תוכנית 'עתיד נאור'
'עתיד נאור' הינה תוכנית חברתית ותעסוקתית של חברת החשמל ,המיועדת לסטודנטים/ות איכותיים/ות
מאוכלוסיות הפריפריה והמיעוטים ,אשר יתחילו/תחלנה לימודי שנה ג' בשנה"ל תשע"ב .2012 - 2011
התוכנית כוללת ליווי של הסטודנטים/ות במהלך הלימודים ,תוך מחוייבות הדדית של הסטודנטים/ות ושל חברת
החשמל לעבודה בחברה.
סטודנטים/ות שיתקבלו/תתקבלנה לתוכנית יזכו/תזכנה בהטבות הבאות:
 מלגה בגובה שכר לימוד )ללא שירותים נלווים( למשך תקופת ההשתתפות בתוכנית.
 מענק חודשי בגובה  ,₪ 1,500החל מקבלת הסטודנט/ית לתוכנית ועד לסיום הלימודים.
 העסקה בחברה בתשלום בתקופת הלימודים ,במסגרת חוזה אישי ,בהיקף חודשי של  4ימי עבודה מלאים
לפחות.
 חניכה וליווי מקצועי בחברת החשמל.
 אפשרות לבצע את פרויקט הגמר ,בנושא שייקבע בתיאום עם חברת החשמל.
דרישות הקדם לקבלה לתוכנית 'עתיד נאור':
 מועמדים/ות איכותיים/ות מאוכלוסיית הפריפריה ו/או המיעוטים.
)מצורפת רשימת יישובי הפריפריה הנכללים בתוכנית(.
 בוגרי/ות שנה ב' בתחומי הלימוד הבאים :הנדסת חשמל )עדיפות לזרם חזק( /מכונות /אזרחית /תעשיה
וניהול.
 ציון  600ומעלה בבחינה פסיכומטרית
או
ציון  600בבחינה פסיכוטכנית ,במוסדות לימוד בהם מתקיימת בחינה פסיכוטכנית.
להלן מידע והנחיות להגשת מועמדות לתוכנית 'עתיד נאור':
 .1יש למלא את טופס המועמדות האלקטרוני.
לתשומת לב :ההרשמה תיעשה בצורה מקוונת בלבד ,באמצעות אתר האינטרנט של חברת החשמל.
 .2יש לסרוק ולצרף כקובץ לטופס המועמדות האלקטרוני את המסמכים הבאים:
 גיליונות ציונים רשמיים של שנה א' ושנה ב'.
 אישור על תוצאות בחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית.
 טופס הצהרה על מצב כלכלי )מצ"ב(.
יש להקפיד על טעינת קבצים מהסוגים הבאים בלבדpdf, gif, jpg, txt, rtf, htm :
 .3בסיום – יש ללחוץ על לחצן "שלח".
תתקבל הודעת מערכת שהטופס והצרופות הועברו למרכז המיון של חברת החשמל.

.doc,

תוכנית 'עתיד נאור'
 מועמדים/ות שעומדים/ות בדרישות הקדם ,יעברו/תעבורנה תהליכי מיון קפדני בחברה ,כמקובל בתהליך
הקליטה בחברת החשמל.
 במהלך המיון יתקיים מפגש תיאום ציפיות ,בו יינתנו הסברים על מילגת הלימודים ,מילגת הקיום,
ההתחייבות החוזית-תעסוקתית כלפי חברת החשמל ,השיבוץ לעבודה עם תום הלימודים לתואר ,ועוד.
 קבלה לתוכנית מותנית בחתימת הסטודנט/ית על התחייבות לעבוד בחברת החשמל לפחות שלוש שנים מסיום
התואר.
 בסיום לימודי התואר ישובצו/תשובצנה הבוגרים/ות לעבודה באתרי חברת החשמל.
 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפות הסטודנט/ית בתוכנית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
* מספר המקומות מוגבל *
* סודיות תישמר בקפידה והנתונים ישמשו רק לצרכי תוכנית זו *
 רשימת הישובים הנכללים בתוכנית 'עתיד נאור':
אופקים
אור יהודה
אור עקיבא
אילת
אריאל
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שאן
בית שמש
דימונה
חצור הגלילית
טבריה
טירת הכרמל
יישובי יהודה ושומרון
יישובי מועצה אזורית אשכול
יישובי מועצה אזורית חוף אשקלון
יישובי מועצה אזורית מרחבים
יישובי מועצה אזורית מרום הגליל
יישובי מועצה אזורית עמק המעיינות )בקעת בית שאן(
יישובי מועצה אזורית שער הנגב
יפו
יקנעם

ירוחם
כרמיאל
לוד
מגדל העמק
מעלות
מצפה רמון
נהריה
נצרת עלית
נתיבות
עכו
עפולה
ערד
פרדס כץ
צפת
קצרין
קריית גת
קריית ים
קריית מלאכי
קריית עקרון
קריית שמונה
רמלה
שלומי
שדרות

 כמו כן מיועדת התוכנית לסטודנטים/ות מאוכלוסיית המיעוטים המתגוררים/ות בכל אזורי הארץ.

