
חדש! הלוואות מכספי קרן ההשתלמות למשפטנים

לבדיקת זכאות לקבלת ההלוואה ותנאיה ניתן ליצור קשר עם משרד מנהל הכספים של הקרן:
דוא״ל: mishpatanim@swerycpa.com | פקס: 03-5750811 | טלפון: 073-3236296 | דואר: ז’בוטינסקי 5 בניין 

אבגד, רמת גן, 52520

על קרן ההשתלמות למשפטנים:

להלן עיקרי התנאים למתן ההלוואה וכן תנאיה:

הבהרות וסייגים:

הקרן הוקמה בשנת 1971 בהתאם להסכם קיבוצי בין המדינה והמעסיקים הציבוריים לבין הארגונים המייצגים. 	 
לא כל אחד זכאי להצטרף לקרן – הזכות להצטרפות מוקנית רק לעורכי הדין במגזר הציבורי )משפטנים, פרקליטים, עוזרים משפטיים 	 

לשופטים, סניגורים ציבוריים וכיו"ב(.
החברה המנהלת את הקרן הינה מלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח(, והיא פועלת להשגת רווחים ותשואות לעמיתי קרן ההשתלמות 	 

למשפטנים )דמי הניהול שהחברה גובה מהעמיתים שווים להוצאות החברה, ללא כוונת רווח לחברה "על חשבון" העמיתים(.
בדירקטוריון החברה משתתפים גם נציגים של איגוד המשפטנים וארגון הפרקליטים.	 
ניהול ההשקעות מבוצע על ידי בית ההשקעות מהגדולים בישראל – פסגות.	 

עמית בעל חשבון נזיל- זכאי להלוואה בשיעור של עד 80% משווי הכספים הצבורים על שמו בקרן.	 
עמית בעל חשבון לא נזיל- זכאי להלוואה בשיעור של עד 50% משווי הכספים הצבורים על שמו בקרן.	 
סכום ההלוואה המינימלי הינו 5,000 ₪. הסכום המקסימאלי להלוואה הינו 100,000 ₪. 	 
תקופת ההלוואה המינימאלית היא שנתיים, ותקופת ההלוואה המקסימאלית היא עד 5 שנים.	 
הלוואה תינתן לעמית בעל וותק של שנה אחת לכל הפחות.	 
החזר ההלוואה יהיה ב-“בלון מלא” – כך שקרן ההלוואה והריבית תפרענה בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.	 
ההלוואות יוצמדו לריבית הפריים, כפי שמתפרסמת ע”י בנק ישראל מעת לעת, ועל בסיס חיתום פרטני לכל עמית/ה.	 

אישור מתן ההלוואה לעמית מותנה בנהלי החברה והוראות הדין, ותנאי ההלוואה כפופים לקבוע בנהלי החברה וכן לחיתום לפי מודל 	 
חיתום, כולל בדיקה בלשכת אשראי.

החברה רשאית לשנות את נהלי ההלוואות ו/או תנאי ההלוואות מעת לעת.	 
החברה רשאית לבטל את המשך האפשרות להלוואות לעמיתים בהתאם לשיקול דעתה.	 
אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.	 

בברכת בריאות טובה, 

עו"ד יצחק )ִיִצי( גורדון,
יו"ר איגוד המשפטנים

איגוד המשפטנים שמח לבשר על הטבה חדשה לעמיתי קרן ההשתלמות למשפטנים – עמיתי הקרן יוכלו לקבל הלוואה מכספי קרן ההשתלמות. 
שירות חדש זה חשוב במיוחד בתקופה הנוכחית – והוא מאפשר לעמיתי הקרן לקחת הלוואה )חלף משיכת כספים מצבירותיהם בקרן(.


