��ح ال�ش�ب��اب وخ��اص��ة ال�ط�لاب ان
يكونوا على وعي كامل لهذه التغييرات التي تؤثر مستقبال
على دخولهم ل�س��وق العمل .ال ب��د م��ن التأكيد أن هنالك
م �ج��االت ج��دي��دة ل��م ن�ع�ه��ده��ا م��ن ق�ب��ل خ��اص��ة ف��ي مجال
املعلومات والتكنولوجيا التي ستكون ركنا أساسيا في
سوق العمل مستقبال  ،لذا يجب أن يكون لدى أبناء اجليل
الصاعد الوعي ملواضيع التخصص  ،آخذين بعني االعتبار
وجود مواضيع لن يكون لها مكان في سوق العمل.

بطاقة تعارف:

شادي عبد العزيز عازم .
االسم :
الطيبة .
البلد :
 42سنة .
العمر :
احلالة االجتماعية  :متزوج من آية واب لثالثة أبناء  :امير  ،مرمي واحمد .
التعليم  :ح��اص��ل ع�ل��ى ال�ل�ق��ب األول ف��ي االق �ت �ص��اد واالح��ص��اء من
اجل��ام �ع��ة ال�ع�ب��ري��ة ف��ي ال �ق��دس وع �ل��ى ال�ل�ل�ق��ب ال �ث��ان��ي في
االقتصاد
الوظيفة  :نائب كبير للمسؤول عن االجور واتفاقيات العمل في وزارة
املالية ومدير وحدة الرقابة .
هل لك ان تطلعنا على ماهية عملك ؟
مجال عملي هو مراقبة وضبط األجور والتأكد من انها
تُدفع حسب االتفاقيات املصادق عليها من قبل قسم
األج��ور في وزارة املالية .انا مسؤول عن  18موظفا
في قسم الرقابة حيث نقوم مبراقبة وفحص أكثر من
 800هيئة ومؤسسة التي تشغل أكثر من  400ألف
عامل وموظف في القطاع العام  ،والتي تصل فيها
تكاليف األج ��ور إل��ى أكثر م��ن  75مليارد شيقل في
السنة ،منها السلطات احمللية وما يتبع لها واجلامعات
واملعاهد العليا وبعض املستشفيات وصناديق املرضى
والهيئات العامة مثل مؤسسة التأمني الوطني وسلطة
املعابر واملطارات والشركات احلكومية وغيرها .
من خالل عملنا في قسم الرقابة مت توفير أكثر من 6
ملياردات شيقل والتي مت دفعها بشكل غير قانوني
ومتت إعادتها إلى ميزانيات الهيئات واملؤسسات من
أجل استخدامها في املكان الصحيح وتقدمي اخلدمات
والتطوير في املجاالت املختلفة مثل الصحة والتعليم
والرفاه االجتماعي وما شابه .خالل السنوات الثالث
األخيرة مت إعادة ما يقارب  2مليارد شيقل إلى الهيئات
واملؤسسات وذل��ك بسبب توفير برنامج وخطة عمل
خاصة في الشركات احلكومية واجلامعات وصناديق
املرضى التي تدفع بها جت��اوزات مببالغ كبيرة .منذ
بداية السنة نقوم ب��إدخ��ال حتديثات تكنولوجية في
عمل املراقبة والتي تساعد بالكشف عن جتاوزات مالية
في اتفاقيات العمل واألجور  ،وذلك خالل فترة زمنية
قصيرة ،األمر الذي يؤدي إلى تقليل هذه التجاوزات
خاصة عندما يالحظ املسؤولون أنهم حتت املراقبة.
ك��ل ه��ذه التحديثات تساعد ف��ي دف��ع األج ��ور حسب
االتفاقيات وتوظيف األموال في األماكن املخصصة لها
 .عملنا في مجال الرقابة كان رادعا لعدد من املؤسسات
مما اجبرها على التوجه إلى قسم األجور قبل التوقيع
على اتفاقيات ودفع رواتب خالفا ملا كان في املاضي.
هل لك أن تعطينا منوذجا عن عمل قمتم به ؟
قمنا بفحص في اجلامعة العبرية في القدس من خالل
جتاوزات ودفعات غير قانونية حملاضرين متقاعدين
حيث توصلنا إل��ى اتفاقيتني يتم خاللهما توفير 48
مليون شيقل في السنة و 600مليون شيقل مستقبال
وذل��ك م��ن ميزانية اجل��ام�ع��ة ،األم��ر ال��ذي يساعد في
حتسني األوض��اع املالية للجامعة املوجودة في عجز
م �ي��زان �ي��ات ومم �ك��ن ت��وظ �ي��ف ه ��ذه األم�� ��وال للطالب
واألبحاث وغيرها .مثال آخر يتعلق بفحص في شركة
الكهرباء استمر ملدة  3سنوات وبعد احملاكم توصلنا
التفاقيات تضمن توفير أكثر من  100مليون شيقل في
السنة وارجاع  153مليون شيقل إلى ميزانية الشركة
ال�ت��ي تعاني م��ن عجز كبير .م�ث��ال اخ�ي��ر ،قمنا خالل
السنة األخيرة بفحص املعاشات في بلدية بئر السبع،

حيث تبني أن هنالك جت��اوزات في األج��ور وتوصلنا
إلى اتفاق مع جلنة املوظفني والهستدروت واإلدارة
بإيقاف التجاوزات وتوفير  677أل��ف شيقل سنويا
و 18مليون شيقل مستقبال باالضافة إلى إرجاع مبلغ
6ونصف مليون شيقل إلى ميزانية البلدية.
كيف وصلت الى العمل في هذه الوظيفة ؟
كانت هنالك مناقصة لوظيفة إقتصادي مبتدئ في
وزارة املالية ،حيث عملت ملدة سنتني ومن ثم استلمت
منصب اقتصادي كبير ملدة  4سنوات  ،وبعدها وظيفة
نائب رئيس القسم ملدة  5سنوات  ،ومنذ  9اشهر اشغل
منصب مدير وحدة الرقابة.
الى اين تطمح ان تصل ؟
الطموحات تتعلق بتطوير القسم وزي��ادة الفعاليات
واألن �ش �ط��ة ح�س��ب خ�ط��ة ع�م��ل م��ن أج��ل ك�ب��ح ظ��اه��رة
ال �ت �ج��اوزات  ،وإدخ ��ال م��زي��د م��ن التحديثات ف��ي هذا
املجال  .أما على الصعيد الشخصي ارغب باحلصول
ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة ج��دي��دة ذات ت��أث�ي��ر وم�ن�ص��ب أع �ل��ى في
خدمات القطاع العام وخاصة خدمة مجتمعنا العربي
في عدة مجاالت  ،وكل ذلك من خالل التجربة املهنية
واخلاصة التي نقوم بها بشكل يومي تقريبا.
من خالل وظيفتك ،ماذا يلفت نظرك من ناحية عمل
املؤسسات اجلماهيرية ؟
ن �ح��ن ن�ل�اح ��ظ ف ��ي ب �ع��ض ال �س �ل �ط��ات احمل �ل �ي��ة ع��دم
استغالل امل�ي��زان�ي��ات ال�ت��ي خصصت م��ن قبل وزارة
املالية وال��وزارات املختلفة من أجل التطوير وحتسني
اخلدمات  .أعتقد أن السبب يعود إلى عدم وجود املهنية
الكافية  .نحن في قسم اتفاقيات العمل لدينا االستعداد
ملساعدة هذه السلطات عن طريق إتاحة اتفاقيات عمل
م��ن خ�لال جتنيد موظفني مهنيني ،وبالتالي تساعد
هذه امليزانيات في تطوير السلطات احمللية وحتسني
اخلدمات للجمهور.
نصيحة توجهها للقراء؟
نحن نحث األكادمييني العرب على التقدم للمناقصات
للعمل في مجال القطاع العام والوظائف احلكومية
وااللتحاق بهذا السوق ،حيث أن لهذه الوظائف تأثير
كبير ع�ل��ى اخل��دم��ات ال�ت��ي ت�ق��دم للجمهور  ،وميكن
التأثير من خاللها وممكن اكتساب املهنية من خالل
هذه الوظائف واالحتكاك مع كبار املوظفني في القطاع
ال�ع��ام  ،كما ميكن توظيف ه��ذه اخل�ب��رة واملهنية في
تطوير ال��وس��ط ال�ع��رب��ي .وج��ود موظفني ع��رب كبار
في وزارة املالية يعود للقوة الذاتية لهؤالء املوظفني
ومبجهود وقدرات خاصة والتي ممكن ان يصل إليها
كل من يستحق .

بطاقة تعارف:

ضياء خير الدين اسدي .
االسم :
اجلديدة – املكر .
البلد :
 42سنة .
العمر :
احلالة االجتماعية  :متزوج من حنني واب آلدم ويامن .
التعليم  :ح��اص��ل على اللقب األول ف��ي احل�س��اب��ات واالق�ت�ص��اد من
اجلامعة العبرية في القدس
الوظيفة  :نائب كبير للمسؤول عن االجور واتفاقيات العمل في وزارة
املالية ومسؤول عن مجال التنظيمات واحلكم احمللي.
هل لك ان تطلعنا على ماهية عملك ؟
عملي يتعلق ب��أج��ور م��ا ي�ق��ارب  140أل��ف عامل في
السلطات احمللية والبالغ عددها  257سلطة محلية.
ايضا نتحدث ع��ن ش��رك��ات تابعة للسلطات احمللية
مثل الشركات االقتصادية واللجان اللوائية للتخطيط
وال�ب�ن��اء وال�ل�ج��ان الدينية وه�ي�ئ��ات امل �ي��اه  .بالنسبة
مليزانية السلطات احمللية املختصة باالجور واتفاقيات
العمل فانها تصل إلى ما يقارب  23مليارد شيقل .انا
مسؤول عن كل ما يتعلق بشروط واتفاقيات العمل
للعمال واملوظفني في السلطات احمللية والشركات
التابعة  ،ومسؤول عن إدارة املفاوضات مع نقابات
ال�ع�م��ال بالتعاون م��ع م��رك��ز احل�ك��م احمل�ل��ي ووزارة
الداخلية.
كشخص مطلع على عمل السلطات احمللية ،كيف
تنظر الى حال السلطات احمللية العربية ؟
وضع السلطات احمللية العربية بحاجة إلى حتسني من
الناحية االقتصادية واإلدارة وتقدمي اخلدمات .الشيء
املشجع ال��ذي ن��راه م��ن خ�لال التعامل م��ع السلطات
احمللية العربية ان هنالك توجها مهنيا وصحيحا والنية
تسير إلى املزيد من تقدمي اخلدمات بالشكل املطلوب.
نأمل ان يستمر هذا التوجه بشكل أفضل.

كيف وصلت إلى هذا املنصب ؟
لقد بدأت العمل موظفا عاديا  ،اقتصادي مبتدئ في وزارة
املالية في قسم األجور واتفاقيات العمل ملدة  3سنوات ،
ومن ثم استلمت وظيفة مستشار مدير عام القسم ملدة
سنتني ونصف  ،وم��ن ثم ه��ذا املنصب وه��و نائب كبير
ملدير القسم .انا مسؤول عن  8موظفني في هذا القسم.
الى اين تطمح ان تصل ؟
أريد أن أكون أكثر مؤثرا في مجال اخلدمات العامة
وخ��اص��ة ت��وف�ي��ر خ�ط��ط ع�م��ل ت�س��اع��د امل�ج��ال��س على
العمل بشكل مهني وتقدمي اخل��دم��ات بشكل أفضل
للمواطنني .طموحي اخلاص ان اكون موظفا ميدانيا
له تأثير وتعامل مباشر في تقدمي اخلدمات .
نصيحة توجهها للقراء؟
بعد اخلبرة في مجال االقتصاد وسوق العمل ،ميكنني
القول إن هنالك الكثير من املجاالت والوظائف التي
باستطاعة األكادمييني والشباب العرب االندماج بها،
لكن ينقص الوعي والتوجيه لديهم .نتمنى أن نساعد
ف��ي إي�ج��اد آل�ي��ات للتوجيه الصحيح للشباب العرب
لالندماج في مجاالت غير اعتيادية وغير مألوفة ،
خاصة أن هنالك مواضيع مثل الهندسة والتي هنالك
نقص في تخصصات متعلقة بها وبالذات في مجال
تطوير البناء واخلطط لزيادة وحدات السكن .

