פרויקט השמה להתמחות תשפ"א
סטודנטים וסטודנטיות יקרות ויקרים שלום רב,
הנכם עומדים כעת בפתחה של אחת מנקודות הציון המשמעותיות ביותר על ציר הזמן של סטודנט למשפטים – תהליך סגירת
ההתמחות.
מבט קצר על נתוני לשכת עורכי הדין מעיד כי מספרם של הניגשים למבחני הלשכה מדי שנה הולך וגדל .כך גם מספרם של בתי הספר
למשפטים בישראל נמצא במגמת צמיחה .עם זאת ,מספרם של מקומות ההתמחות המבוקשים ,הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי
אינם גדלים בשיעור זהה ,ולפיכך התחרות על כל מקום התמחות הולכת וגדלה.
הגיע השלב בו אתם ,הסטודנטים והסטודנטיות הנמצאים לפני סגירת ההתמחות ,צריכים לשאול את עצמם היכן אתם רוצים להיות
בעוד שנתיים מהיום .אך אל דאגה ,אינכם צריכים למצוא את התשובה לשאלה זו לבדכם ,לשם כך אנחנו כאן.
צוות פרויקט ההשמה לשנת תשפ"א ,שם לו למטרה להכין אתכם בצורה הטובה ביותר לראיונות ההתמחות אשר יתקיימו בחודש מרץ
 ,2021מבחינה מקצועית ומבחינה מנטאלית כאחד .אנו הרכזים והרכזות ,נלווה אתכם לאורך כל תהליך ההכנה לראיונות ועד לסגירת
ההתמחות.
במסגרת הפרויקט ,יתקיימו במהלך חודש ספטמבר וכן במהלך סמסטר א' מפגשים בהם תיחשפו למגוון מקומות התמחות במגזר
הפרטי והציבורי באמצעות סיורים וכנסים שיתקיימו באוניברסיטה או בזום (כתלות במגפת הקורונה) .כמו כן ,תעברו סדנאות
מקצועיות לכתיבת קורות חיים וסימולציות לביצוע ראיונות ,אשר יכינו אתכם בצורה הטובה ביותר לרגע האמת.
השנה החלטנו להרחיב את פרויקט ההשמה ,על מנת לתת לכם כלים טובים ורחבים להצלחה בפרויקט ומציאת התמחות ,לרבות סדנה
מורחבת לכתיבת קורות חיים ,ולכן הפרויקט יתחיל כבר במהלך חודש ספטמבר .2020
נוכחותכם בפרויקט חשובה והכרחית ביותר להצלחתכם במציאת התמחות המתאימה לכם.
לשם המחשת חשיבותו של הפרויקט ,כ 100%-מהסטודנטים אשר נטלו חלק בפרויקט ההשמה אשתקד ,מצאו מקום התמחות .אנו
מקווים ומקוות לשמור על הנתון המדהים הזה גם השנה .במקביל ,נבקשכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק הייעודית של פרויקט ההשמה
שבה תתעדכנו אחר הפרסומים הנוגעים לפרויקט.

אנחנו ,רכזי פרויקט ההשמה ,כאן בשבילכם כדי לסייע לכל אחד ואחת מכם למצוא את ההתמחות הטובה עבורו/ה!
אל תהססו לפנות עלינו בשאלות ,בקשות וחששות.
מפגשי חודש ספטמבר :2020
•

 ,07.09.2020בשעה  ,18:00מפגש פתיחה אינטימי לחברה הערבית.

•

 ,14.09.2020בשעה  ,18:00מפגש ההזנקה הרשמי של פרויקט השמה תשפ"א.

•

 ,21.09.2020בשעה  ,18:00סדנת כתיבת קורות חיים מורחבת.

במהלך סמסטר א' ,הפרויקט ייערך בימי רביעי בין השעות .12:00-14:00

מצפים לראותכם/ן!
מרכזות ומרכזי פרויקט ההשמה לשנת תשפ"א:
עו"ד סיון שחר – shachar.sivan@gmail.com – 052-4719710
אלכס פייגלמן – alexfeigelman@gmail.com – 054-6274449
באסל מוראד – murad.basil30@gmail.com -052-8182940
ליאת בלומנפלד – liatbl9@gmail.com – 052-6210303

