
   
 

 

 

 

 

 

 ג"תשפ להתמחות השמהתוכנית ה

 ,ויקרים יקרות וסטודנטים סטודנטיות

וצים להבטיח שצעד זה אנו בפקולטה רירה המשפטית בה תחלו לאחר סיום לימודיכם. מהווה צוהר לקריבחירת ומציאת התמחות 
 על אפשרויות ההתמחות הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.מידע מלא יבוצע שבידיכן.ם 

חד עם זאת, י מדי שנה. צביעים על עליה במספר הניגשים למבחני לשכת עורכי הדיןמ הדין עורכי לשכת ם המתפרסמים על ידינתוניה
, תקופת ההתמחות התארכה )משנה בנוסף לכך .השונים יםהתמחות המוצעים לסטודנטים במגזרהבמקומות מקבילה עליה  אין

 .התפתחויות המצריכות היערכות במישור ההשמהלשנה וחצי(, 

ם רבים כמו גם מחשבה בתוכנית הושקעו משאביהפקולטה. שמציעה לאור זאת, עולה החשיבות של השתתפותכן.ם בתוכנית ההשמה 
ותכנון מעמיקים.  התוכנית כוללת שולחנות עגולים שבהם נציגי מגזרים שונים יציגו את אופי עיסוקם ועבודת המתמחים בהם, סדנה 
לשיפור כתיבת קורות החיים, הכנה לראיונות להתמחות, ליווי מקצועי של חברת "קודקס" וליווי אישי של צוות ההשמה הייעודי של 

, השנה הופקה במאמץ גדול חוברת כמו כן את המידע הנדרש. כן.םלטה. הליווי יתבצע גם באמצעות אתר ייחודי אשר יעביר הפקול
בתחילת  לכן.ם המאגדת מידע עדכני ורב הנוגע למעסיקים במגזר הפרטי )לרבות משרדים רבים( והמגזר הציבורי. חוברת זו תחולק

 .הסמסטר

 מתוכננים להתקייםאשר  ,לראיונות ההתמחות באופן המיטבים ן.שם לו למטרה להכין אתכ ,ג"ההשמה לשנת תשפ תוכניתצוות 
 ההכנה לראיונות תהליך לאורך כל אתכן.םנלווה  ,צוות התוכנית אנו .מנטאליההן ו מקצועי-משפטיבמישור ההן  2023, בחודש מרץ
 .ההתמחות ועד לסגירת

בה תוכלו  ההשמה תוכנית של הייעודית הפייסבוק לקבוצת להיכנסוההשמה  לצורך זאת, נבקשכן.ם להירשם לקורס של תוכנית 
 בהמשך תפתח קבוצת וואטסאפ להודעות שוטפות. .לתוכנית הנוגעים הפרסומים אחר לעקוב

 הטובה ההתמחות את למצוא םן.מכ ואחד אחת לסייע לכלעל מנת  םן.בשבילכ כאן ,ההשמה צוות תוכנית ,ואנ

 !ו.העבור ביותר

 אלינו בכל שאלה. לפנותמוזמנות.ים           
 

 .14:00-12:00 ד' בשעותבימי  הפרויקטייערך  ',במהלך סמסטר א

 .ולמפגשי הזום על מנת לפתוח גישה למודל יש להירשם לקורס ללא עלות

 hasama@univ.haifa.ac.il -מייל פרויקט ההשמה 
 

 

 

 

  :ג"ההשמה לשנת תשפ ראש המרכז לפיתוח קרירה משפטית ורכזות תוכנית

 ( ד"עוד"ר) 7119699-050 –בר -עדי פרידמן –   adifriedman17@gmail.com 

 8187326-052  – רעות יצחק – @gmail.com1155reuti 

 3015110-053 הודיה נימני – @gmail.com1hodayanimni 

 0509848668 – תום יאירי –@gmail.com1tomyairi 
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