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ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  להוראות  ובכפיפות  שמכוחו,  והתקנות  התשס"ה-2005  גמל(,  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  להוראות  בהתאם  פועלת  החברה 
בפועל. הקרן  הוצאות  לפי  הניהול  דמי  להיות  פרט  העתיד,  לגבי  כלשהן  התחייבות  או  הבטחה  משום  בעבר  שנגבו  ניהול  דמי  או  עבר  תשואות  אודות  במידע  אין  וחסכון. 

חברה ללא כוונת רווח המנהלת קרן השתלמות ענפית עבור פרקליטים ומשפטנים במגזר הציבורי

מי אנחנו?
הקרן הוקמה בשנת 1971 בהתאם להסכם קיבוצי בין המדינה והמעסיקים הציבוריים לבין הארגונים המייצגים. 

לא כל אחד זכאי להיות עמית בקרן. הזכות להצטרפות מוקנית רק לעורכי דין ומשפטנים במגזר הציבורי. 
הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ, אשר מניותיה מוחזקות על ידי המדינה ואיגוד המשפטנים.

• השתלמות משפטנים כללי
• השתלמות משפטנים מניות

• השתלמות משפטנים אג"ח ללא מניות

קרן משפטנים 
 מציעה 

3 מסלולי 
השקעה:

ניתן לבצע מעבר בין מסלולים בכל עת, תוך 3 ימי עסקים וללא תשלום.

 דמי ניהול 
 נמוכים 

לאורך זמן, 
מגדילים 

 משמעותית 
את החיסכון 
הנצבר בידי 

מנורה העמית:
מבטחים 

השתלמות 
כללי

 כלל 
השתלמות 

כללי

מיטב דש 
השתלמות 

כללי

 ילין 
השתלמות 

כללי

אלטשולר 
השתלמות 

כללי

הלמן אלדובי 
השתלמות 

כללי נכון לשנת 2019

0.41%

0.61%

0.74% 0.76% 0.80% 0.83%

0.98%

השתלמות 
משפטנים כללי

למה אנחנו?

החברה המנהלת את הקרן הינה מלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח( הפועלת להשגת רווחים ותשואות לעמיתי הקרן למשפטנים )בשונה מקרנות 
השתלמות "פרטיות" הפועלות גם למטרת רווח(. 

יש לכם ייצוג: בדירקטוריון החברה משתתפים, בין היתר, נציגים של איגוד המשפטנים ושל ארגון הפרקליטים, המכהנים ללא תמורה, ופועלים 
תוך ראיית טובתם של העמיתים. 

ניהול ההשקעות והתפעול בקרן מבוצעים על ידי גופים מתמחים מהטובים והגדולים בתחום: על ניהול הקרן אמונים מנהלי ההשקעות 
 בפסגות, שהינו בית ההשקעות הגדול בישראל, אשר מנהל כ- 185 מיליארד ₪ עבור למעלה ממיליון לקוחות. 

בנק הפועלים מתפעל את חשבונות העמיתים. הכל, בתנאים מיטביים בהתייחס לקרן ולנכסיה. 

אין לנו סוכנים ואין לנו מפיצים: הקשר שלנו מול העמיתים הוא ישיר, ללא כל תלות בגורמים כמו סוכנים או מפיצים, המקבלים עמלות אשר מנוכות 
מנכסי העמיתים. 

לא צריך להתמקח: דמי הניהול בקרן שווים אך ורק להוצאות שהוציאה הקרן בפועל, ללא כל רווח לקרן ולחברה המנהלת. 

לרבות  לקרן,  הפקדות  עם  בקשר  מעסיקיכם  בחובות  עבורכם  ההשתלמות: מטפלים  לקרן  עבורכם  כספים  מפקידים  שהמעסיקים  מוודאים 
באמצעות נקיטת הליכים משפטיים ככל שידרשו. 


