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פרק א' – כללי
 .1רקע
בשנת  2008חוקק בבריטניה חוק שהביא ליסודו של בית השקעות חברתי באנגליה אשר מקור
הכספים המושקעים במסגרתו הנם נכסים פיננסיים ללא דורש (מרביתם כספים בחשבונות בנק
רדומים) .אחת המטרות אשר הציבה לעצמה קרן פורטלנד בישראל הנה "יבוא" לישראל של רעיון
בית ההשקעות החברתי כאשר מקור הכספים אשר ינוהלו במסגרתו יהיו ,כמו באנגליה ,נכסים
פיננסיים ללא דורש – ( Unclaimed Assetsכספים בחשבונות בנק ו/או פוליסות ביטוח שנשכחו).
יישומו של הרעיון בישראל נושא בחובו פוטנציאל ליצירתו ופיתוחו של שוק השקעות חברתיות
בהיקף משמעותי אשר עשוי לחולל שינוי של ממש בשוק העסקים החברתיים בישראל (תהא הגדרתו
אשר תהא )...ולשילובם של משקיעים ושחקנים משמעותיים וגדולים בשוק האשראי וההשקעות
בארץ בעסקים וביזמויות המשלבים ומקדמים מטרות חברתיות .ברור כי יישום הרעיון בארץ יצריך
שכנועו של הרגולטור בהיתכנותו של המודל ,כדאיותו ,סבירותו וכן אולי ביצוע התאמות לרגולציה
ולמצב המשפטי והפוליטי הקיים בארץ.
מטרת המסמך להוות כלי עזר לפורטלנד בגיבוש המודל וקידומו מול הגורמים השונים בישראל.

 .2מבוא
מטרת מסמך זה הינה הצגת ההסדרה המשפטית עבור נכסים פיננסים באנגליה ,ארה"ב
ואוסטרליה בסוגיות אשר מצאנו שהינן רלבנטיות לעניינינו ועשויות להיות רלבנטיות עבור
הרגולטור בבואו לבחון את הנושא .במסגרת סקירת המצב המשפטי בכל מדינה ,בחרנו להתייחס
לסוגיות הבאות :זהות הגופים האחראיים על ניהול הנכסים לא דורש ,סוגי הנכנסים הנכללים תחת
ההגדרה של "נכסים ללא דורש" ,פרק הזמן שחולף עד אשר הנכס מוגדר כנכס ללא דורש ומטופל
בהתאם ,הפעולות שבאחריות המוסדות הרלבנטיים לטובת איתור הבעלים ,היקף תביעות הבעלים
להשיב את הנכסים והאפיקים בהם מנוהלים הנכסים.
בהמשך ,נציג את המסקנות שעלו בעקבות הבחינה המשווה לגבי ההסדרה הראויה של נכסים
פיננסים ללא דורש בארץ .נדון בשיקולים המרכזיים שיש להתחשב בהם בעת עיצוב המודל
הישראלי לייסוד של בית השקעות חברתי ונציג מספר חלופות אשר עשויות לסייע בהליך החשיבה
לקראת גיבוש המודל הישראלי .חלופות אלו הן בגדר רעיונות ראשוניים שנועדו בעיקר להציף
אפשרויות שונות למבנים משפטיים-תאגידיים בהקמת מודל ישראלי ,והן מסייעות להבין מהי
הדרך הראויה ביותר בה ליישם את הרעיון האנגלי למודל ישראלי ישים שבו נכסים ללא דורש
ישמשו למטרות חברתיות בישראל.
חשוב להדגיש כי המסמך אינו עוסק באפיונו של המגזר השלישי או הרביעי בארץ ,הצרכים של מגזר
זה ,הגדרת "עסק חברתי" ו/או אפיון המטרות החברתיות אשר יש לקדם במסגרת הקמתו של בית
5

השקעות חברתי או יצירת מסלול השקעה במטרות חברתיות אלו .עוד נוסיף ,כי עו"ד דידי לחמן-
מסר כתבה עבור פורטלנד דו"ח מפורט בנושא אודות המצב המשפטי בנוגע לנכסים פיננסיים ללא
דורש בישראל  .מסמך זה אינו דן בנושאים שנידונו בדו"ח של עו"ד לחמן -מסר.

פרק ב' – ההסדרה המשפטית באנגליה
 .3מבוא
פרק זה סוקר את ההסדר האנגלי לגבי סוגיית הנכסים ללא דורש .בעוד שבדרך כלל נכסים פיננסים
ללא דורש מועברים לבסוף לקניין המדינה או לבעלות הנאמן ,בשנת  2008נכנסה לתוקף הסדרה
ייחודית וחדשנית לגבי הטיפול בחשבונות ללא דורש בבנקים ובאגודות הבנייה .במסגרת ההסדרה,
נקבע כי חשבונות אלו יועברו לקרן חיצונית ,שבתורה תעביר את הכספים הלאה למען השקעתם
במטרות חברתיות וסביבתיות .אחד מהיעדים למען השגת התכלית החברתית הינו העברת הכספים
לבית השקעות חברתי .במובן זה ,אנגליה פרצה דרך גם בהכרה בשימוש הציבורי שניתן לעשות
בנכסים אלו ,וגם בתיעולם לפיתוחו של שוק ההון החברתי.
במסגרת מסמך זה ,נציג תחילה את ההסדר הכללי ,לאחר מכן נרחיב על ההסדר הייחודי לגבי
הנכסים שבבנקים ובאגודות הבנייה ,ולבסוף נסיים בהתייחסות כללית לנכסים המצויים בקרנות
הפנסיה.

 .4ההסדר הכללי
סך היקף הנכסים ללא דורש בבריטניה קשה למדידה ,וההערכות נעות בין  20-10ביליון פאונד נכון
לשנת  1.2011להלן פירוט של היקפי הנכסים לפי סוגים על פי נתוני ה Unclaimed Assets Register
מ( 2011במיליוני פאונד):

2

 פוליסת חיים 1,000 -
 פנסיות3,000 -
 חשבונות רדומים –5,000
 חסכונות לאומיים3,000 -
 כספי לוטו והגרלה300 -

Timothy Edmonds ,Unclaimed Assets/Dormant Accounts p.3 (HC Library Research Papers SN/BT/ 1
( ).3027, 2011להלן :נייר מחקר לספריית בית הנבחרים )2011
 2גוף שנועד לסייע לצרכנים באיתור חשבונות אבודים בתשלום.
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ברמה העקרונית ,נכסים ללא דורש מועברים לפי המשפט האנגלי לקניין המדינה  3.כך למשל,
במשרד היועץ המשפטי של משרד האוצר פועלת יחידת  bona vistaהמרכזת את הטיפול בחלק
מהנכסים ללא דורש -נכסים של חברות שנמחקו ( )dissolvedונכסי נפטרים (עיזבונות) ללא יורשים.
 4היחידה מנהלת את העיזבונות למשך תקופה בניסיון למצוא יורש ,ובסיומה הנכסים עוברים
לאוצר המדינה.

 .5ההסדרה של החשבונות האבודים בבנקים ובאגודות הבנייה
 5.1המצב לפני כניסת החוק החדש
לפני כניסת החוק החדש ,הפקדה בחשבון בבנק או באגודת בנייה 5הפכה למעשה לחוב שבבעלות
הבנק או האגודה ללקוח שלה .למרות שהבנק והאגודה היו חופשיים להשתמש בכספים שקיבלו
מלקוחותיהם כרצונם (בכפוף לכללי פיקוח המחייבים אותם לשמור על כמות סבירה של עתודות
הון נזיל) ,המוסד הפיננסי היה מחויב להשיב ללקוח את החוב  6.אחד הטיעונים שהועלו כלפי
הבנקים ואגודות הבנייה היה שהם נהנים מרווח כלכלי כתוצאה מקיומם של חשבונות ללא דורש,
שכן בנקים יכולים למחוק ( )write offחשבונות רדומים לאחר שלא היה פעילים במשך שנה (או
שנתיים במקרה של חסכונות) ,ומשכך אין להם כל תמריץ לעשות משהו בנידון .גם החוק הסקוטי
קובע כי לאחר פרק זמן מסוים ללא פעילות בחשבון ,התחייבות הבנק כלפי הלקוח פוקעת7.
 5.2החוק משנת 2008
בשנת  2008נחקק ה )Dormant Bank and Building Society Accounts Act, 2008, c.31 (Eng.
(להלן ,)dormant accounts act -במטרה לטפל בחשבונות ללא דורש שנותרו בבנקים ובאגודות
הבנייה במסלול הבא( :חלקיו השונים יסקרו בהמשך בהרחבה)
א .הבנקים והאגודות רשאים לבחור להעביר את היתרה בחשבונות שזוהו כרדומים לקרן
מיוחדת בשם ה( Reclaim Fundשהנו קואופרטיב בבעלות גופים פיננסיים) .עם הכספים,
עוברת אל הקרן זכאותם של הלקוחות לרבות יורשיהם החוקיים לדרוש את השבת
הכספים.
ב .לאחר שתוודא כי נותרים אצלה מספיק כספים כדי להתמודד עם תביעות פוטנציאלית
מצד בעלי החשבונות הרדומים להשבת חשבונותיהם ,קרן ההשבה תעביר את הכספים
ל -Big Lottery Fundגוף מיוחד הפועל מכוח חוק ספציפי ,המפעיל את ההגרלה הגדולה

 3דו"ח מטעם עו"ד דידי מסר,עמ' .8
 -https://www.gov.uk/government/organisations/bona-vacantia 4אתר ה.bona-vacantia-
 5אגודות בנייה הן תאגיד פיננסי המספק משכנתאות ,אך הוא נבדל מבנק בכך שמהווה מעין אגודה שיתופית -למי
שמחזיק בו חשבון יש גם מניות.
 6ס'  2לדברי הסיכום ל.Dormant Accounts Act
 7סעיף  10לדברי ההסבר ל.Dormant Accounts Act-

7

בבריטניה (להלן"-קרן הלוטו") .קרן זו אחראית על הפצת הכספים לתכליות חברתיות או
סביבתיות כפי שקבוע בסעיף  16לחוק ,בכל חלקי הממלכה המאוחדת (הכוללת את
אנגליה ,צפון אירלנד ,סקוטלנד ,ו-ויילס) .סעיף  18קובע כי באנגליה הכספים יחולקו
לאחת משלוש מטרות ציבוריות מוגדרות :קידום הנוער ,ייעול ההתנהלות הכלכלית
(עצמאותם הפיננסית והנגשת השירותים הפיננסים לתושבים) ,או לבית השקעות חברתי.8
לגבי יתר האזורים ,נקבע כי הסמכות לחלק את הכספים תהיה נתונה לשר האחראי על
אזור מסוים.
ג" .בית השקעות חברתי" ( )Social Investment Wholesalerמשמעו על פי החוק גוף
שמיועד לסייע או לאפשר לגופים אחרים תמיכה פיננסית או אחרת כדי לתמוך בארגוני
המגזר השלישי .ארגוני המגזר השלישי מוגדרים כארגונים אשר קיימים בעיקר או למען
השגת מטרות חברתיות או סביבתיות .כפי שיפורט להלן ,ה Big Society Bank -הוא בית
ההשקעות החברתי הראשון שנוסד באנגליה  .והוא מפזר את הכספים למתווכים פיננסים
(קרנות חברתיות ,אג"ח חברתי) הפועלים למול הארגונים החברתיים עצמם  9.הלכה
למעשה ,הכספים מועברים מקרן הלוטו לחברת האחזקותBig Society Trust -
שמשקיעה את הכספים בבית ההשקעות החברתי .
בנוסף להסדר הכללי ,החוק מקים הסדר אלטרנטיבי לגופים פיננסים "קטנים" המאפשר
להם להעביר כספים ישירות ל Big lottery fund -ומטרות חברתיות מקומיות לבחירתם.
 5.3מאפיינים מרכזיים של החוק החדש
ראשית ,מדובר בהסדר על בסיס וולונטרי ,המתבטא בעיקר בכך שכל בנק זכאי לבחור האם
להשתתף בהסדר ולהעביר את החשבונות ללא דורש ל ,10Reclaim Fundאו לשמור את הכספים
אצלו .ההנחה היא שהחוק יוצר תמריץ עבור הבנקים ואגודות הבנייה להעברת הכספים לקרן
ההשבה ,מפני שיחד עם הכספים עוברת לקרן גם המחויבות שלהם לאיתור הלקוחות ולשמירת
רזרבות לתביעות השבה עתידיות .לחוק היבטים וולונטרים נוספים -הבנקים זכאים לקבוע בעצמם
אינדיקציות מעבר למפורט בחוק בכדי להגדיר חשבון רדום ,והחובות החלות על הבנקים שיבחרו
להשתתף בהסדר מוסדרים על ידי התעשייה הבנקאית עצמה (מעין "כללי נוהל בנקאי תקין") ,ולא
במסגרת חקיקה ראשית .שנית ,וכמפורט לעיל ,הזכות המשפטית לקבלת הכספים נשמרת לבעל
החשבון בדיעבד למול ה .Reclaim Fundשלישית ,החוק משקף הכרה בצורך לניתוב הנכסים לבית
השקעות חברתי ,וזאת כתוצאה משנים של עידוד ההכרה הציבורית והפוליטית בחשיבותם של
מתווכים חברתיים לפיתוח המגזר החברתי.
 5.4הגדרת חשבון רדום

 8ס' ) 18(1)(cל.Dormant Accounts Act
 9ההגדרה המלאה מצויה בס') 18(2ל.Dormant Accounts Act-
 10נייר מחקר לספריית בית הנבחרים  2011לעיל ה"ש  ,1בעמ' .10
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ס'  10ל dormant accounts actמגדיר חשבון רדום למטרות התחולה של החוק כחשבון בו הלקוח
לא יצר קשר עם הבנק במשך  15שנה .בהמשך הסעיף ,מוחרגים מההסדר שבחוק חשבונות בהם
התקבלה הוראה מוסדרת מהלקוח שלא ליצור עמו קשר או שקיימת מניעה למשיכת כספים
מהחשבון 11 .במסמך מטעם ה( BBAאיגוד הבנקים הבריטי) ,נאמר כי התקופה הספציפית הזו
נבחרה מ כיוון שהניסיון מלמד שהכספים בחשבונות הרדומים למשך תקופה כה ארוכה כבר לא
ידרשו ע"י בעליהם

לעולם12.

בס 58.לדברי ההסבר לחוק מצוין שכיוון שמדובר בהסדר וולונטרי ,יתכן שכל בנק יביא בחשבון גם
אינדיקציות אחרות בהגדרת חשבון רדום ככזה ,כגון התכתבויות עם הלקוח ,או פעילות בחשבונות
אחרים שלו בבנק (המעידים על כך שהלקוח לא רוצה לעשות בו שימוש במודע) .עוד נקבע כי לגבי
חשבונות עם תאריך קבוע ( 13)fixed –term accountsוכספי נאמנות של קטינים -14מניין השנים
יתחיל רק לאחר חלוף התאריך שבו ניתן להשתמש בחשבון (במקרה של קטינים -עם הגיעם לגיל
.)18
 5.5היקף החובות המוטלים על הבנקים ואגודות הבנייה בעת ההחזקה בחשבונות
ס' 5.1.9Rל ( BCOBSקוד הבנקאות האנגלי ,המהווה מסמך מחייב שמאושר מול הרשות) קובע כי
חברה בנקאית חייבת לעשות את הסידורים הנדרשים כדי שלקוחות הבנק יוכלו לאתר את
חשבונותיהם ולקבל גישה לפיקדונות שלהם ,אפילו כשהלקוח לא ביצע פעולות בחשבון במשך
תקופה ארוכה .באתר  ,mylostaccount.org.ukפורסמו  10 Core Pledgesמצד הבנקים
המרכזיים באנגליה ,העוסקות בעיקר בחובות הבנק כלפי לקוחות שנותק עימם קשר (עוד טרם
הוכרז החשבון כאבוד) 15.בין ההתחייבויות המרכזיות במסמך:
א .אם בעלים של חשבון לא עשה בו פעולה במשך זמן ממושך (לרוב שלוש שנים במקרה של
חסכון ,ושנה במקרה של חשבון עו"ש) ,והבנק או אגודת הבנייה לא שמעו ממנו במשך
אותו זמן -עליהם לכתוב לכתובת הידועה שלו לפחות פעם אחת ולשאול האם הוא מעוניין
שהחשבון יישאר פתוח.
ב .במידה ולא מתקבלת פנייה במשך תקופה שנקבעה מראש (לרוב -בין שישה שבועות
לשלושה חודשים) החשבון יסווג כ"אבוד" -הבנק יפסיק לשלוח הצהרות ,או פקסי צ'קים
לכתובת (מחשש להונאה) ,וכן כל מידע סודי של בעל החשבון.

 11ס' ) 10(2)(aל.Dormant Accounts Act
BBA Breifing, Dormant Bank and Building Society Accounts Bil, p.1 (2008, available at 12
https://www.bba.org.uk/policy/financial-and-risk-policy/financial-reporting/audit/dormant-bank-and(/building-society-accounts-bill
 13ס' ) 10(2)(bל.Dormant Accounts Act
 14ס' ) 10(4ל.Dormant Accounts Act
http://www.mylostaccount.org.uk/ten.htm 15
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ואולם ,לא ברור מהו המעמד המחייב של התחייבויות אלו ,השונות מה 10 pledges -המופיעות
ב.Banking Code Of Conduct
חוק ה dormant accounts actקובע כי בנקים שבחרו להשתתף בהסדר המוצע בחוק מחויבים
ליידע על כך את לקוחותיהם .בנוסף ,מדברי ההסבר של החוק עולה כי מצופה מהבנקים להמשיך
לשמש כמעין מתווכים בין לקוחותיהם לבין קרן ההשבה גם לאחר העברת הכספים (התנאים
המדויקים יסוכמו באופן פרטי בין קרן ההשבה לבנקים השונים) (16זאת למרות שס'  2-1ל
 dormat accounts actהעביר את החובה לתשלום היתרה בחשבון מהבנקים לקרן ההשבה).
Reclaim Fund 5.6
ס'  5ל dormant accounts actקובע כי קרן ההשבה תגדיר את מטרותיה כנדרש בחוק החברות
הבריטי כדלקמן:
א .עמידה בתביעות השבת נכסים.
ב .ניהול הכספים ללא דורש בדרך שתאפשר לחברה לעמוד בכל תביעות ההשבה העתידיות
שביכולתה לצפות.
ג .העברת הכספים לגוף או גופים המפורטים בס' ,)1(16בכפוף לכך שקרן ההשבה תוכל לקבל
גישה בכל זמן נתון למספיק כסף כדי לעמוד בתביעות ההשבה הצפויות ,תציית לדרישות
ביחס למשאבים הפיננסים לפי כל חוק ,ותצליח לכסות את הוצאותיה.
ד .מטרות נלוות או שוליות למטרות שפורטו לעיל ובפרט -ההשקעה של הנכסים ללא דורש.
ס' )4(5ל dormant accounts actקובע כי משרד האוצר רשאי לתת הנחיות לקרן הדורשות ממנה
לקדם את אחת המטרות המנויות או לציית למחויבות או איסור שנקבע בתקנון שלה .הגורם
הרגולטיבי המפקח על פעילות ה Reclaim Fundsמטעמו הוא הFinancial Conduct Authority -
(להלן  . 17)FCAה FCAנדרש לאשר את הסכומים שקרן ההשבה רשאית להעביר במורד השרשרת
ל ,Big lottery fundבכדי לוודא שנותרו בה מספיק כספים בכדי להתמודד עם תביעות השבה
פוטנציאליות.
ה Reclaim Fund Ltdהיא קרן ההשבה שהוקמה בפועל בחודש אוגוסט  2010והחלה לפעול בחודש
מרץ  . .2011היא מהווה ארגון ללא מטרות רווח ,שפועל באופן עצמאי .חברת האם שלהThe co- -
banking group

18.operative

משכך ,הרווחים שלה (כלומר הכספים שברשותה בניכוי עלויות

 16ס'  28לדברי ההסבר.Dormant Accounts Act ,
 17אתר הhttp://www.reclaimfund.co.uk/About_Us -Reclaim Fund
HM Treasury, Review of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008 §2.3 (2014) 18
(available at: https://www.gov.uk/government/publications/review-of-the-dormant-bank-and-building) society-accounts-act-2008
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תפעוליות) נשארים בתוך החברה לשם הבטחת יציבותה הפיננסית למעט הכספים שהיא רשאית
להעביר לLottery Fund -

19.Big

לפי ה Dormant account actלא ניתן לחלק דיווידנדים מקרן ההשבה לחברת האם ,גם לא במקרה
של פירוק ,והיא חייבת לאסור על חלוקה כזו במסמכי ההתאגדות שלה .20אולם מכך לא נובע כי
לא מתקיימים קשרים פיננסיים ביניהן ,מהדו"ח התפעולי של הקרן לשנת  2012עולה כי חברת בת
אחרת של חברת האם מספקת לקרן את שירותי הניהול בעלות שנתית של  246,000פאונד לשנה.
מהדו"ח השנתי לשנת  2013עולה כי ה Administrative Cost -עמדו על כ 1.8 -מיליון פאונד
כשההכנסות נטו של אותה שנה עמדו על כ 90 -מיליון פאונד
בחוק נקבע גם כי הקרן חייבת לכלול במסמכי ההתאגדות תנאי שמתיר לה לנכות את הוצאותיה
מתוך ההכנסות (כלומר מתוך הכספים הרדומים שמועברים אליה) ,ואולם עליה לאסור על ניכוי
הוצאות שאינן סבירות או במידה שאינה סבירה21.
דירקטוריון החברה מורכב משמונה דירקטורים לא מנהלים ,ומדירקטור מנהל אחד .מדו"ח
הממשל התאגידי של הקרן עולה כי רובם ככולם מגיעים משורותיה של תעשיית הבנקאות
והמוסדות הפיננסיים.

22

כמו כן ,קרן ההשבה מחויבת בפרסום דו"חות שנתיים לרבות פירוט באשר לבנקים שהעבירו
כספים לקרן וכן תשלומים ששולמו מהקרן לבעלי הזכויות בחשבונות ,הגופים אליהם הועברו
כספים וכו'.
על מנת שנוכל לקבל איזושהי תמונה לגבי היקף המשיכות מהקרן ,להלן פירוט הנתונים כפי שעולה
מהדו"ח השנתי לשנת  2013של הקרן (במליוני פאונד):
שנה
2012
2013

כספים שהתקבלו
מdormat accounts-
173.7
86.9

סך משיכות מהקרן

כספים שהועברו לBLF -

4.8

50

6.6

66

Reclaim Fund Ltd Operating Review 2013 (11.2.2014) (available at: 19
)http://www.reclaimfund.co.uk/pdf/operating -review-2013.pdf
 20ס' ,2נספח  1ל.Dormant Accounts Act
 21ס' ,1לנספח  1ל.Dormant Accounts Act-
Reclaim Fund Ltd Operating Review 2013, p. 6-7 (1.2.2013) (available at: 22
) http://www.reclaimfund.co.uk/pdf/operating -review-2012.pdf
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 Big Lottery Fund 5.7והחובות המוטלות עליה
קרן הלוטו הוקמה בשנת  1994במטרה לקבל ולהחזיק את הכספים שגויסו דרך הNational -
 ,Lotteryולחלק אותם למטרות טובות  23.היא מאוגדת כ Executive Non-Departmental -
) 24- Public Body (NDPBסוג של גופים ציבוריים בבריטניה המוקמים מכוח חוק פרלמנט ספציפי,
וממלאים פונקציות מנהלתיות ,רגולטיביות ומסחריות .הם מעסיקים צוות באופן עצמאי ומנהלים
בעצמם את התקציב השוטף שלהם25.
קרן הלוטו נמצאת בפיקוחו של שר התרבות ,התקשורת והספורט ,כפי שנקבע בNational -
etc Act 1993

26.Lottery

היא מורכבת מ 12-חברים הממונים על ידי השר ,תוך הקפדה על ייצוג

הולם לכל חבלי הארץ -אנגליה ,ויילס ,סקוטלנד וצפון אירלנד (בדומה למפעל הפיס בארץ אשר
מאוגד כחברה לתועלת הציבור וחברים בו ראשי הרשויות המקומיות) .הכנסות הNational Lottery
מגיעות ממכירת כרטיסי הלוטו ,פרסים שלא נדרשו מעל ל 180-יום מההגרלה והריבית שצברו וכן
הכנסות מסחריות מפעילויות נלוות של הלוטו ,ומועברות לקרן לשם חלוקתן למטרות צדקה שונות.

תפקידה של קרן הלוטו בחלוקת הנכסים ללא דורש
ס' 16ל dormant accounts actקובע כי קרן הלוטו רשאית לחלק את הכספים ללא דורש למטרות
חברתיות או סביבתיות 27 ,ומאפשר לה לבחור את אופן חלוקתם :מענק ,הלוואה ,או צורת חלוקה
אחרת 28.חלוקת הכספים מבוצעת לאנגליה ,סקוטלנד ,צפון אירלנד וווילס עפ"י אחוזים עליהם
תורה מזכירות המדינה .בהמשך ס' 18לחוק קובע תנאים לחלוקת הכספים ספציפית באנגליה:
 קידום נוער
 שכלול מודעות פיננסית בקרב הציבור והנגשת השירותים הפיננסיים לאוכלוסייה
 חלוקה לבית השקעות חברתי ) (Social investment wholesalerאשר כאמור ,משמעו על
פי החוק גוף שמיועד לסייע או לאפשר לגופים אחרים תמיכה פיננסית או אחרת כדי
לתמוך בארגוני המגזר השלישי .ארגוני המגזר השלישי מוגדרים כארגונים אשר קיימים
בעיקר או למען השגת מטרות חברתיות או סביבתיות)

National Lottery Distribution Fund Account 2012-13, p.1 (available at 23
https://www.gov.uk/government/organisations/big-lottery-fund 24
Ministry of Defence, Non-Departmental Public Bodies 2010-2011, p. 6-7 (available at: 25
) https://www.gov.uk/government/publications/non-departmental-public-bodies-2010-2011
National Lottery etc Act 1993 (c.39) §21 (Eng.) 26
 27ס' )1(16לDormant Accounts Act
 28ס'  )3(16לDormant Accounts Act
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חלק מהנכסים ללא דורש הוקצו כאמור לעיל לשימוש אף בויילס ,סקוטלנד וצפון אירלנד ,אך החוק
לא קובע מפורשות מטרה או יעד ספציפי לקבלת הכספים (מעבר לקביעה הרחבה בס' ,)16ומשאיר
את העניין לשיקול דעתם של השרים בממשלה הבריטית המייצגים את האינטרס של כל אחד מחבלי
הארץ בהתאמה ומעניק להם סמכות להורות על מטרות ספציפיות אליהן יוקצו הכספים בכפוף
להתייעצות עם ה 29.Big lottery fund -ההוראות הניתנות על ידי השרים יכולות להתייחס למטרות
אליהן יועברו הכספים ,לסכומים אשר יועברו לתנאים במסגרתם יועברו כספים ,לאופן ניהולם
וכד' .בכל מקרה -ההנחה היא שההחלטה להעביר את הכספים לגורם ספציפי (למשל לבית השקעות
חברתי ספציפי) תחייב את אישורו של השר הרלוונטי30.
קרן הלוטו יכולה להתקשר עם גורמים שונים שינהלו את ההשקעות והכספים המוחזקים על ידה
ו/או המתקבלים מקרן ההשבה .היא רשאית למנות גוף מהגופים המנויים בחוק לנהל את הכספים
ללא דורש אשר מצויים ברשותה וביניהם :קרנות (או קרן של קרנות) צדקה או פילנתרופיה ,גופים
שנוסדו עפ"י חיקוק וגופים שנוסדו בהתאם לכתב זכויות (או אמנה) מלכותי .על הגוף האמור למנות
ועדה שתהיה אחראית על קיום המטלות וההתחייבויות הנוגעות לכספים ללא דורש המנוהלים על
ידו .מבחינת הרכב הוועדה ,צריכים להיות בה חברים גם נציגים מהגוף עצמו וגם נציגים חיצוניים
(שאינם חברים או מועסקים על ידי הגוף).

כמפורט להלן ,סעיף  )1(16מזכיר רק את הBig -

 Lottery Fundכגוף אשר מפיץ את הכספים ללא דורש המועברים אליו .במסגרת החוק ,ניתנת
למזכירות המדינה הזכות להחליף את המפיץ של הכספים או להוסיף מפיצים

נוספים31.

בנספח השלישי ל dormant accounts actנקבע כי חובה על קרן הלוטו להכין מדי שנה דו"ח
המפרט את פעילותיה בנוגע לכספים שהועברו אליה מקרן

ההשבה32.

 Big Society Capital 5.8והחובות המוטלות עליו
כאמור לעיל ,בית השקעות חברתי מוגדר ב dormant accounts actכגוף שקיים בכדי לסייע או
לאפשר לגופים אחרים לתת סיוע פיננסי או תמיכה אחרת לארגונים מהמגזר השלישי ,כלומר
ארגונים שקיימים רק או בעיקר בכדי לקדם את החברה או

הסביבה33.

כפי שיפורט להלן ,המימון

של בית ההשקעות מגיע משני מקורות:
א .כספים מחשבונות רדומים שמחולקים דרך ההסדר שבחוק (הצפי הוא שבתום התהליך,
 BSBיקבל  400מיליון פאונד מחשבונות רדומים).

 29ס'  21-19ל. Dormant Accounts Act
 30ס'  79לדברי ההסבר ל. Dormant Accounts Act-
 31ס' .Dormant Accounts Act 24
 32ס'  ,9נספח  3לDormant Accounts Act -
 33ס'  )2(18ל.Dormant Accounts Act
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ב .השקעות מארבעת הבנקים המרכזיים באנגליה של  50מיליון פאונד כל אחד ,בתמורה ל-
 40%מהמניות34.
המבנה התאגידי של קבוצת ה Big Society Capital -מורכב משלוש חברות

נפרדות35:

( Big Society Trust 5.8.1להלן :חברת האחזקות" או )BST
 BSTהיא חברת אחזקות המאוגדת כ limited by guarantee

36,company

שהוקמה במטרה להגן

על המחויבות של בית ההשקעות החברתי ל"תכליתו החברתית" 37.על כן ,חברת האחזקות מחזיקה
במניות השליטה ב( Big Society Capital Ltdלהלן" :החברה " או  .)BSCבנוסף BST ,מקבלת את
הכספים מקרן הלוטו ומשקיעה אותם ב BSC-שהיא הזרוע הביצועית של הקבוצה .הדירקטוריון
שלה מורכב מהרכב הטרוגני של תשעה חברים ,המערב אנשים בעלי ניסיון בסקטור החברתי
והעסקי:
א.

נציג מהמגזר הפיננסי

ב.

נציג ממונה מטעם הסקטור עסקי.

ג.

מנכ"ל המועצה הלאומית לארגונים התנדבותיים או המנהל הראשי של אגודת המנהלים
עבור ארגונים התנדבותיים( .אפשרות לרוטציה כל שלוש שנים)

ד.

מנכ"ל "ארגוניים חברתיים ב."UK

ה.

שני נציגים ממונים מטעם המגזר השלישי.

ו.

יו"ר BSC

ז.

נציג מטעם הממשלה הממונה ע"י Accounting Officer for the Cabinet Office

)BSC( Big Society Capital Ltd 5.8.2
 BSCהיא חברה מוגבלת במניות ,המהווה את הזרוע הניהולית והמבצעת של הקבוצה ,שהוקמה כדי
לפעול כבית השקעות חברתי (מטרתה היא חברתית יותר מאשר מקסום רווחי בעלי המניות שלה).
הון המניות של החברה בנוי כך ש 60% -ממניות החברה מוחזקות ע"י ה BSTו 40% -ע"י ארבעת
הבנקים המרכזיים בבריטניה ( Barclays, HSBC, Lloyds banking group, RBSהמכונים The
 )Merlin Banksכאשר כל אחד מהם מוגבל באחזקות שלו ל 10% -כנגד התחייבות להזרים עד 50

Timothy Edmonds , Big Society Bank/Big Society Capital, p.9 (HC Library Research Papers 34
( ).SN/BT/ 5876, 2014להלן :נייר מחקר לספריית בית הנבחרים .)2014
http://www.bigsocietycapital.com/about-big-society-capital 35
 36הכוונה היא לחברה שיש לה אחריות מוגבלת ,אך אין לה בעלי מניות אלא "חברים" .החברים לא מבצעים בה
השקעה הונית ואינם זכאים לחלוקת רווחים .דומה למבנה של עמותה בישראל.
( Big Society Capital: Vision, Mission and Activities 37להלן )BSC Vision :בעמ' . 40
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מליון ליש"ט כל אחד ל .BSCהבנקים הנ"ל התחייבו להזרים ל  66.7 BSCליש"ט עבור כל 100
ליש"ט המושקעים על ידי  BSTעד לסך של  200מיליון ליש"ט.
זכויות ההצבעה -לחברת האחזקות מוקנות לכל הפחות  80%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
כאשר ל 4 -הבנקים יחד מוקנות לא יותר מ 20% -מזכויות ההצבעה (לכל אחד מהבנקים לא יותר
מ %5 -מזכויות ההצבעה ,למרות שיעור הבעלות בהון המניות) .ואולם ,החלטה בסוגיות
משמעותיות כמו שינוי במסמכי החברה מחייבת הצבעה בדירקטוריון .כמו כן ,שינוי במטרת
החברה מחייב הסכמה של  75%מהדירקטוריון של  BSTכולל נציג הממשלה 38וכן לבנקים יש זכות
וטו בשינויים בהם יש להם אינטרס מהותי כמו :שינוי במטרה של  ,BSCשינוי בזכויות אשר יש להם
מכוח אחזקותיהם ב ,BSC-שינויים בעקרונות העסקיים אשר יש בהם כדי להשפיע על הרווחים
לחלוקה.
זכות לקבלת דיבידנדים – לבנקים ול BST -זכויות שוות לקבלת דיבידנדים במקרה של חלוקה
בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מהם בהון המניות של  .BSCהחברה רשאית להחליט על חלוקת
דיבידנדים לבעלי המניות שלה( .כולל ארבעת הבנקים) 39.נכון לשנת  -2013הדירקטוריון לא המליץ
על חלוקת

דיבידנדים40.

דירקטוריון החברה בנוי כך שרוב רובם של חברי הדירקטוריון אינם מכהנים כמנהלים בחברה
(היחיד שהוא גם מנהל וגם דירקטור הוא המנכ"ל) 41.לבנקים יש זכות למינוי נציג בדירקטוריון.
מנכ"ל BSTרשאי לשבת בדירקטוריון החברה כמשקיף .כמו כן ,קיימת ועדה מייעצת לדירקטוריון
המורכבת מנציגים מהסקטור העסקי אשר יש להם אינטרס בהשקעות חברתיות .נכון לדו"חות
השנתיים העדכניים ,הדיר' מינה  4ועדות  :ועדת מינויים ותגמולים אשר תפקידה לייעץ
לדירקטוריון בנושאים שבאחריותה; וועדת ביקורת והערכת סיכונים ,וועדת השקעות וועדה
ניהולית (מבצעת)

42.

הועדה הניהולית ( )executive committeeאחראית על ניהול החברה

והסיכונים ברמה היומיומית 43.ועדת ההשקעות נועדה בין היתר לעסוק בזיהוי וביצוע השקעות של
החברה .הועדה מגדירה את מדיניות ההשקעות של החברה ,ומדווחת על הביצועים לדירקטוריון.
בראשה הוועדה עומד מנכ"ל החברה והיא אחראית להשקעות של עד  10מ' ליש"ט.

 BSC Vision 38לעיל ה"ש  ,37בעמ' .40
 39שם ,בעמ' .41
( ,BSC Annual Report and Financial Statements 2013 40להלן )BSC Annual Report 2013 :עמ' .43
 BSC Vision 41לעיל ה"ש  ,37בעמ' .41
 BSC Annual Report 2013 42לעיל ה"ש  ,40בעמ' .37
 43שם ,בעמ' .37
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בין החברה ל BST -קיים הסכם משילות ( )governance agreementשמגדיר את חלוקת
הסמכויות בין חברת האם BST ,לבין חברת הבת ,BSC ,באופן שיאפשר ל BSTלוודא ש  BSCנותרת
נאמנה ואחראית לביצועים ארוכי טווח במקביל למטרה החברתית .כך נקבע
א.

כי44:

 BSTלא תהיה מעורבת בניהול היומיומי ובקבלת ההחלטות של החברה ,ובפרט החלטות

לעניין השקעת הכספים.
במקביל ,החברה מתחייבת לפעול בקו אחד עם עקרונות השקעה ,ניהול עסקי אחראי,
ב.
מינויים וקביעת שכר לנושאי המשרה.
ג.

החברה מחויבת לדווח ל BSTולבנקים בכל פגישת דירקטוריון (של הקרן) על ביצועיה
הכלכליים ,השקעות חדשות ,בקרה על השקעות קיימות וכן על הפרות מהותיות של עקרונות
השקעה או ניהול עסקי אחראי ,ופירוט של מינויים ושכר של חברי דירקטוריון והנהלה בחברה.

ועדת ההשקעות :45ועדת ההשקעות מורכבת משלושה מנהלים ושני דירקטורים היו"ר ,ורונלד
כהן ,ומנוהלת ע"י מנכ"ל החברה .תפקיד הוועדה להתוות את מדיניות ההשקעות של החברה ,
לעקוב אחר הביצועים ולדווח לדירקטוריון  46.בחינת ההשקעות נעשית הן על בסיס התשואה
הכלכלית והן על פי ההשפעה החברתית וההזדמנויות לפיתוח השוק והקהילה ,ומשקלל את שלושת
הגורמים הללו בקבלת ההחלטה .כל השקעה של מעל  10מיליון פאונד מחייבת אישור דירקטוריון.
מדיניות ההשקעות –  BSCמשקיעה במתווכים פיננסיים חברתיים (דוג' קרנות חברתיות) וכן מתנה
השקעת כספים בהשקעה נוספת באותו גורם על ידי משקיעים נוספים (בנקים ,ארגונים
פילנתרופיים וכו') .עפ"י הדוחות לשנת  2013קיים יחס של  1:1.16בין ההשקעות שלה להשקעות
של גורמים נוספים47 .יש לזכור בהקשר זה כי גם הכספים המושקעים על ידה כבר כוללים אף הם
 40%כספי בנקים ולכן היחס בין השקעת הגורמים החיצוניים לבין הכספים שמקורם נכסים ללא
דורש ,הוא בפועל גבוה אף יותר.
כמו כן ,עפ"י הדוחות BSC ,שומרת על גיוון בהשקעותיה ,הן מבחינת התחומים החברתיים
והמטרות שהיא מבקשת לקדם (תעסוקה ,חינוך ,בריאות ואיכות חיים ועוד ואולם מצהירה שאינה
מתמקדת כעת בתחומים מסוימים כמו ספורט ,תרבות ,דת ,איכות הסביבה ) ,הן מבחינת אזורי
השקעה והם מבחינת סוג המתווכים בהם היא משקיעה (קרנות כלליות או מתמחות ,בנקים
חברתיים ,אג"ח חברתיות)

 BSC Vision 44לעיל ה"ש  ,37בעמ' 40
 45כפי שהתקבל במייל מקרן פורטלנד (.)11.6.2014
 , BSC Annual report 2013 46לעיל ה"ש  ,40בעמ' 37
 47שם ,בעמ' .12
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שימור המטרה החברתית והעסקית :קיימים מספר מנגנונים אשר מטרתם לשמור ולהגן על
מחויבותה החברתית של  BSCכמפורט
א.

להלן48:

כמפורט ,בעלת השליטה בחברה היא  BSTאשר מטרתה להגן על הגשמת התכלית
החברתית של  BSTשהיא לעודד השקעות חברתיות .ל 80% BST -מזכויות ההצבעה
ב.BSC -

ב.

כל שינוי במטרות של  BSCמחייב רוב של  75%של דירקטוריון  ,BSTובכללו גם נציג
הממשלה.

ג.

חלוקת הסמכויות ואמצעי הבקרה המפורטים בהסכם המשילות ומסדירים את
חובות הדיווח של  BSCל BST -הכוללים ,בין היתר ,דיווח אודות ההשקעות,
ביצועים פיננסיים לצד השגת המטרות של  BSCועוד.

The Big Society Foundation 5.8.3
קרן שתוקם בעתיד לקבלת תרומות ,ולפתח תכניות מענקים שיתמכו במשימה של הקבוצה.
 5.9להלן תרשים של מעבר הכספים במסגרת ההסדר החדש:
החץ בצבע תכלת מעיד על המסלול שעוברים הכספים ללא דורש ,בעוד שהחצים הכתומים משקפים
את יחסי הבעלות בין החברות השונות .החץ הכחול משקף מעבר של כספים נוספים.

 BSC Vision 48לעיל ה"ש  ,37בעמ' .40
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 5.10איתור הכספים ע"י הלקוח
בשנת  2008הוקם מאגר משותף לבנקים ,אגודות הבנייה ,וחשבונות בבנק המדינה (-)NS&I
 ,mylostaccount.org.ukהמהווה שירות חינמי לאיתור חשבונות ללא דורש .בשירות מופיעה
התחייבות ליצור קשר עם מי שהגיש פנייה לגבי איתור חשבונותיו בהקדם ,ולא מאוחר יותר
משלושה חודשים לאחר קבלת הפנייה  49.במידה והבנק או אגודת הבנייה מצאו כי הפנייה
מבוססת -הלקוח יקבל מידע לגבי היתרה בחשבון ,הריבית שנצברה בחשבון ,והדרך בה יוכל לגשת
לכספים .במקביל ,מספר בנקים פצחו בקמפיינים תקשורתיים באופן עצמאי במטרה לעורר מודעות
לקיומם של חשבונות אלו .גם קרן ההשבה עצמה מפרסמת את החוק במטרה לעודד אנשים ליצור
עימם קשר 50.במהלך  6שנות פעילות המאגר" ,הושבו" נכון ל 2013 -כ 200 -מיליון ליש"ט לבעליהם
(ואולם לא בהכרח מדובר בחשבונות רדומים כבר  15שנה כהגדרתם בחוק).
 5.11בחינת הצלחת החקיקה בדיעבד
כאמור בחוק ,בשנת  2014הוגש לפרלמנט דו"ח שבחן את האופן בו יושמה החקיקה .עיקרי
המסקנות שהובאו בו היו:
 הוקמה קרן השבה אחת .קרן ההשבה הינה סוג של קואופרטיב בבעלות של קבוצת בנקים
ופועלת בהתאם להיתר הרשות לשירותים פיננסיים ).(Financial Services Authority-FSA
 הבנקים ואגודות הבנייה הגדולים ביותר שמחזיקים יחד  90%מהחשבונות האישיים באנגליה
בחרו להשתתף בהסדר הוולונטרי.

51

 נכון לאוקטובר  629.9 ,2013מיליון פאונד מחשבונות רדומים הועברו לקרן

ההשבה52.

לאור

היקף הסכומים והמשוב מהמוסדות המעורבים דו"ח הביקורת מסיק שכלל ,הליך העברת
הכספים מתבצע באופן יעיל.

53

 מתוכם 12.9 ,מיליון פאונד הושבו לבעליהם המקורי בתביעת השבה.
 במקביל ,קרן ההשבה העבירה בתורה למעלה מ 180-מיליון פאונד לקרן הלוטו הגדולה עד סוף
 , 54. 2013מתוכם  163.6מיליון הועברו במטרה להפצתם לבית ההשקעות החברתי ולמטרות
טובות אחרות.
 היתרה של  450מיליון פאונד משמשת כרזרבה לתביעות השבה עתידיות ,הפצה לקרן הלוטו
הגדולה וכיסוי עלויות הניהול העתידיות של קרן ההשבה55.

Mylostaccounts- "Ten Core Pledges" (available at: https://www.mylostaccount.org.uk/ten.htm ) 49
 50מייל מקרן פורטלנד ,לעיל ה"ש .45
HM Treasury, Review of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008, s. 2.6 (2014) 51
(לעיל :הדו"ח התלת שנתי של משרד האוצר האנגלי).
 52הדו"ח התלת שנתי של משרד האוצר האנגלי לעיל ה"ש  ,51ס' 2.8
 53שם ,ס' .2.9
 54שם ,ס' .2.8
 55מייל מקרן פורטלנד ,לעיל ה"ש .45
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 המסלול האלטרנטיבי שהוצע לגופים קטנים לא הוכח ככדאי ואטרקטיבי לגופים ולא יצא אל
הפועל.
 5.12היקף ההסדר  -תחולה אפשרית על פוליסות ביטוח
במהלך הדיונים על חקיקת ה dormant account actהוצע שההסדר המוצע יחול גם על פוליסות
ביטוח (וכן על כספים המוחזקים אצל הממשלה :ה  .)NI&Sתעשיית הביטוח התנגדה לעניין על סמך
אופיין של פוליסות ביטוח ,בהן הקשר עם הלקוח אינו רציף ,ומתעורר רק לאחר חלוף זמן משמעותי
עם פקיעת הפוליסה .נטען כי גובר החשש לסיווג מוטעה של פוליסה כפוליסה שניתק הקשר עם
בעליה .בסופו של דבר הוחלט שלא להחיל בשלב זה את החוק על תעשיית הביטוח ,אך הוכרה
האפשרות לעשות כן בעתיד ,בכפוף להצלחה בפועל של ההסדר המוצע .על כן ,בתת הפרק הבא
יסקרו הסדרים הקיימים לגבי כספים אבודים בקרנות הפנסיה באנגליה ,שאינם כפופים כאמור
להסדר החדש שבחוק.

 .6כספים אבודים בקרנות הפנסיה באנגליה
עוברת 56

 6.1הגדרת פנסיה אבודה והמסלול שהיא
בחוק האנגלי אין התיישנות על הזמן בו מוטב זכאי לדרוש את כספי הפנסיה ,אולם ,ברוב הקרנות
יש מגבלה חוזית בתנאי הפנסיה של כשש שנים לדרישה לשם גביית הכסף ממועד הזכאות אם אדם
פונה לאחר שש השנים בבקשה לקבל את כספו ,הקרן חייבת לספק לו את הפנסיה ,בשוויה כעבור
 6שנים .בכדי להימנע ממצבים כאלו -קרן הפנסיה יכולה לבטח ביטוח למוטבים נעדרים או למכור
לחברת ביטוח את הפוליסות.
הפנסיה 57

 6.2החובות המוטלות על קרנות
קרן הפנסיה מהווה נאמן לנכסי הפנסיה המנוהלים על ידה ולפיכך היא כפופה לחוק הנאמנויות
הבריטי שממנו נובע כי הנאמן חייב לפעול לטובת המוטבים של הפנסיהact in the best (-
 ,) interests of the scheme's beneficiariesוזאת בדרכים שיפורטו להלן:
א.

השבת הכספים לחוסכים (כאמור בס')1

ב.

יידוע המוטבים על הכספים:
 בחקיקה ספציפית לעניין קרנות הפנסיה נקבע כי הנאמנים חייבים לידע מוטבים
קיימים ואפשריים על זכאותם תוך חודש מהתאריך שבו ניתן לפדות את הפנסיה ,או
תוך חודשיים לאחר תאריך זה במידה והיציאה לפנסיה היא לפני גיל הפרישה58.

Ellen Bruce, John Turner, Lost Pension Money- Who is Responsible? Who Benefits? 37 J. Marshall 56
L. Rev. 695, 721 2003-2004,
David Blake and John Turner, Lost Pensions, Lost Pensioners: Is a National Registry of Pension 57
Plan the Answer? p. 14, 15 Pension Rights Center (2001)(available at: http://www.pensions)institute.org/workingpapers/wp0113.pdf
.Occupational Pension Scheme (Disclosure of Information) Regulations, 1996, 1996/1655 section 58
)5(2
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 הקרנות חייבות לעשות כל מאמץ לאיתור חברי הקרן ,ולכן אם לא הצליחו ליצור
קשר עם החבר בכתובת האחרונה הידועה שלו ,יתכן ויפנו לדרכים אלטרנטיביות:


פרסום מודעה



ניסיון לאיתור הכתובת העדכנית של החוסך דרך הLetter Forwarding -
 Sectionבמשרד העבודה והפנסיה ,או דרך מספר הביטוח הלאומי שלו.


ג.

כשמדובר בסכומים גדולים -יש להשתמש בחוקרים חיצוניים מקצועיים.

שיפור הדיווח מבעוד מועד (מניעה מפנסיות להפוך לאבודות) -מנהלי קרנות פנסיה
מחויבים להעביר ל Pensions Regulatorכתובת ופרטי התקשרות בסיסיים של כל תכנית
פנסיה חדשה ולעדכן שינויים במידת הצורך .ה Pension Schemes Registry -שנמצא תחת
ה , Pensions Regulator -מאגד את הכתובות ופרטי ההתקשרות בסיסיים של כל תכניות
הפנסיה הפועלות באנגליה.

 6.3איתור פנסיה אבודה על ידי

59

החוסך60

עובד המעוניין לאתר את הפנסיות האבודות שלו יכול לפנות בחינם לשירות הPension Tracing -
 .Serviceגוף זה הוקם בשנת  ,1991וכפוף כיום ל ,Pensions Regulator-שהחליף ב 2005-את ה-
) .The Occupational Pensions Authority (OPRAל Pension Tracing Serviceגישה ל-
) ,Pension Scheme Registry (PSRסוכנות ממשלתית המהווה חלק מה, Pensions Regulator
ה מחזיקה במאגר של כתובות ופרטי ההתקשרות בסיסיים של כל תכניות הפנסיה הפועלות
באנגליה .נכון לשנת  ,2008התקבלו ב PSRכ 63,000 -פניות

בשנה61.

במאמר משנת  2001הובאו

נתונים לפיהם היקף הפונים וכן שיעורי ההצלחה באיתור הפנסיות שלהם היו גבוהים ובמגמת
עלייה 85%( .שיעור הצלחה בשנת  ,1998ו 92%-בשנת  62.).2000/2001ואולם ,בסקר שנערך ב2009-
נמצא שמבין המשתתפים שפנו ל , Pension Tracing Serviceרק  19%נמצאו זכאים לפנסיה.

63

 .7סיכום
לסיכום ,החוק הבריטי מתאפיין בשנים האחרונות באלמנטים חדשניים בכל הנוגע לטיפול בנכסים
ללא דורש בבנקים ובאגודות הבנייה ,כמו גם בנוגע לעידוד ופיתוח של שוק הון חברתי בפרט ביישום
שלו באנגליה  .הגם שהחוק החדש נכנס לתוקף לפני זמן קצר יחסית ,על פני הדברים נראה כי הוא

John Turner, Lost Pensions: Lessons from Australia and the United Kingdom, A Testimony Before 59
).the ERISA Advisory Council, pages 2, www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013
John Turner. “Lost Pension Registries in the U.K. and Australia.” p.3 Pension Rights Center (2012) 60
 61שם.
 , Lost Pensions, Lost Pensioners: Is a National Registry of Pension Plan the Answer? 62לעיל ה"ש 56
בעמ' .8
 Lost Pension Registries in the U.K. and Australia 63לעיל ה"ש  ,57בעמ' .3
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מהווה כלי יעיל לקידום איחוד של בעלי חשבונות רדומים עם הכספים שלהם ,לצד שחרור של יתרת
הכספים הללו לטובת הציבור בכללותו .יישום החוק באנגליה חדשני הן בעובדה שניהול הכסף עובר
לגוף חיצוני ולא מדינתי והן בשימוש הנעשה בכספים הללו במסגרת ה .BSC

פרק ג' – ההסדרה המשפטית בארצות הברית
 .8מבוא
מטרתו של פרק זה היא לסקור את ההסדר החקיקתי החל בארה"ב בתחום הנכסים ללא דורש.
בארה"ב קיים גוף מחוקק "על-מדינתי" (ׁ ,(Uniform Law Commissionשאמון על יצירת
חקיקה אחידה בתחומים שונים ,כאשר אחד מהתחומים הללו הינו תחום הנכסים ללא דורש .במשך
השנים ,גוף זה ניסח שלושה נוסחים (בשנת  .)1995 ,1981 ,1958כל מדינה בארה"ב אימצה נוסח
מחייב אחר.
פרק זה סוקר בקצרה את ההתפתחות החקיקתית (החל מ 1958 -ועד  ,)1995תוך עמידה על המגמות
המרכזיות שחלו במרוצת השנים .בהמשך הפרק ,ישנה סקירה של הסוגיות המרכזיות המעוגנות
בחקיקה העדכנית ביותר (משנת  ,)1995ביניהן סוג הנכסים שניתן להגדירם כ"נכסים ללא דורש";
משך הזמן בעטיו נכס יכול ויוגדר כ"נכס ללא דורש"; זכויות וחובות הגופים המחזיקים בנכסים
עד שמועברים לחזקת המדינה; חובות המדינה המחזיקה בנכסים; הליך תביעת הנכסים על-ידי
הבעלים; שימושים שונים בנכסים ללא דורש דוגמת העברתם לתקציב המדינה או השקעתם
בקרנות שונות על-ידי משרדי האוצר של המדינות .כמו כן ,יוצגו בקצרה נתונים סטטיסטיים
הנוגעים לסוגיות שונות בתחום הנכסים ללא דורש בארה"ב.

 .9התפתחות החקיקה
 9.1כללי
החקיקה בנושא נכסים ללא דורש החלה בשנת  ,1930אך נעשתה רחבה ואכיפה יותר ב 25 -השנים
האחרונות .חקיקה זו מנוסחת על-ידי הגוף ( Uniform Law Commissionלהלן,)"ULC" :
21

שתפקידו לייצר חקיקה אחידה ובהירה בקרב כלל מדינות ארצות הברית 64.בגוף חברים נציגים
מכלל המדינות ,המייצגים את האינטרסים השונים של כל מדינה 65.ככלל ,מדינה אינה מחויבת
לאמץ את החוק שנוסח על-ידי ה ,ULC -אולם כאשר עושה כן – מחויבת לפעול על-פיו .בפועל ,כל
המדינות מחויבות לפעול בהתאם לחוק החל עליהן בעניין

זה66.

החקיקה שניסח ה ULC -בתחום הנכסים ללא דורש כוללת שלוש גרסאות ( ,)1995 ,1981 ,1954כך
שכיום בכל מדינה חל נוסח אחר ,כפי שניתן להבחין להלן:

 9.2עיקרי השינויים בחקיקה משנת 1995
התכלית הקלאסית של החקיקה בתחום הנכסים ללא דורש הינה איחוד הבעלים עם נכסיו
האבודים 67.עם זאת ,במאמרים אקדמאיים ניתן למצוא טענה לפיה תכלית מקורית זו השתנתה,

 64אתר ארגון הUniform Law Commission -
http://www.uniformlawcommission.com/Narrative.aspx?title=About%20the%20ULC
 65שם.
 66שם.
 67עמ'  516-519למאמר "Inequitable Escheat?: Reflecting on Unclaimed Property Law and the Supreme
"( Court's Interstate Escheat Frameworkלהלן :מאמר ? ;)Inequitable Escheatעמ' 320-322
למאמר"( "Unclaimed Property and Due Process: Justifying "Revenue-Raising" Modern Escheatלהלן:
מאמר .)Unclaimed Property and Due Process
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כך שכיום החקיקה היא למעשה כלי אגרסיבי בידי מדינה הנתקלת בקשיי תקציב משמעותיים
לייצור הכנסה פטורה ממס68.
שינוי התכלית באה לידי ביטוי בכמה שינויי חקיקה שחלו במרוצת השנים :ראשית ,נחקקו הוראות
המאפשרות למדינות להפקיד את מרבית הנכסים ללא דורש בקרן הכללית של המדינה (המהווה
את תקציב המדינה) ,בהתקיים תנאים מסוימים 69,כפי שיתואר בהרחבה להלן .שנית ,הרחבת
תחולת הגדרת המונח "נכסים ללא דורש" כך שחלה הן על תאגידים והן על רשויות ואף כוללת
סוגים רבים יותר של נכסים 70,דוגמת שוברי מתנה 71.הנפקות של כך היא שניתן להעביר יותר סוגים
של נכסים ללא דורש לידי המדינה .שלישית ,קיצור משך התקופה הנדרשת לשם הכרזה על נכס
כ"נכס ללא דורש" כאשר מדובר במניית חברה (משבע שנים לחמש שנים) 72,שובר מתנה (מחמש
שנים לשלוש שנים) 73,ביטוחי חיים (מחמש שנים או שנתיים לשלוש שנים) 74.משמעות הדבר היא
שתקופת "ההרדמה" שהינה התקופה בה הנכס מוחזק על-ידי הגוף הפיננסי קצרה יותר ,לאחריה
מועבר לידי המדינה .רביעית ,הגברת אכיפת חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים המחזיקים בנכסים
ללא דורש .החמרה זו נובעת מכך שעל אף המידע הרב הקיים בתחום והמודעות ההולכת וגוברת
לחובת הדיווח ,רק כ 10%-20% -מהמחזיקים בפועל בנכסים מצייתים באופן מלא לדרישות
החקיקה  75.בעקבות כך שהיקף הדיווח מצומצם ,חלו השינויים החקיקתיים הבאים :הגברת
הענישה של מוסד פיננסי שאינו עומד בחובת הדיווח ,דוגמת הסנקציה המחייבת אותו לשלם לרשות
אליה מעביר את הנכס ריבית בגובה  12%מהנכס ותשלום קנסות עד לגובה של  $5000בגין כל יום
איחור (ואף גבוה מכך במקרה של רמייה מצד אותו גוף פיננסי) .יצוין כי גובה הקנס עשוי לעלות על
ערך הנכס בו מחזיק אותו מוסד פיננסי מחזיק בפועל; 76כמו כן ,מדינות שונות עושות שימוש
אגרסיבי ברואי חשבון שתפקידם לחקור מחזיקים בפועל החשודים בהפרת חובת הדיווח 77.בשנת
 2009למשל ,יותר מ 40 -מדינות העסיקו רואי חשבון לחקור מחזיקים בפועל שלא צייתו לדרישות
הדיווח המעוגנות בחוק  78.התגמול עבור רואי החשבון החוקרים עומד על כ 12% -מערך הנכס
המועבר לחזקת המדינה ועל כן לרואי החשבון תמריץ מובנה לפעול לטובת המדינה79.

 68עמ'  527למאמר ?."Inequitable Escheat
 69ס'  11לחקיקה ראשית )( Uniform Unclaimed Property Act (1995להלן" :חקיקה ראשית")
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/unclaimed%20property/uupa95.pdf
 70שם בס' .1
 71עמ'  530למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 72ס'  )a(2לחקיקה ראשית ,ראה לעיל ה"ש .69
 73שם.
 74שם.
 75עמ'  534למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 76ס'  24לחקיקה ראשית ,ראה לעיל ה"ש .69
 77עמ'  534למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 78שם.
 79שם.
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 9.3הרחבה – עיקרי שינויי החקיקה בנוסחי החקיקה משנת  1954ומשנת 1981
 9.3.1הנוסח משנת

801954

להלן החידושים העיקריים :תכליתו העיקרית ,כפי שבא לידי ביטוי בהוראות החוק ,הינה הגנה על
אינטרס הבעלים של הנכס האבוד; כמו כן ,נוסח זה מאפשר שחרורו של המוסד הפיננסי המחזיק
בנכס מאחריות ,וזאת לאחר מסירת הנכס לידי המדינה; קביעה אחידה לפיה מרבית סוגי הנכסים
יוגדרו כ"נכסים ללא דורש" לאחר תקופה של  7שנים בה מוחזקים על-ידי המוסד הפייננסי.
 9.3.2הנוסח משנת 1981

81

החידושים העיקריים כוללים :חקיקת הוראות חוק הנוגעות לאכיפה ,שמהותן תוארה לעיל;
הרחבת הגדרת המונח "נכסים ללא דורש" כך שכולל ניירות ערך .חיוב המוסד הפיננסי המחזיק
בנכסים לתחזק נתונים באשר לבעלים של הנכס למשך  7שנים לפחות .הפחתת משך התקופה
להכרזת חלק מהנכסים אשר ניתן להגדירם כ"נכס ללא דורש" – מ 7 -שנים ל 5 -שנים .הרציונל
המונח בבסיס הוראה זו אף הוא מופיע לעיל.

 .10סוגיות מרכזיות המוסדרות בחקיקה העדכנית
יצוין כי הסקירה להלן מתייחסת לנוסח העדכני ביותר משנת .1995
 10.1הגדרת נכס כ"נכס ללא דורש"
ההגדרה בחוק האמריקאי הינה הגדרה רחבה ביותר וחלה על כל תאגיד או רשות אשר ללקוח
קיימת זכות כספית כלפיהם .בהתאם לחוק ,נכס של פלוני ,אשר עשוי להיות מוגדר כ"נכס ללא
דורש" ,הינו נכס מהסוגים הבאים" :כסף ,המחאה ,פקדון ,ריבית ,דיבידנד ,מאזן אשראי ,תשלום
יתר של לקוח ,שוברי מתנה ,פקדון בטחון ,תזכיר אשראי ,משכורת שלא שולמה ,כרטיס שלא נוצל,
משלוח לא מזוהה ,מנייה או בעלות באג"ח ,שטר ,פוליסת קצבה או ביטוח ,קרן בריאות ,רווחה
פנסיה או פיצויים הצוברים ריבית"82.
"נכס ללא דורש" צריך להיות מצוי בחזקתו של אחד או יותר מהגופים הבאים:

83

"איגוד עסקי" – חברה ,חברת מניות משותפות ,חברת השקעות ,שותפות ,עמותה מאוגדת ,מיזם
משותף ,חברה בערבון מוגבל ,קרן נאמנות עסקית ,חברת נאמנות ,בנק קרקעות ,חברת פיקדונות

 80עמ'  527-523למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 81שם.
 82ס'  1לחקיקה ראשית ,ראה לעיל ה"ש .69
 83שם.

24

כספות ,ארגון פיננסי ,חברת ביטוח ,חברת שירות או גוף עסקי אחר המורכב מאדם אחד או יותר,
בין אם למטרות רווח או לא.
"ארגון פיננסי" – כל עמותת חסכון והלוואה ,בנק ,ארגון בנקאי או איחוד אשראי" .חברת ביטוח"
– איגוד ,חברה ,ארגון אח או הדדי לתועלת הציבור ,בין אם למטרות רווח או לא ,העוסק בתחום
העסקי המספק הקדשים חיים ,קצבאות או ביטוח הכולל תאונה ,קבורה ,מוות ,אשראי ,חוזה,
ביצועים ,שיניים ,נכות ,נאמנות ,אש ,בריאות ,אשפוז ,מחלה ,חיים ,הזנחה ,ימי ,משכנתא ,ערבות,
הגנת שכר ופיצוי עובדים.
"ארגון בנקאי" – כל בנק לאומי/מדינתי ,חברת נאמנות ,חברת בנקאות ,בנק קרקעות ,חסכון בבנק,
חברת כספות ,בנקאי פרטי או כל ארגון דומה.
 10.2משך הזמן בעטיו נכס יוגדר כ"נכס ללא דורש"
אם הבעלים של הנכסים המפורטים לעיל אינו דור ש 84את הנכס משך תקופות הזמן הבאות
( ,)dormancy periodהנכס יוגדר כ"נכס ללא

דורש"85:

המחאות נוסעים –  15שנה לאחר הנפקתן.
הזמנת כסף –  7שנים לאחר הנפקתו.
מניה או הון עצמי נושא ריבית אחר המצויים באיגוד עסקי או ארגון פיננסי –  5שנים לאחר
המוקדם מבין השניים :המועד בו הדיבידנדים ,פיצול מניות או חלוקה אחרת שלא נדרשה על-ידי
הבעלים העדכניים ביותר או המועד בו הדיוור השני שנשלח לבעלים הצהיר על חשבון או הודעה
אחרת/או התקשרות שלא נענתה.
חוב של איגוד עסקי או ארגון פיננסי (למעט אג"ח) –  5שנים לאחר המועד בו תשלום רוב הריבית
לזכות הבעלים לא נדרשה.
חסכונות ופיקדונות מוגבלים בזמן ,הכוללים פקדון המתחדש באופן אוטומטי –  5שנים לאחר
המוקדם מבין השניים :היכולת לפרוע או המועד בו הייתה אינדיקציה אחרונה שהבעלים מעוניין
בנכס.
מזומן או זיכויים לטובת הלקוח כתוצאה מעסקה קמעונאית –  3שנים לאחר שהחיוב התבצע.

 84משמעו של הביטוי "אינו דורש" לפי ס'  )c(2לחקיקה ראשית הינו" :הבעלים לא תקשר בכתב או באמצעי אחר
באופן שמביע את העניין שלו בנכס".
 85ס'  )a(2לחקיקה ראשית ,ראה לעיל ה"ש .69
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שובר מתנה –  3שנים לאחר תום השנה בה השובר נמכר.
סכום בו חייבים מבטח ביטוח חיים או מדיניות ביטוח מעורבת או קצבה שהבשילה לכדי פירעון
או הופסקה –  3שנים לאחר שהביטוח הושג או היה מושג אם המבוטח היה חי עד הגיל עליו הזמנת
הביטוח התבססה.
חלוקת רכוש ע"י איגוד עסקי או ארגון פיננסי במהלך פירוק – שנה אחת לאחר שניתן היה לחלק
את הרכוש.
רכוש המתקבל בסופו של הליך שיפוטי וטרם חולק  -שנה אחת לאחר שניתן היה לחלק את הרכוש.
רכוש המוחזק ע"י ביהמ"ש ,ממשלה ,תת מחלקה ממשלתית ,סוכנות – שנה אחת לאחר שניתן
היה לחלק את הרכוש.
משכורות או פיצויים עבור שירות אישי – שנה אחת לאחר שניתן היה לשלם את הפיצויים.
פיקדון או החזר של רשות המספקת שירות לאזרח – שנה אחת לאחר שניתן היה לשלם את
הפיקדון /החזר.
נכס המצוי בחשבון פרישה אינדיבידואלי ,המגדיר תכנית הטבה או תכנית חשבון אחרת או תכנית
המוסמכת לדחיית מס לפי חוקי מס ההכנסה של ארה"ב – שלוש שנים לאחר המוקדם מבין
השניים :מועד החלוקה או הניסיון לחלק את הרכוש  -במועד החלוקה הנדרש כמוצהר בתכנית או
המועד ,אם נקבע ע"י המחזיק בפועל בנכס ,שצוין בחוקי מס ההכנסה של ארה"ב ,שבו חלוקת
הרכוש חייבת להתחיל על מנת להימנע מעונש מס.
כל הנכסים האחרים – חמש שנים לאחר הראשון שקורה מבין השניים – זכות הבעלים לדרוש את
הנכס או לאחר שהחובה לשלם או לחלק את הנכס חלה.

 .11זכויות וחובות המחזיקים בפועל בנכס ,טרם מועבר למדינה
המחזיק בפועל בנכס רשאי לגבות דמי "החזקה" עבור הנכסים שמחזיק (בתקופת "ההרדמה"
שקודמת להגדרת הנכס כ"נכס ללא דורש") ,בתנאי שיש חוזה תקף ואכיף בינו לבין הבעלים של
הנכס המאפשר גבייה זו .סכום הגבייה מוגבל בכך שדרוש להיות "מוסרי"86.

 86שם בס' .5
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לאחר שתמה תקופת "ההרדמה" והנכסים המפורטים לעיל מוגדרים כ"נכסים ללא דורש" ,המחזיק
בפועל דרוש לדווח לרשות הפועלת מטעם המדינה בתחום הנכסים ללא דורש על הנכסים המצויים
בחזקתו87.
אולם ,בין  60ל 120 -יום לפני הגשת הדוח לרשות ,על המחזיק בפועל בנכס לשלוח לבעלים הודעה
המצהירה כי הרכוש מצוי בחזקתו וכי יועבר למדינה אם לא יפנה למחזיק .זאת אלא אם לא מצויה
כתובת הבעלים בנתוני המחזיק; תביעת הבעלים לא התיישנה; ערך הנכס גבוה מ88.$50
לאחר שליחת הודעה לבעלים ובכפוף לכך שהבעלים לא פנה אל המחזיק בנכס בפרק הזמן האמור,
המחזיק בפועל דרוש להגיש את הדוח לרשות לפני תאריך ה 01/11 -של כל שנה ,תוך כיסוי 12
החודשים שקדמו לתאריך ה 01/07 -של אותה שנה .אולם ,דוח המתייחס לחברת ביטוח חיים דרוש
להיות מוגש לפני תאריך ה 01/05 -של כל שנה .למען הסדר הטוב נציין כי קיימים הבדלים בין
המדינות השונות באשר למועדי הדיווח ביחס לנכסים השונים (לרוב האבחנה הינה בין פוליסות
ביטוח לבין כל יתר הנכסים).

89

על הדוח לכלול תיאור של הנכס ,פרטים אודות הבעלים של הנכס ככל שידוע (דוגמת שמו ,כתובתו
ומספר תעודת זהותו) ,וכן את ערך הנכס .כמו כן ,במידה והדבר ידוע ,הדוח דרוש לכלול את המועד
בו נעשה הנכס לבר פרעון ,המועד בו ניתן לדרוש או להחזיר את הנכס והמועד האחרון בו הבעלים

ביצע פעולה ביחס לנכס.

90

בעת מועד הגשת הדוח לרשות ,על המחזיק בפועל למסור את החזקה בנכס לידי הרשות ,וזאת למעט
חריגים המנויים בסעיף החוק ,דוגמת כספות שיכולות שלא להימסר לרשות עד  120יום לאחר מילוי
הדוח הנדרש 91.לאחר שהמחזיק בפועל מוסר את הנכס לידי הרשות ,ובתנאי שעשה כן בתום לב,
משוחרר הוא מכל חבות ביחס לנכס92.

 .12חובות הרשות הפועלת מטעם המדינה בתחום הנכסים ללא דורש
הרשות דרושה לפרסם הודעה לבעלים בדבר הנכסים ללא דורש שהגיעו לחזקתה ,לא מאוחר
מתאריך ה 30/11 -של השנה העוקבת לשנה בה הנכס ללא דורש הועבר/שולם לידי הבעלים .ההודעה
תפורסם בעיתון בתפוצה כללית במחוז של המדינה בה אותרה בפעם האחרונה הכתובת של האדם
לו שייך הנכס ,וכן דרושה להיות בולטת במידה מספקת .ההודעה תכלול את שם הבעלים לכאורה,

 87שם בס' .)a(7
 88שם בס' .)e(7
 89שם בס' .)d(7
 90שם בס' .)b(7
 91שם בס' .)a(8
 92שם בס' .)b(10
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הכתובת הידועה האחרונה ,הסבר על כך שהנכס נלקח לחזקת הרשות ,מידע לגבי הנכס והדרך
להחזירו לידי הבעלים93.
הרשות דרושה להפקיד סכום של לפחות ( $ 100,000עלה מ )$25,000 -בקרן נאמנות נפרדת אשר
תשמש לתשלום עבור דרישות מהבעלים של הנכסים .הסכום אשר יועבר לקרן ,יותאם לצרכיה
וניסיונה של המדינה 94.במדינת קליפורניה למשל ,כפי שיצוין בהמשך ,קובע החוק המדינתי השארה
של  $ 50,000בקרן זו95.
במסגרת קרן זו המדינה פועלת כאפוטרופוס של

הכספים96.

 .13תביעת הנכס על-ידי הבעלים
הבעלים רשאי לתבוע נכסו המצוי בחזקת הרשות97 .במידה והתביעה התקבלה ,יש להעביר את
הנכס לתובע ,יחד עם כל דיבידנד ,הכנסה או ריבית אשר צבר הנכס מהמועד בו הועבר לאפוטרופוס
ועד חלוף  10שנים או מועד התשלום לבעלים ,לפי המוקדם מבניהם98.

 .14שימושים נוספים בנכסים ללא דורש
 14.1העברת הכספים לקרן הכללית (תקציב המדינה)
כאמור לעיל ,לפי הנוסח האחיד של החקיקה הראשית משנת  ,1995יופקד סכום של  100,000דולר
בקרן שתשמש להשבת כספים לידי בעלים התובעים נכסיהם .הסכום ייקבע בהתאם לצרכיה
וניסיונה של המדינה  99.יתר הכספים יופקדו ב'קרן הכללית'.
במדינת  NYלדוגמא Recovered unclaimed funds ,מיועדות לשלם תביעות והוצאות ניהול של
האפוטרופוס ( .(OUFהסכומים הנותרים מועברים לקרן הכללית .הסכומים עליהם דווח בתקופה
של ( 2014- 2013עד יולי  )2014הנם העברות של  528מ'  $לקרן הכללית .ותשלומי השבה בסך של כ
 422מ'  $רק במהלך  .2013ברור אם כך שאין הרבה משמעות לסכום הנקוב בחקיקה כמומלץ
לשמירה בקרן השבה.

 93שם בס' .)a(9
 94שם בס' .)a(13
 95ס'  )c(1564לחקיקה ותקנות של מדינת קליפורניה (( Unclaimed Property Law and Regulations )2012להלן:
חקיקה ותקנות מדינת קליפורניה).
 96אתר ה:ULC -
http://www.uniformlaws.org/ActSummary.aspx?title=Unclaimed%20Property%20Act
 97שם בס' .)b(15
 98שם בס' .11
 99שם.
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במדינת ניו-יורק למשל ,הקרן הכללית מוגדרת כקרן הפעילות העיקרית במדינה ,המקבלת את כל
הכנסות המדינה שאינן מיועדות לתכנית או פעילות מסוימת ושאינן מיועדות להיות מופקדות בקרן
אחרת על-פי חוק 100.מקור הכספים המצויים בקרן זו הינו מיסים ,אגרות והכנסות שונות שלא
נדרש להפקידן בקרנות אחרות 101.הקרן הכללית מממנת תשלומים באמצעות שני חשבונות  :קרן
לסיוע מקומי המשמש לסיוע כספי כללי למחוזות ,ערים ,עיירות ,כפרים ,בתי ספר וגופים מקומיים
אחרים (ביניהם ארגונים ללא מטרות רווח) ,וכן חשבון המשרת את עלויות התפעול של ממשלת
מדינת ניו יורק ובכלל זה תשלום משכורות לעובדי המדינה ותנאים נלווים והעברת כספים למטרת
מימון פרוייקטי הון או קרן שירות חוב כמשמעם בחוק אוצר המדינה102.
יצוין כי מלבד מדינת קליפורניה (כמתואר לעיל) נמצא כי גם במדינת ניו-יורק כאמור  103וגם
במדינת וושינגטון 104הנכסים ללא דורש מועברים לקרן הכללית.
בעת האחרונה חלה מגמה מוגברת של העברת כספים המבוססים על נכסים ללא דורש לקרן
הכללית ,וזאת בשל הצורך של מדינות רבות ברחבי ארה"ב למצוא פתרון אלטרנטיבי להטלת מיסים
כדרך להתמודד עם גרעון בתקציב  105.אחד מהביטויים של מגמה מוגברת זו הינה הגדלה
משמעותית של היקף הנכסים ללא דורש המתקבלים לידי המדינה .לשם המחשה ,בינואר ,2013
מדינות ברחבי ארה"ב החזיקו בנכסים ללא דורש שערכם עמד על  41.7ביליון דולר  106.על אף
שמדובר בסכום ניכר ,בפועל ,רק חלק זעיר מערך הנכסים ללא דורש מוחזר לידי הבעלים ,זאת בשל
חוסר הצלחה לאתר את הבעלים או היעדר פנייה מצדו 107.עובדה זו מהווה אף היא תמריץ עבור
המדינות להעביר כספים רבים לקרנות כלליות108.
היתרונות בהעברת הכספים לקרן הכללית ,מלבד כך שהדבר מסייע להתמודד עם הגרעון התקציבי,
הינם יכולת המדינה המחזיקה בנכסים להנות מהריבית שאותם נכסים צברו במהלך ההחזקה
במקרים מסוימים 109,וכן יכולת המדינה לייצר הכנסה באמצעות העברה לתקציב המדינה הפטורה
ממס110.

 100אתר מחלקת התקציב של מדינת ניו-יורק
https://www.budget.ny.gov/citizen/financial/glossary_all.html#general_fund
 101מדריך סיווג קרנות ,משרד מבקר המדינה ,מדינת ניו-יורק
https://www.osc.state.ny.us/agencies/fcm/fundclassmanual.pdf
 102שם.
 103עמ'  5לדו"ח השנתי לשנה הפיסקאלית  2014-2013מטעם המשרד לנכסים ללא דורש במדינת ניו-יורק
http://www.osc.state.ny.us/ouf/ouf_ar_sfy2013_14_3c_web.pdf
 104עמ'  1למסמך מטעם הרשות לנכסים ללא דורש במדינת וושינגטון
http://dor.wa.gov/docs/pubs/ucp/generalo.pdf
 105עמ'  517-516למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 106שם בעמ' .517
 107עמ'  323למאמר  ,Unclaimed Property and Due Processראה לעיל ה"ש .67
 108שם בעמ' .323
 109שם בעמ' .324-323
 110עמ'  528למאמר ? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
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יצוין כי לפני שהרשות מפקידה אשראי בקרן הכללית ,עליה לנכות הוצאות מכירה של רכוש נטוש,
עלויות דיוור ופרסום (כחלק מהניסיון ליצור קשר עם הבעלים למשל) ,גביית דמי שירות סבירים,
הוצאות כתוצאה מבדיקת נתונים שהועברו על-ידי המחזיק בפועלים בפועל/איסוף הרכוש
מהמחזיק בפועלים111.
 14.2שימושים ייחודיים
לצד כך שמדינות רבות מעבירות כספים המבוססים על נכסים ללא דורש לתקציב המדינה ,ניתן
למצוא מדינות המעבירות כספים אלה לקרנות ייעודיות שונות.
 14.2.1קרן עידוד התיירות במדינת קולורדו
במדינת קולרדו ניתן למצוא את קרן עידוד התיירות 112.בקרן זו מופקדת תמורת מכירת ניירות ערך
המוגדרים כ"נכסים ללא דורש" ,והיא מפיקה מהם רווח ,ומשקיעה את הכספים בעידוד התיירות
במדינת קולורדו 113.ניירות הערך מועברים מהרשות המחזיקה בהם מטעם המדינה (האפוטרופוס
האמריקני) לקרן הנאמנות ,אולם ההעברה מתבצעת רק לאחר שנה שהאפוטרופוס מחזיק
בניירות 114.בנוסף ,חל איסור ברור בחוק המסדיר את הקמת ופעילות הקרן לפיו לא יעשה שימוש
בכספים המוחזקים בקרן הנאמנות כחלק מתקציב

המדינה115.

 14.2.2קרן החינוך הציבורי בפלורידה
לקרן זו מועברים רווחים המתקבלים ממכירה פומבית של חפצים שונים שאוחסנו בכספות בבנקים
(דוגמת תכשיטים ,מטבעות ,בולים נדירים) .התנאים המוקדמים לקיום מכירה פומבית כמתואר
הינם הפסקת תשלום העמלה הנדרשת לבנק על-ידי הבעלים של הכספת ,לא ניתן ליצור קשר עם
הבעלים החוקי ,העברת החפצים שהיו מאוחסנים בכספת למחלקה לשירותים פיננסיים של
פלורדיה ,הכפופה לרשות לנכסים ללא דורש116.
 14.2.3קרן פיצוי קורבנות נפגעי עבירה במדינת פנסילבניה.
הכספים המועברים לקרן זו הינה נכסים המוגדרים כ'נכסים ללא דורש' ,שהוחזקו על-ידי בתי
משפט ,תאגיד ציבורי ,רשות ציבורית ,כל מדינה אחרת ,פקיד ציבור וכן ,שלא נדרשו משך שלוש
 111ס'  )b(13לחקיקה ראשית ,ראה לעיל ה"ש .69
 112אתר משרד האוצר של מדינת קולורדו
http://www.colorado.gov/cs/Satellite/Treasury_v2/CBON/1251591982612
 113חקיקה בנושא שימוש בנכסים ללא דורש לעידוד התיירות במדינת קולורדו
http://tornado.state.co.us/gov_dir/leg_dir/olls/sl2004a/sl_322.pdf
 114שם.
 115שם.
 116עלון שבועי של העיר אורלנדו ,מדינת פלורידה
/http://blogs.orlandoweekly.com/bloggytown/florida-unclaimed-property
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שנים על-ידי הבעלים 117.אולם ,משרד האוצר מחויב להעביר מהקרן לפיצוי קורבנות נפגעי עבירה
אחוז מסוים לקרן ההשבה ,ממנה הבעלים יכולים לתבוע נכסיהם בחזרה .כמו כן ,בכל זמן בו משרד
האוצר סבור כי אין מספיק כספים בקרן ההשבה ,מוסמך הוא למשוך מהקרן לפיצוי נפגעי עבירה
כספים בסכום הנדרש118.

 .15סטטיסטיקות
 בשנת  2.5 ,2011מיליון דרישות לנכסים ללא דורש שסכומם המצטבר עמד על  2.5ביליון
דולר הוחזרו לבעלי הנכסים כתוצאה ממאמצי המדינות השונות המפעילות תכנית להשבת
נכסים ללא דורש119.
 ממוצע החזר שנתי – 2

ביליון120.

 מאז ינואר  ,2013מדינות החזיקו ב 41.7 -ביליון דולרים כנכסים ללא

דורש121.

 מגמת גידול בהעברת הנכסים מהמדינה לידי הבעלים ,דוגמה ממדינת ניו

יורק122:

 .16סיכום
בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בחקיקה בתחום הנכסים ללא דורש ,דוגמת
הרחבת תחולת הגדרת המונח 'נכסים ללא דורש' (כך שכיום למעשה ניתן לסווג יותר נכסים
כ'נכסים ללא דורש') , ,קיצור משך הזמנים בעטיים ניתן להעביר את הנכס מחזקת מוסדות
פיננסיים שונים לחזקת המדינה ,הקשחת חובת הדיווח המוטלת על מוסדות פיננסיים
 117ס'  )a.1.1(1301.18לחקיקה בתחום נכסים ללא דורש ,מדינת פנסילבניה
http://www.patreasury.gov/assets/pdf/unclaimedpropertyforms/unclaimedpropertylaw.pdf
 118שם בס' ס' )a.1.2-3(1301.18
/http://www.missingmoney.com 119
/http://www.missingmoney.com 120
 121עמ'  517למאמר '? ,Inequitable Escheatראה לעיל ה"ש .67
 122עמ'  12לדוח בנושא נכסים ללא דורש במדינת ניו יורק
http://www.osc.state.ny.us/reports/other/unclaimedfunds.pdf
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המחזיקים בנכסים הללו והגברת הענישה במקרה של הפרת הדיווח .נראה כי התכלית של
שינויים אלה ,כפי שנטען לעיל ,הינה להרחיב את היקף הנכסים ללא דורש המצוי בידי המדינה,
וכפועל יוצא ,להרחיב את השימוש בכספים אלה לטובת צמצום גרעון תקציב המדינה או
מטרות ציבוריות אחרות ,כמפורט לעיל.

פרק ד' – ההסדרה המשפטית באוסטרליה
 .17מבוא
באוסטרליה ישנה חלוקה בין סוגי נכסים ללא דורש המטופלים ברמה הפדראלית וסוגי נכסים ללא
דורש המטופלים ברמה המדינתית .ברמה הפדראלית ,ישנה חלוקה בין כספי קרנות הפנסיה
שמטופלים על-ידי גוף ה )The Australian Tax Office( ATO-לבין סוגי כספים אחרים ,כגון
חשבונות בנקים ופוליסות ביטוח ,המטופלים על-ידי גוף הAustralian Securities and ( ASIC-
 .)Investments Commissionלכל סוג של נכסים ללא דורש קיימת הגדרה באילו תנאים ולאחר
כמה זמן הופך לנכס ללא דורש ,ובתום זמן זה עובר דרך הגוף האחראי על סוג הנכס ,ומשם ישירות
לתקציב המדינה .התפקיד של הגופים  ASICו ATO-הוא לנהל את הרישום והמעקב על נכסים
אלו ,ולהעבירם לתקציב המדינה עם הפיכתם לנכס ללא דורש.
בשנת  2012החוקים השונים הרלוונטיים לסוגיה זו עברו שינוי ,כשעיקרו קיצור הזמן הנדרש עד
להפיכת נכס לנכס ללא דורש לשנים בודדות ,ובמקרים מסוימים לשנה .הדבר יכול להיות רלוונטי
לישראל ,שכן משך הזמן מהרגע שהנכס מוגדר ללא בעלים ומועבר לאפוטרופוס ,בנוסף לזמן שעובר
מהעברתו מהאפוטרופוס לתקציב המדינה הינו זמן ממושך מאוד.

 .18מי אחראי על ניהול הנכסים ללא דורש?
ברמה הפדראלית ( )Commonwealthמטופלים נכסים ללא דורש אשר מגיעים ממקורות
מסוימים מוגדרים ,והם מטופלים ברמה הפדראלית בלבד על ידי שני גופים 123.נכסים ללא דורש
שהיו מטופלים בעבר במשרד האוצר הפדראלי ( )The Commonwealth Treasuryהועברו ביולי
 2001לאחריות הגוף הממלכתי Australian Securities and Investment ( ASIC

 123עמי צדיק ,נכסים כספיים ללא דורש :המצב בישראל וסקירת פתרונות בכמה מדינות .מסמך עדכון מטעם
המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת עבור וועדת הכלכלה ,בעמודים ( .)2008( 10 ,8להלן:
"דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת (.)")2008
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 124.)Commissionתפקידו של ארגון ה ASIC-הוא רגולטורי בתחום החברות ,שוק ההון ושירותים
פיננסיים נוספים .מדובר בגוף עצמאי ,שהוקם לפי ה ,ASIC Act-ומרבית תפקידיו מוגדרים תחת
חוק התאגידים האוסטרלי .מטרתם לתרום לכלכלה האוסטרלית על ידי שמירה על היותו של השוק
הפיננסי האוסטרלי הוגן ושקוף ,תוך תמיכתם של משקיעים ולקוחות בטוחים ומיודעי דבר.

125

לעומת זאת ,נכסים ללא דורש מקרנות הפנסיה נמצאים באחריות הגוף  ,ATOרשות המיסים של
אוסטרליה .ארגון זה הינו ארגון סטטוטורי ממשלתי ומהווה חלק ממשרד האוצר ,ועליהם לייעץ
ולדווח לשר האוצר ( .)Treasurerבאחריותו לוודא שהציבור האוסטרלי סומך על ממשל האוסטרלי
בתחום המיסים וקרנות

הפנסיה126.

ברמה המדינתית מתנהל רישום של סוגי כספים ללא דורש ,אשר אינם מופיעים במאגר המידע של
 ,ASICלמשל כספי דיבידנדים ,משכורות ,רנטות ואג"ח ,תשלומי ריבית ,שיקים ,קרנות נאמנות
וזכויות פנסיה .כספים אלו מועברים לאפוטרופסות של כל מדינה ,בין היתר מרשויות המדינה,
חברות ,קרנות פנסיה ומוסדות פיננסיים .

127

בכל מדינה ישנו חוק בדבר כספים ללא דורש

( )Unclaimed Money Actוחוקים העוסקים בכספים אלה בתחומים מסוימים .כמו כן ,בכל מדינה
משרד האוצר או האפוטרופוס הכללי מופקדים על יישום חוקים אלו .החוקים קובעים את פרק
הזמן הדרוש כדי שכל סוג כסף יוגדר בתור כסף ללא דורש .נכון לשנת  ,2008משך הזמן הממוצע
מוגדר שש שנים .החוקים קובעים את הצעדים שעל הגופים לנקוט בטיפולם בכספים אלו ,ביניהם
ניסיונות לאתר את הבעלים ,חובת דיווח לרשויות ,חובת פרסום המידע והעמדתו לרשות הציבור,
וכן קובעים את הכללים להעברת כספים אלו לאפוטרופסות המדינה .בנוסף ,למדינות ישנם מאגרי
מדינה בהם קיים רישום מסודר של כספים ללא דורש אשר מפורסמים לציבור ומאפשרים גישה
וחיפוש דרך האינטרנט ולעיתים אך מציעים שירותי חיפוש על ידי הרשויות עצמן .לבקשה להשבת
הכספים יש לצרף מסמכים המעידים על זהות המבקש והזכאות לכספים ,לרבות מסמכים אחרים
שנדרשים לגופו של עניין.

 .19סוג הנכסים הנכללים תחת "נכסים ללא דורש"
כספים ללא דורש הנמצאים בטיפול של ה .ASIC-ישנם מספר סוגי כספים באחריותם:
א.

128

כספים מבנקים ,קופות מלווה ומאגודות בניין .מוסדר בחוק הבנקאות
( 129.)Banking Act 1959כספים אלו כוללים:

130

 124שם בעמ' .8
 125שם; .www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Our%20role ;www.asic.gov.au/unclaimed-money
./www.ato.gov.au/About-ATO/About-us 126
 127שם ,בעמוד .11
 128דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( ,)2008ראו לעיל ה"ש  123בעמוד ;8
.www.asic.gov.au/unclaimed-money
.s69 of the Banking Act 1959 129
 130דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( ,)2008ראו לעיל ה"ש .123
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חשבונות חסכון רדומים בבנקים משנת  1989ואילך.



חשבונות רדומים בבנקים מסחריים משנת  1959ואילך.



כספים בקופות מלווה ובאגודות בניין שהפעילות האחרונה בהם נעשתה אחרי .1992
ב.כספים מפוליסות ביטוח -בחברות ביטוח ובאגודות תגמולים .מוסדר בחוק
ביטוח חיים (.)Life Insurance Act 1995

131

ג.כספים מרכישת חובה של מניות עקב השתלטות על תאגיד או חברות עם נכסים
ללא דורש .מדובר במקרים שבהם החברה ניסתה ליצור קשר עם המוטב אך לא
הצליחה .מוסדר בחוק התאגידים (Act 2001
ד.

132.)Corporations

כספים מחשבונות אשר יועדו לרכישת בית ראשון ( First Home Saver
133 .)Accounts

כספי קרנות פנסיה :כספים שנצברו בקרנות הפנסיה ואין להם דורש ,הינם באחריות רשות
המיסים של אוסטרליהAustralian Tax Office( ATO ,

134.)The

 .20הפעולות הנדרשות להיעשות ע"י המוסדות לאיתור הבעלים
 20.1כספים ממוסדות פיננסיים וחברות (באחריות :)ASIC
ברמה הפדרלית ,ארגון ה ASIC-מפרסם רשומות כספיים של נכסים שסווגו בתור כספים ללא
דורש ,ומקורם במוסדות פיננסים ובחברות .הפרסום נעשה בעיתונים רשמיים של הארגון
ובפרסומים באתר האינטרנט שלהם המאפשר לבצע חיפוש מקוון ללא עלות במאגר המידע של
הארגון 135.יש לציין כי בחוקים השונים מפורטים הכללים הפרוצדוראליים והטכניים החלים על
הגורמים המחזיקים בכספים ללא דורש וקשורים בהעברת כספים לאפוטרופסות המדינה
שבאחריות ה.ASIC-

136

 20.2כספי קרנות פנסיה (באחריות :)ATO

 131דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( .)2008ראו לעיל ה"ש  ,123בעמוד ;9
.s216 of the Life Insurance Act 1995
 132דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( .)2008ראו לעיל ה"ש  ,123בעמוד ;9
הסעיפים הרלוונטיים הם תחת הפרקים הבאים לחוק התאגידים האוסטרלי668A, 668B, 1343, 1343A :
 ;1017E, 601AD(2), 601AD(1A), 601NG, 544 and 414 of The Corporations Act 2001אודות "כספים ללא
דורש" ( )Unclaimed Moneyבאתר של .www.asic.gov.au/unclaimed-money ,ASIC
 ;s51A of the First Home Saver Accounts Act 2008 133אודות "כספים ללא דורש" ()Unclaimed Money
באתר של .www.asic.gov.au/unclaimed-money ,ASIC
 134דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( .)2008ראו לעיל ה"ש  ,123בעמוד .10
 135שם ,בעמוד .8
 136שם ,בעמוד First Home ;Corporations Act 2001 ;Life Insurance Act 1995 ;Banking Act 1959 ;9
.Saver Accounts Act 2008
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כל קרנות הפנסיה המוסדרות נדרשות לדווח על עמיתים שהקשר עימם נותק או על עמיתים אשר
לא נעשתה הפקדה בעבורם בשנתיים האחרונות  137.הכללים הפרוצדוראליים השונים הנוגעים
להסדרת הטיפול בכספי הפנסיה אשר אין להם דורש מפורטים בחוק Superannuation Act-
 138.1999חוק זה מטרתו להסדיר ולוודא כי מתקיים רישום לכספים ללא דורש ורישום של בעלי
חשבונות אבודים עבור קרנות הפנסיה ועבור תשלומים הקשורים לפנסיות ומטרות דומות .החוק
הינו חוק ארוך ומפורט ומכיל את כלל הגדרות הנדרשות ,ומתייחס בין השאר להצהרה על כספים
ללא דורש ,להעברת הכספים ללא דורש לנציב ( ,)Commissionerלחוקים למקרים ייחודיים,
לרישום של כספים ללא דורש ולמידע לגבי בעלי קרנות פנסיה שאבד עמם הקשר.
כלל המידע הרלוונטי לכספי קרנות הפנסיה ללא דורש נשמר במאגר הנקרא Lost Members
 .Registerהמידע הנרשם הינו גם על העובדים וגם על קרנות הפנסיה ,להקל על האיתור 139.ארגון
 ATOמחויב לספק פרטים של כל הבעלים של קרנות פנסיה עימם איבדו את הקשר ,ולשם כך על
כל קרנות הפנסיה המוסדרות נדרשות לדווח על עמיתים שהקשר עמם נותק או על עמיתים שלא
נעשתה הפקדה בעבורם בשנתיים האחרונות .פריטי העמיתים אלו יימסרו למשרד הרישום ב-
 ,ATOלמעט מקרים שבהם נקבע כי הדיווח ייעשה לרשויות מדינה מסוימת .קרנות פנסיה פרטיות
גם נדרשות לציין ברשימה האמורה את שמות בעלי החשבונות שהקשר עמם נותק או לא ניתנים
לאיתור .על מידע זה להיות מועבר ל ,ATO-תוך ארבעה חודשים בסופה של כל חצי שנה 140.החיפוש
ברשומות אלו הינו ללא תשלום ויכול להתבצע באופן מקוון באתר רשות המיסים האוסטרלית או
באמצעות הטלפון .עובד שאינו מצליח לאתר את תכנית הפנסיה שלו יכול לפנות ל ATO-לסיוע
וסביר שהם יוכלו לאתר עבורו את הפנסיה שלו ,שכן הרישומים שלהם כוללים מידע אודות תכנית
הפנסיה ,אך גם אודות העובדים בעלי תכניות הפנסיה שלא ניתן לאתר141.

 .21נפח/כמות הדרישות חזרה לכספים ע"י הבעלים המקוריים ()Reclaim
באוסטרליה אין התיישנות על הזכות של הבעלים של הנכס לדרוש חזרה את הנכס .לפיכך ,לבעלי
הנכס המקוריים תמיד קיימת הזכות לדרוש את הכספים שהועברו לאחריות  ,ASICגם אם כבר

 137שם ,בעמוד .10
.Superannuation (Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999 138
Hazel Bateman, Australia’s “Lost” Superannuation (Retirement Saving) Accounts, PIE/CIS DP - 139
393, Center for Intergenerational Studies, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 13
).www.ier.hit-u.ac.jp/pie/stage2/Japanese/d_p/dp2008/dp393/text.pdf :available at ,(2008
 140דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( .)2008ראו לעיל ה"ש  ,123בעמוד
David Blake & John Andrew Turner, Lost Pensions: The U.S., U.K. and Australia Take Different ;10
Approaches to Find Them, PI-0112, 9 (Birkbeck College, Pensions Institute, 2001) , available at:
John Turner, Lost Pensions: Lessons from ; www.pensions-institute.org/workingpapers/wp0112.pdf
Australia and the United Kingdom, A Testimony Before the ERISA Advisory Council, pages 3 -4,
).www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013
 141שם.
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הועברו ל 142.Consolidated Revenue Fund-יש לציין כי החל מיולי  ,2013בעת החזרת הכספים
ללא דורש לבעליו המקוריים ,המדינה תשלם לבעלים גם את הריבית ,אשר אופן חישובה יוגדר
בהמשך בתקנות ,אך דוגמאות לאופן החישוב ניתן לראות כבר היום באתר האינטרנט 143.הריבית
תשולם רק לבקשות שהועברו לאחר יולי  ,2013וכן חישוב הריבית יתבצע גם רק מתאריך זה .כמו
כן ,מיסים לא משולמים על הריבית המצטברת .נכון לקרנות הפנסיה ,המדינה משלמת את הריבית
בגובה האינפלציה לפי מדד המחירים לצרכן ,והיא אינה גובה דמי ניהול144.
בעיית קרנות הפנסיה האבודות או בעלי קרנות פנסיה שאינם ניתנים לאיתור הייתה בעיה מוכרת
ושכיחה באוסטרליה ,לכן ייסדו ברמה הלאומית מנגנון רישום של הפנסיה .רישומים אלה עזרו
לאלפי אנשים לקבל את המגיע להם מאותם קרנות פנסיה אבודות .היתרון באוסטרליה (כמו גם
באנגליה) ,שישנו מאגר אחד שמרכז את כל הרישומים ואין צורך לחפש במספר מאגרים 145.הנתונים
מראים כי נכון לשנת  2010באוסטרליה ,סדר גודל של  62מיליון דולר הוחזרו לבעליהם (כעשירית
מסכום הכספים ללא דורש) 146,ואילו נכון לשנת  ,2012סכום הכספים ללא דורש עמד על  667מיליון
דולר אוסטרלי .מתוכו 330 ,מיליון דולר בחשבונות בנק 295 ,מיליון דולר במניות ו 52-מיליון דולר
בביטוח חיים147.

 .22באילו אפיקים מנהלים את הכספים ללא דורש ולאילו מטרות?
נכסים שהופכים לנכס ללא דורש מדווחים ל ASIC-לצורך רישום מסודר לנכסים ,ומועברים דרכם
ישירות ל 148.)CFR( Commonwealth of Australia Consolidated Revenue Fund-תקציב ה-
 CFRהינו התקציב המרכזי עימו אוסטרליה עובדת ,והוא נוסד כחלק מהחוקה

האוסטרלית149

וכולל את כל הכספים המגויסים על ידי הרשות המבצעת של אוסטרליה [ the Executive
 142אודות "  "Changes to the Commonwealth unclaimed money lawsבאתר של ,ASIC
?www.asic.gov.au/asic/asic.nsf/byheadline/Changes+to+the+Commonwealth+unclaimed+money+laws
.openDocument
https://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/find-unclaimed-money/interest-paid-on- 143
unclaimed-money
John Turner, Lost Pensions: Lessons from Australia and the United Kingdom, A Testimony before 144
)the ERISA Advisory Council, pages 4, www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013
David Blake & John Andrew Turner, Lost Pensions: The U.S., U.K. and Australia Take Different 145
Approaches to Find Them, PI-0112, 9 (Birkbeck College, Pensions Institute, 2001) , available at:
John Turner, Lost Pensions: Lessons from ; www.pensions-institute.org/workingpapers/wp0112.pdf
Australia and the United Kingdom, A Testimony Before the ERISA Advisory Council, 3 -4,
).www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013
 146אודות " "Unclaimed funds top $636 Millionבאתרwww.smh.com.au/money/saving/unclaimed- :
.funds-top-636-million-20111025-1mgwf.html
 147אודות " "Australia's Unclaimed Moneyבאתרwww.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/find- :
.unclaimed-money/australias-unclaimed-money#text
 148אודות "  "Changes to the Commonwealth unclaimed money lawsבאתר:
s. 17(1) of the ;www.ipac.com.au/wp-content/uploads/2013/07/1unclaimed_money.pdf
.Superannuation Act – 1999
.s. 81 of the Australian Constitution 149
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 והכספים בו150 תקציב זה מהווה את כספי הציבור.]Government of the Commonwealth
 לא ניתן להקצות אף סכום. ביטוח לאומי והטבות בריאות ועוד,משמשים לגורמים שונים בממשלה
 במסגרת התקציב השנתי או במסגרת: כשישנן שתי אפשרויות,מתקציב זה שלא באישור הפרלמנט
151

.תקצוב מיוחד

, רווחי הון, ביניהם מיסים (מס הכנסה,הכספים המועברים לתקציב זה מגיעים ממקורות שונים
 נראה שהכספים המועברים לחשבון המדינה ברמה,על כן

152

. מכס ומע"מ) והחזר הלוואות

 יש לציין כי הועלתה. מנוהלים שם כיתר הכספים בתקציב ללא הבחנה מיוחדת ביניהם,הפדראלית
,75  אשר בעליהם לא דרשו אותם עד גיל,הצעה אשר לא התקבלה שהכספים מקרנות הפנסיה
 בצורה הזו ייעשה.)Social Security Administration OASI Trust Fund( יועברו לביטוח הלאומי
שימוש בכספים אלו למטרות להם היו אמורים לשמש מלכתחילה ויגבירו את "הביטחון ההכנסתי
 יוכל להוות מאגר מרכזי אליו יפנו לשם קבלת מידע אודות חשבונות פנסיה, בנוסף."בפנסיה
153.אבודים

גוף המנהל את הנכסים ללא דורש/ משך הזמן עד שמועבר לאפוטרופוס.23
:ASIC- שינויים הנוגעים לנכסים באחריות ה23.1
 המסדירים את סוגיית הנכסים ללא דורש שונו בחוקCommonwealth- חוקי ה,2012 בסוף שנת
Treasury Legislation Amendment (Unclaimed Money and Other Measures)
: השינויים הם. שינויים אלה לא תקפים לגבי חלק מהחוקים המדינתיים154.Act 2012
 עבור חלק מסוגי הכספיםASIC  קיצור הזמן המוגדר להפיכת נכס ללא דורש והעברתם לטיפולo
 חוק ביטוח, השינוי תקף לכספים הנכללים במסגרת חוק הבנקאות.משבע שנים לשלוש שנים

.s. 5 of the Financial Management and Accountability Act 1997 150
Kathie Cooper, Warwick Funnell & Janet Lee, Public Sector Accounting and Accountability in 151
Australia, 205-206 (2012), available at: books.google.co.il/books?id=kwWBMvs2x8C&pg=PA205&lpg=PA205&dq=consolidated+revenue+fund+australia&source=bl&ots=pDF_Bph
yg1&sig=evYCL3TfvUknZTNJgLSBWf50XM0&hl=en&sa=X&ei=wJ9cU_cZg7o7mKuBuA8&ved=
The "  ; אודות0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q=Consolidate%20Revenue%20Fund&f=false
: באתר,"Commonwealth's Appropriation Framework - An Introduction
.www.finance.gov.au/budget/budget-process/appropriation-bills.html
. שם152
John Turner, Lost Pensions: Lessons from Australia and the United Kingdom, A Testimony before 153
.the ERISA Advisory Council, pages 5, www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013)
; אודותTreasury Legislation Amendment (Unclaimed Money and Other Measures) Act 2012 154
,ASIC " באתר שלChanges to the Commonwealth unclaimed money laws"
www.asic.gov.au/asic/asic.nsf/byheadline/Changes+to+the+Commonwealth+unclaimed+money+laws?
: באתר,"Unclaimed money and Other Measures: Bill Introduced" ; אודותopenDocument
sites.thomsonreuters.com.au/tainsight/2012/11/05/unclaimed -money-and-other-measures-bill.introduced/
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חיים וחוק  .First Home Saver Accounts Actכלומר ,נכסים המגיעים מחשבונות בנק ,קופות
ביטוח חיים וחשבונות המיועדים לרכישת בית ראשון ,יכולים בתנאים מוגדרים להפוך לנכס
ללא דורש.
 oהחל מיולי  ,2013במקרה שאוסטרליה מעבירה את הנכס ללא דורש חזרה לבעלים ,המדינה
תשלם לבעלים גם את הריבית שהצטברה .אופן חישוב הריבית יוגדר בתקנות.
 oכספי מניות שלא נדרשו במהלך שש שנים של היעדר פעילות ,מועברים לאפוטרופסות של
אוסטרליה .כספי הדיבידנדים ניתן להעביר למדינות .לא נראה שחל כאן שינוי155.
ל156:ATO-

 23.2שינויים הנוגעים לכספי קרנות הפנסיה המועברים
 oחשבונות ללא בעלים בסכומים נמוכים :העלאת הרף לגובה החשבון שיכול להיות מועבר לגוף
 ATOמ 200-דולר אוסטרלי ל 2000-דולר אוסטרליים .כל חשבון מתחת לסכום זה יועבר ל-
 .ATOגובה הרף אמור לעלות בהדרגה עם השנים עד לסכום של  6000דולר אוסטרליים בשנת
 .2016הסיבה לשינוי זה הינה הגנה על חשבונות נמוכים מפני שחיקה כתוצאה מדמי ניהול
גבוהים של קרנות הפנסיה157.
 oחשבונות לא פעילים בהם הבעלים בלתי מזוהים ( ←)Unidentifiableקיצור הזמן המוגדר
לחשבונות פנסיה שאינם פעילים מחמש שנים לשנה אחת.
השינוי גרר התנגדויות רבות בציבור ,בעיקר לאור קיצור הזמן המוגדר להפיכת נכס ללא בעלים
ולאור המהירות בה נחקק השינוי ויושם בפועל158.

 .24סיכום
הנכסים ללא דורש באוסטרליה מטופלים הן ברמה הפדראלית והן ברמה המדינית לפי חלוקה
הקבועה ביניהם .ברמה הפדראלית ישנם שני גופים שאחראים על כך ,ה ATO-שהינו אחראי על
כספי קרנות הפנסיה ,וה ASIC-שהינו אחראי על סוגי כספים אחרים ,ביניהם חשבונות בנקים
ופוליסות ביטוח חיים .תפקיד גופים אלו הינו לנהל את הרישום והמעקב על נכסים אלו ,בין השאר
להקל על הבעלים המקוריים למצוא את נכסיהם ,והן להעבירם לתקציב המדינה עם הפיכתם לנכס
ללא דורש .לפני כשנתיים החוק האוסטרלי בנושא עבר שינוי משמעותי שעיקרו קיצור הזמן הנדרש
עד להפיכת נכס לנכס ללא דורש ,ובכך הרחיבו את היקף הנכסים ללא דורש המצויים בידי המדינה.
 155דו"ח אודות נכסים כספיים ללא דורש של מרכז המידע והמחקר של הכנסת ( .)2008ראו לעיל ה"ש  ,120בעמוד .9
 156אודות " "Changes to the Commonwealth unclaimed money lawsבאתר:
 ;www.ipac.com.au/wp-content/uploads/2013/07/1unclaimed_money.pdfאודות " Unclaimed money and
 ,"Other Measures: Bill Introducedבאתרsites.thomsonreuters.com.au/tainsight/2012/11/05/unclaimed - :
.money-and-other-measures-bill-introduced/
John Turner, Lost Pensions: Lessons from Australia and the United Kingdom, A Testimony before 157
).the ERISA Advisory Council, page 4, www.dol.gov/ebsa/pdf/PPC082813.pdf (2013
 158התנגדויות אלה ניתן לראות בכתבות שפורסמו סביב השינוי בחקיקה ,כגון באתרים אלו:
www.abc.net.au/news/2013-02-26/banks-warn-customers-government-set-to-take-their;money/4541116
www.afr.com/p/national/budget_grab_for_inactive_bank_accounts_ L7FcFwa3pvczK6mmq7PvDP
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אך יחד עם זאת ,יש לציין כי השינוי נעשה לצד מאמצים משמעותיים למצוא את הבעלים המקוריים
לנכסים אלו.
להלן סכמה בסיסית המבהירה את החלוקה בתחומי האחריות באוסטרליה:

נכסים ללא
דורש
באוסטרליה

רמה
פדראלית
כספים מבנקים ,קופות
מלווה ומאגודות בניין.
כספים מפוליסות ביטוח.
כספים מחשבונות
שמטרתם קניית בית
ראשון
(מועברים ל ASIC-לאחר
שלוש שנים)

ASIC

רמה
מדינתית
כספים מקרנות
פנסיה
(מועברים ל-
 ATOלאחר
שנה)

סוגי כספים לדוגמה
המטופלים
ברמה המדינתית:
כספי דיבידנדים ,משכורות,
רנטות ואג"ח ,תשלומי
ריבית ושקים.

ATO

פרק ה' – ניתוח המחקר ,שיקולים בעיצוב
המודל הישראלי והצעה לחלופות
39

מטרת פרק זה הינה להציג מסקנות עיקריות הנובעות מבחינת ההסדרה המשפטית בכל אחת
מהמדינות שסקרנו לעיל ולנסות לגבש עקרונות למודלים ישראליים מוצעים אשר מטרתם ניצול
המשאב של נכסים ללא דורש לטובת מטרות חברתיות/ציבוריות.

.25

נקודות לדיון ומחשבה

 25.1משך הזמן בעטיו הנכס מוגדר כנכס ללא דורש
באוסטרליה ובארה"ב חלה מגמה ברורה לקיצור פרק הזמן בתומו נכס מוגדר כנכס ללא דורש .כך
למשל ,באוסטרליה פרק הזמן שבסיומו חשבון בנק יוגדר כנכס ללא דורש התקצר משבע שנים
לשלוש שנים .בארה"ב פרק הזמן שבסיומו פיקדונות וחסכונות יוגדרו כנכסים ללא דורש התקצר
משבע שנים לחמש שנים .לעומת זאת ,ניתן לראות מעין מגמה הפוכה לגבי הנכסים המוגדרים ללא
דורש במסגרת המודל האנגלי ,שם הוארך פרק הזמן בעטיו יוגדר חשבון כ"רדום" .השערתנו היא
שמגמה ההפוכה זה יכולה לנבוע מכך שבאנגליה חל צורך לאזן את השימוש הנרחב שנעשה בנכסים
ללא דורש ואת הסיכון הגלום ב )1( :העברת הנכסים לניהול באמצעות גוף פרטי (גם אם מפוקח)
באמצעות מתן פרק זמן ארוך יותר לבעלים להשיב לידיו נכסו ,לפני שהנכס מוגדר כ'נכס ללא דורש'
והקטנת הסיכון שנכסים אלו יידרשו )2( .השימוש אשר נעשה בנכסים ללא דורש על ידי בית
ההשקעות החברתי.
קיצור הזמנים להגדרת נכס ללא דורש הינו משמעותי בכך שמחד מאפשר תוך זמן קצר יותר לעשות
שימוש בנכסים אלו עד להשבתם לבעליהם המקוריים למטרות שונות ואולם מאידך ,יש להניח,
שככל שחולף זמן רב יותר ,כך קטן הסיכוי שהבעלים של הנכס יגיע לדרוש את נכסיו (על אף שלא
ראינו סטיסטיקה המאששת את ההנחה והבוחנת שיעור בקשות ההשבה ביחס לזמן שחלף ממועד
"ההכרזה" על נכס "כנכס ללא דורש") .בישראל משך הזמן שנדרש עד שנכס יוגדר כנכס ללא דורש,
ובהמשך לכך יועבר לאפוטרופוס הינו ארוך מאוד (יותר מעשר שנים לרוב) וגם אז מצאנו שחסרה
מערכת תמריצים לדיווח על הכספים ולהעברתם לאפוטרופוס.
קיצור משך הזמנים עשוי לחייב להותיר כספים רבים יותר כ"רזרבה" להבטחת תשלום חזרה
לבעלים החוקי של הנכס ,זאת לאור ההנחה כי ככל שהזמנים מתקצרים להגדרת נכס ללא דורש,
קיים סיכוי רב יותר שהבעלים המקוריים יתבע את הנכס חזרה .דהיינו ,במידה ומקצרים את הזמן
בעטיו נכס יוגדר כנכס "ללא דורש" ,יש להתחשב ביחס שבין משך הזמן לנפח העתודות לתביעות
השבה .הדבר עולה בקנה אחד עם כך שהתכלית העיקרית להסדר זה הינה השבת הנכסים לבעליהם
המקוריים.

 25.2חובת דיווח נוקשה על נכסים ללא דורש לגוף הרלוונטי
החקיקה באוסטרליה ובארה"ב מחייבת גופים פיננסיים שונים המחזיקים בנכסים ללא דורש לדווח
למדינה על היקף הנכסים ,לרוב אחת לשנה .בארה"ב למשל ,חלה אכיפה מוגברת של חובה זו ,אשר
באה לידי ביטוי בחקירת הגופים הפיננסים על-ידי רו"ח שהמדינה מעסיקה ,ואף על ידי הטלת
סנקציות עונשיות במקרה וחובות אלה לא מקוימות .התכלית המונחת בבסיס מגמה זו הינה להגדיל
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את היקף הנכסים ללא דורש המועברים בסופו של דבר לידי הרשות האמונה על תחום נכסים אלה
במדינות השונות (המקבילה לאפוטרופוס בישראל).
מאחר ובישראל הכספים לא עוברים בצורה יעילה ומספקת מהגופים הפיננסיים לאפוטרופוס ,יש
להגביר את אכיפת חובת הדיווח לאפוטרופוס ,בדומה למגמה החלה בארה"ב ואוסטרליה ,כמפורט
לעיל .אפשרות נוספת לקידום יעילות ואמינות הדיווח על-ידי הגופים הפיננסיים השונים הינה
פיתוח מערכת דיווח נוחה וכן העלאת המודעות בנושא בקרב הגופים .כמו כן ,הגברת המודעות
בקרב הציבור לנכסיהם עשויה לצמצם את היקף הנכסים ללא דורש.

 25.3מאמצים משמעותיים לאיתור הבעלים
התכלית המרכזית של החקיקה הינה השבת הנכס לבעליו המקוריים .על כן ניתן להבחין במאמצים
משמעותיים הנעשים במדינות השונות לאתר את הבעלים ולהשיב לחזקתו את נכסיו האבודים .כך
למשל באוסטרליה חל ניהול רישום מאוחד לכל הנכסים המקל על היכולת של הבעלים לאתר נכסים
אלו .בארה"ב ,בין אם מדובר בשלב בו הנכס מוחזק על ידי גוף פיננסי מסוים ,או בין אם הנכס כבר
הועבר לחזקת המדינה ,חלה חובה לפרסם הודעה לבעלים בדבר אותם נכסים ללא דורש אשר הגיעו
לחזקתם .בנוסף ,כמובן שתביעות השבת הנכסים לבעליו המקוריים אינן מתיישנות ,באף אחת
מהמדינות.
על כן ,מאחר שהשבת הנכסים לבעליהם המקורים הינה בגדר מטרה עליונה גם בישראל ,ישנו מקום
לשקול אימוץ הסדרים מחמירים בנוגע לאיתור ויידוע הבעלים במדינות השונות.

 25.4ייעוד הכספים במידה והבעלים לא מאותרים
בניגוד למודל האנגלי ,במסגרתו הכספים מועברים לגוף חיצוני לצורך ניהולו לטובת מטרות
חברתיות ,ככלל ,באוסטרליה ובארה"ב כספים אלו מועברים לידי המדינה ומנוהלים על-ידיה.
אולם ,בעוד שבאוסטרליה הכספים מועברים לתקציב המדינה ,בארה"ב רק בחלק מן המדינות
הדבר כך ,שכן בחלקן האחר הכספים מועברים לקרנות ייעודיות למטרות חברתיות או ציבוריות
(דוגמת עידוד התיירות בקולרדו ,כמפורט לעיל) .על אף ההבדל בין אוסטרליה לארה"ב חשוב לציין
כי ניהול הכספים בשתי המדינות נותר בידי המדינה ,וזאת בניגוד לאנגליה ,כאמור.

 25.5ניגוד עניינים מוסדי אפשרי
בהמשך לאמור לעיל ,קיים חשש לניגוד עניינים מוסדי במקרים בהם אותו גוף שאמון על השבת
הנכס לידי הבעלים ,אחראי אף על ניהול כספים אלה ,בין אם על-ידי העברתם לתקציב המדינה ובין
אם על-ידי העברתם לקרנות למטרות חברתיות .כלומר ,החשש הוא לפגוע באינטרס של הבעלים
החוקי להשיב לחזקתו את הנכס .בהתאם ,במסגרת עיצוב המודל הישראלי רצוי לבחון הפרדה
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אפשרית בין הגוף שאמון על השבת הנכסים לבעלים לבין הגוף האמון על שימוש בכספים אלה
למטרות חברתיות.

 25.6הגורם המנהל את הכספים
באנגליה ניהול הכספים מתבצע על ידי שורת גופים פרטיים בעיקרם ,לצד פיקוח במינון משתנה
מצד הרגולטור (למשל ,קרן הלוטו מקבילה למבנה תאגיד סטטוטורי ,בעוד שבית ההשקעות
החברתי מאוגד כחברה פרטית) .זאת לעומת שבארה"ב ובאוסטרליה ,ובדומה לישראל ,ניהול
הכספים מתבצע על ידי גוף הדומה במהותו לאפוטרופוס ,כלומר הניהול מבוצע באופן מוחלט על
ידי המדינה.

.26

ניתוב נכסים ללא דורש למטרות חברתיות בישראל

שוק ההשקעות החברתיות מצוי בתחילת דרכו בישראל ובא לידי ביטוי בעיקר בעסקים חברתיים
קטנים ובמגוון מצומצם של מקורות מימון עבור יזמים המבקשים להגשים את החזון החברתי
שלהם .צמצום הפערים בין ישראל לעולם בתחום זה ,מבחינת היקפי ההון הזמין להשקעות
חברתיות והיקפי הפרויקטים המקדמים מטרות חברתיות ,מחייב את הגדלת הסכומים הזמינים
להשקעה ,גיוון מקורות המימון ומכשירי ההשקעה והגברת אמון המשקיעים באפיק השקעה זה.
מסמך זה ,בחן את השימוש בנכסים ללא דורש באנגליה ,ארה"ב ואוסטרליה לצרכים הללו של
הגדלת ההון המושקע באפיקי השקעה חברתיים .מבלי להיכנס במסמך זה להגדרות של "השקעה
חברתית" או "עסקים חברתיים"  ,ברור כי אנגליה היא המדינה אשר עשתה את כברת הדרך
המשמעותית ביותר בשימוש בנכסים ללא דורש במטרה להגדיל את מקורות ההון המיועדים
להשקעות חברתיות" .קפיצת המדרגה" אשר עשתה אנגליה בהקשר זה ,באה לידי ביטוי הן בהעברת
ניהול ההשקעות לגורם חוץ ממשלתי (הגם שנתון לפיקוח על ידי המדינה) והן בהגדלת היצע הכסף
המיועד להשקעות אלו .גם בחלק מהמדינות בארה"ב מייעדים את השימוש בכספים למטרות
בעלות אינטרס חברתי מחוץ למסגרת התקציב .בישראל ,יש להניח ,שהגרעון בתקציב המדינה
והאינטרסים השונים ,יקשה על המדינה לוותר על מקורות נוספים לתקציב השוטף (זאת גם נוכח
הפרסומים מחודש ספטמבר  2014אודות ניצול כספים ללא דורש לטובת תקציב הביטחון בעקבות
מבצע צוק איתן)  .עם זאת ,שימוש בכספים אלו במתכונת מוסדרת למען מטרות חברתיות יהווה
צעד אשר יקדם את ישראל ויציב אותה בשורה אחת עם מדינות מפותחות אשר הבינו את האינטרס
הלאומי בפיתוח השקעות חברתיות ואת הפוטנציאל הגלום בהן .לפיכך ,החתירה להסדרים
המקדמים מטרות חברתיות מחייבת מציאת נוסחה המכירה בקשיים התקציביים ,במציאות
הפוליטית הסבוכה ובעובדה שתחום ההשקעות החברתיות מצוי בראשיתו ויש מקום להזרמה
הדרגתית של סכומים לטובת שוק זה.
להלן נציג באופן ראשוני את המודלים חלופיים אפשריים להשקעת כספי האפוטרופוס לטובת
מטרות חברתיות.
 26.1השקעת כספים במטרות חברתיות על ידי האפוטרופוס בטרם העברתם לידי המדינה
חוק האפוטרופוס  ,קובע כאמור ,כי נכסים ינוהלו על ידו  15שנים בטרם העברתם לקניין מדינה (כל
עוד לא מדובר על נכסי מקרקעין או נכס של נספה שואה).
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לפי מודל זה ,במהלך התקופה בה הנכסים ללא דורש מצויים בחזקת האפוטרופוס ומנוהלים על
ידו ,בטרם העברתם לקניין המדינה ,ינותב נתח מסוים מכספים אלה לבית השקעות חברתי ,כחלק
מאפיקי ההשקעה האפשריים והעומדים לרשות האפוטרופוס.
בית ההשקעות החברתי יהיה גוף במבנה עליו יוסכם (יכול להיות קרן השקעות המאוגדת כשותפות,
כחברה בע"מ או חברה לתועלת הציבור כפי שיפורט בהמשך) אשר ינוהל על ידי מומחים בתחום
ההשקעות מהמגזר העסקי ומומחים מהתחום החברתי ופעילותו תפוקח על ידי האפוטרופוס .בית
ההשקעות ישקיע את הכספים בהשקעות הנושאות תשואה חברתית לצד תשואה כלכלית בהתאם
למנדט מפורט אשר יוענק לו על ידי האפוטרופוס.
במודל זה ,קיימת חשיבות גבוהה למציאת נקודת האיזון בין הצורך להגנה על הנכסים המנוהלים
על ידי האפוטרופוס הכללי אשר תפקידו לנהל את הנכסים לטובת בעליהם 159לבין הסיכון הגלום
בעשיית שימוש בנכסים אלה לקידום מטרות חברתיות (להלן"-מאזן האינטרסים").
יחס נזילות
מודל זה מצריך קביעה של יחס נזילות אשר האפוטרופוס מחויב לשמור בהתאם להתפלגות
הנכסים המנוהלים על ידו לפי פרק הזמן שעד להעברתם למדינה ובהתאם לשיעור השבת הנכסים
לבעליהם .את שיעור הנזילות ניתן יהיה ניתן להקטין עם הזמן בהתאם לתשואה של ההשקעות
והתפתחות שוק ההשקעות החברתיות (יצוין בהקשר זה ,כי כפי שאף פורט ע"י לחמן מסר,
בהחלטת הממשלה משנת  ,2013אשר במסגרתה יועדו הכספים שבניהול האפוטרופוס להעברה
לחשבות מטה החשב הכללי במשרד האוצר ,נקבעה נוסחה לפיה יוחלט אילו סכומים יועברו
לחשכ"ל כפונקציה בין היתר של  :סך הכספים המנוהלים על ידי האפוטרופוס ,הסכום הכספי
השנתי הממוצע ששוחרר לזכאים ,הוצאות ניהול שנתיות)160
מטרות חברתיות/ציבוריות
למען הותרת מרחב שיקול דעת לבית ההשקעות החברתי באמצעות פיזור רחב אפשרי של
ההשקעות והסיכונים מומלץ להגדיר "מטרות חברתיות" באופן רחב בדומה לרשימת המטרות
הציבוריות המופיעה בתוספת השנייה לחוק החברות (והרלבנטית לתכלית חברה לתועלת הציבור).
יצוין בהקשר זה ,כי הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף  46לפקודת מס הכנסה
בראשות השופטת (בדימוס) שרה פריש אשר מונתה על ידי שר האוצר והגישה את המלצותיה בחודש
מאי  ,2014המליצה לאמץ את רשימת המטרות הציבוריות האמורה אף למתן אישור לפי סעיף 46
לפקודת מס הכנסה.
רשימת המטרות הציבוריות המפורטת בתוספת השנייה לחוק החברות כוללת:
 .1איכות הסביבה ,הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה
 159חוק האפוטרופוס הכללי ,תשל"ח ,1978-ס' 9
 160דו"ח דידי לחמן מסר לעיל ה"ש  , 3בעמ' 15
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 .2בריאות או הצלת חיים
 .3דת ,מורשת או הנצחה
 .4הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם
 .5זכויות אדם
 .6חינוך ,הכשרה מקצועית ,תרבות או אמנות
 .7מדע ,מחקר או השכלה גבוהה
 .8ספורט
 .9עליה ,קליטה או התיישבות
 .10צדקה או סעד
 .11רווחת הקהילה או פעילות קהילתית ,חברתית או לאומית
 .12שלטון החוק ,משטר או מנהל ציבורי
 .13הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת א יותר
מהמטרות המנויות ברשימה

אם ניתנה ההמלצה לאמץ את הרשימה המפורטת לעניין סעיף  46לפקודת מס הכנסה ,מקום
שאימוצה גורם להקטנת הכנסות המדינה ממסים ,אין כל סיבה שרשימת המטרות הציבוריות הנ"ל
לא תאומץ לעניין ניהול בית השקעות חברתי אשר מקורות ההון שלו הינם כספי הציבור עצמו
ותכלית השקעתם הינה קידום מטרות ציבוריות לצד שמירה על הנכסים (קרן ופירות) כנדרש
מהאפוטרופוס כנאמן על נכסים אלו .גם במודל זה ,ייקבעו מנגנוני פיקוח ובקרה על הגשמת
התכלית הציבורית/חברתית באמצעות הסדרי ממשל תאגידי (ועדת ביקורת ,חובות דיווח וכד')
ונציגות מהאפוטרופוס הכללי (כמשקיף) .חשוב להדגיש :מאזן האינטרסים במקרה זה והצורך
בהקטנת הסיכון הגלום בהשקעות מצדיקים מנדט רחב לגוף המנהל את ההשקעות מבחינת גיוון
ההשקעות וחופש הבחירה שלהן על מנת שניתן יהיה לבחור בהשקעות אשר מקדמות מטרה
חברתית מחד ואולם ,בעלות היתכנות כלכלית ופוטנציאל להחזרת ההשקעה ,לכל הפחות ,מאידך.
הגיוון ושיקול הדעת בבחירת ההשקעות יושגו בין היתר באמצעות הגדרה רחבה של המטרות
הציבוריות/חברתיות שבית ההשקעות יהיה רשאי לקדם.

מנגנון ההשקעה
כפי שפורט לעיל ,מאזן האינטרסים מצריך הקטנת הסיכונים הגלומים בהשקעת הכספים
בהשקעות חברתיות .לפיכך ,השקעת הכספים תיעשה בד בבד עם כספי השקעה ממקורות נוספים
להקטנת הסיכון (באנגליה ,כפי שפורט במסמך זה ,משתתפים הבנקים הגדולים בהזרמת ההון ל-
 BSCובעצם מהווים  40%מהון המניות .כמו כן ,BST ,כמדיניות ,מתנה השקעות בהשקעות נוספות
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בגוף נשוא ההשקעה שלה) .טיב הכספים הנוספים שיושקעו ואופן גיוס ההון יהיה תלוי בצורת
ההתאגדות של בית ההשקעות החברתי ,כפי שיפורט להלן.
הסדרה רגולטורית נדרשת
סעיף  23לחוק האפוטרופוס הכללי ,תשל"ח 1978-קובע כי שר המשפטים באישור ועדת הכלכלה,
רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לאופן החזקת הנכסים על ידי האפוטרופוס והשקעתם (שמירת
הקרן והבטחת הפירות) .תקנות אלו ככל הידוע לנו לא הותקנו עד למועד כתיבת שורות אלו ואנו
סבורים כי יש מקום לנסות ולשלב את אפיק ההשקעה האמור במסגרת תקנות אלו .חלופה זו
דורשת הוספה של אפיק השקעה ובתוך כך גם הסדרת המבנה התאגידי של בית ההשקעות החברתי,
המנדט שיינתן לו ,קביעת מנגנון הפיקוח ,מנגנון העברת הכספים להשקעה.
יתרונות המודל


הצדקה מוסרית -קיימת הצדקה מוסרית לעשות שימוש בכספים אשר שייכים לציבור
באופן מפורש לטובת הציבור עצמו.



חלופה זו מצריכה שינוי קטן יחסית בכל הנוגע לחקיקה ולמבנה המשפטי ומסלול
העברת הכספים ,משום שהכספים ממילא מנוהלים ומושקעים על ידי האפוטרופוס.



השקעת הכספים יכולה להיעשות תחת פיקוח ותנאים אשר יציב האפוטרופוס אשר
מצידו ,יקבל לידיו סמכויות נוספות ויהיה מעורב בקידום מטרות חברתיות ,דבר שיכול
להגדיל את המוטיבציה שלו לקדם את הרעיון ולשתף עמו פעולה (וודאי עדיף על פני
מצב לפיו הכספים יועברו לחשכ"ל).



מנגנון הפיקוח והליווי של הגוף המנהל את הכספים אשר יהא בעל סממנים של גוף
ציבורי ,מפחית מהצורך בקביעת הגדרה מצמצמת ל"מטרות חברתיות" ומאפשר
הקניית שיקול דעת רחב.



לאור העובדה שכספים אלו ינוהלו בתקופה בה האפוטרופוס מחזיק בהם וינוהל
במסגרת זו רק שיעור מסוים מהם ,אין בכך כדי לפגוע בהעברה של כספים ללא דורש
לקניין המדינה שמתבצעת על-פי חוק האפוטרופוס רק לאחר כ 15 -שנה של החזקה
על-ידי האפוטרופוס (תלוי בטיב הנכס).



במנגנון המוצע ,המדינה זוכה לקדם מטרות חברתיות ללא עלויות מצידה (מלבד
תשומות ניהוליות ופיקוח שיש לבחון את שאלת ניכוין מהנכסים ללא דורש עצמם).

החסרונות העיקריים


החיסרון המרכזי במודל זה הינו שמדובר רק על חלק מהכספים אשר ניתן לייעד אותו טובת
השקעות שאינן נזילות ,מתוך כספי האפוטרופוס .האפוטרופוס יהיה מחויב לשמור על
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שיעור נזילות מינימאלי (כתחליף לקרן ההשבה באנגליה ובארה"ב) כדי למנוע מצב בו לא
יהיו בידו די כספים כדי להעבירם למדינה בהגיע העת או כדי להשיב לבעליהם.


האפוטרופוס כנאמן על הכספים מחויב להשקיעם בדרך שתשמור על הקרן ותבטיח את
הפירות .השקעות חברתיות עדיין נחשבות כאפיק השקעה בסיכון יחסית גבוה ולכן החלק
היחסי מתוך כללי הכספים המנוהלים שניתן יהיה לייעד להשקעות חברתיות צריך להיות
נמוך בשלב הראשון ולגדול בהדרגה.



עליות ניהול ההשקעות והפיקוח עשויות להיות גבוהות.

מימוש המודל יכול להיעשות כאמור באמצעות בית השקעות אשר יאוגד כחל"צ ,חברה בע"מ או
שותפות .נבחן להלן את האפשרויות השונות:
 26.2ניהול הכספים על ידי חל"צ
מהותה של חלופה זו הינה העברה של הנכסים ללא דורש מהאפוטרופוס לניהולם באמצעות בית
השקעות חברתי המאוגד כחברה לתועלת הציבור.
המשמעויות העקריות של התאגדות כחל"צ:


מבחינת האפשרויות לגיוס הון  -לא ניתן לגייס הון באמצעות הנפקת מניות או זכויות
הוניות אחרות ואולם ניתן יהיה לשאוף לגייס תרומות ולהעניק לתורמים זיכוי במס לפי
סעיף  46לפקודת מס הכנסה.



לא ניתן לחלק רווחים ולכן קיימת השפעה על אופן גיוס ההון הנוסף להשקעה.
האלטרנטיבות הקיימות הן נטילת הלוואות ו/או קבלת כספי תרומות.

נזכיר בהקשר זה כי היתרון אשר יש נטייה לייחס למצדדים בניהול השקעות חברתיות באמצעות
חל"צ הוא שבאמצעי זה ,נשמרת באופן טוב יותר התכלית החברתית מאחר שממילא לא ניתן לחלק
רווחים .כך ,המשקיעים הרלבנטיים יהיו בעיקר משקיעים המונעים על ידי התכלית החברתית .יחד
עם זאת ,גיוס ההון הנוסף לבית ההשקעות החברתי יהיה מוגבל ולא ניתן יהיה לגייס הון מניות
אשר מאפשר מרחב שקול דעת למנהלי ההשקעות ופיזור של ההשקעות וכפועל יוצא מכך ,מקטין
את הסיכונים של כספי האפוטרופוס אשר קטנים ממילא כאשר מושקעים כספים זהים במעמדם
למעמד כספי האפוטרופוס .מצד שני ,כיוון שבמודל זה קיימת חשיבות לכך שרמת הסיכון של כספי
האפוטרופוס תהיה סולידית יחסית ,ייתכן וממילא יהיה צורך דווקא בגיוס כספי פילנתרופיה
לצידם ,אשר יטלו עליהם את הרובד בעל הסיכון הגבוה (.) first loss
למרות החסם המתואר מפני גיוס הון נוסף במצב של התאגדות בית ההשקעות החברתי כחל"צ,
ניתן יהיה לגייס הון מניות נוסף מגורמים חיצוניים אשר יושקע באופן ישיר בנשוא ההשקעה (בעסק
החברתי או בקרן הייעודית) .כלומר ,השקעה של בית ההשקעות החברתי בפרוייקט/עסק מסויים
יהיה תלוי בהשקעה של גורם נוסף (יכול להיות גם גורם פילנתרופי) באותו פרוייקט או עסק .ואולם,
במתכונת זו (בהשוואה למצב בו הסכומים הנוספים מגויסים על ידי בית ההשקעות עצמו אשר
מהווה את הגורם העקרי המשקיע בעסק/המיזם) ,בית ההשקעות החברתי עשוי להיוותר עם פחות
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השפעה על נשוא ההשקעה שלו ועם יכולת פחותה יותר להשפיע על המיזם בו הוא משקיע ועל
התנהלותו.
26.3

ניהול הכספים באמצעות גוף המאוגד כשותפות או כחברה
במודל זה ,העברת הכספים מהאפוטרופוס לבית ההשקעות החברתי ,יכולה להיעשות בד

בבד עם משקיעים נוספים  ,דוגמת ה  BSCבאנגליה .ניתן אף להתנות העברת כספים לבית ההשקעות
בגיוס הון נוסף ממקורות חיצוניים  .במודל זה המטרות החברתיות יוגדו באופן רחב שכן בכפוף
לקידום מטרות חברתיות ,ההשקעות צריכות להיות אטרקטיביות למשקיעים גם בפן הפיננסי ולכן
להניב רווחים לחלוקה .לפיכך ,חשוב מאוד להשאיר מרחב שיקול דעת למנהלי ההשקעות ולאפשר
להם פיזור סיכונים רחב כפי שיימצא לנכון על ידם ,דבר יתאפשר בין היתר באמצעות הגדרה רחבה
של מטרות חברתיות.
היתרונות העקרים במודל זה


במודל בו השקעת כספי האפוטרופוס נעשית יחד עם כספי משקיעים ובאותו מעמד,
קטן הסיכון של כספי האפוטרופוס.



אפשרות לחלוקת רווחים ותמריצים כמקובל במגזר העסקי (גם אם באופן
מפוקח)יכולה למשוך מנהלי השקעות מומחים בתחומם.



האפשרות לחלוקת רווחים יכולה למשוך גם ומשקיעים פיננסיים אשר שואפים
להשאת רווחים אך יעדיפו להפנות את משאביהם לאפיקים המניבים גם תשואות
חברתיות.



מודל זה מגדיל את הסיכוי שההשקעות ייבחרו במידה רבה גם בשל היתכנותם
העסקית ולא רק (או בעיקר) בשל פוטנציאל השפעתם החברתית גורם אשר יביא אף
הוא להקטנת הסיכון של כספי האפוטרופוס.



במודל זה קיים איזון בין הצורך של האפוטרופוס לשמור על נכסי הקרן ועל הפירות
של הכספים (באמצעות הקטנת הסיכונים) לבין השאיפה לעשות בהם שימוש לצורך
מטרות חברתיות.



פיתוח שוק השקעות חברתיות ויצירת הזדמנות למשקיעים מספקטרום רחב יותר
להכנס למשחק באמצעות ניהול הכספים על ידי גוף הרשאי לחלק רווחים (להבדיל
מהצורך בפנייה לגופים פילנתרופיים).

חסרון המודל
השגת התכלית החברתית מוגדרת במודל זה באופן רחב יותר וייתכן שתקשה על הפיקוח באספקט
זה .כמו כן ,דווקא במקרה של הצלחת המודל ,המבקרים יוכלו לטעון שכספי האפוטרופוס
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משמשים את בעלי ההון ומשרתים אותם בדרך לגריפת רווחים נוספים שכן פרופיל ההשקעות עשוי
להטות יותר לכיוון .Profit with purpose
כמו כן ,לכאורה ,עפ"י המצב החוקי כיום ,כל עוד בית ההשקעות יהיה מאוגד כחברה בע"מ או
כשותפות אשר אינם מנועים מלחלק רווחים ,הוא ימוסה כמו כל תאגיד אחר ולא יהנה מהטבות
המס של מוסד ציבורי .יהיה צורך לבחון מתן מעמד מיוחד לבית ההשקעות מבחינת דיני המס.
חברתית161

 26.4ניהול הכספים במודל הדומה לקרן יוזמה
חלופה זו נשענת על המודל של 'קרן יוזמה חברתית' ,במסגרתו כספים מביטוח לאומי ,כספי תרומות
וכספים אשר יועמדו כהלוואות יושקעו בעסקים חברתיים כפי הגדרתם במסמכי המכרז .המטרה
החברתית אשר מתבקשת הקרן לקדם במסגרת מסמכי המכרז מוגדרת באופן מצומצם ולקרן יש
יעדים חברתיים מוגדרים בתחום שלוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה .בענייננו ,אימוץ המודל
משמעו שהאפוטרופוס ייזום הקמת קרנות ייעודיות למטרות חברתיות מסוימות במודל "קרן יוזמה
חברתית" והנכסים ללא דורש יושקעו לצד כספי פילנתרופיה וישמשו ככרית ביטחון לכספי
משקיעים פוטנציאליים אשר ינוהלו על ידי גורם חיצוני .לחלופין ניתן להשקיע את כספי
האפוטרופוס במעמד שווה לכספי המשקיעים החיצוניים (מפאת האינטרס הקיים לשמור על ערך
הכספים הללו).
היתרון העקרי במודל זה הוא שהוא מבוסס על מודל קיים שהמדינה הכירה בו ,הסכימה לו ושואפת
להצלחתו .כמו כן ,האפוטרופוס זוכה גם כאן להיות שותף בניהול תקציב לטובת מטרות חברתיות
מוגדרות והפיקוח על ניהול הכסף באמצעות קרנות ייעודיות ,מצד האפוטרופוס יכול להיות יעיל
יותר.
החסרון במודל זה הוא שניהול ההשקעות החברתיות על ידי האפוטרופוס הופך להיות מסורבל.
האפוטרופוס בעצם הופך להיות קרן של קרנות ,ונדרשת לצורך מודל זה השקעת תשומות ניהוליות
ניכרות.
כמו כן ,במודל הקיים של קרן יוזמה חברתית ניהול הקרן מתבצע באמצעות חל"צ והחסרונות (צד
היתרונות) הינם כפי שפורטו לעיל בניהול הכספים על ידי חל"צ.
 26.5סיכום והמלצה להמשך
השימוש בנכסים ללא דורש המנוהלים על ידי האפוטרופוס (עוד בטרם העברתם לתקציב המדינה)
יכול להוות קטליזטור לפיתוח תחום ההשקעות החברתיות .השקעה באמצעות גוף אשר רשאי
לפעול למטרות רווח תחת המטרות החברתיות שהוא אמור לקדם ומפוקח על ידי אפוטרופוס יכול
להוות פתרון העונה לפחות על חלק מצרכי הצדדים .מוצע כמפורט לקבוע שיעור נזילות אשר
האפוטרופוס מחויב להחזיק בהתאם להתפלגות הנכסים המנוהלים על ידו לפי פרק הזמן שעד
להעברה למדינה אשר יהיה ניתן להקטינו עם הזמן בהתאם לתשואה של ההשקעות והתפתחות

 161ועדת המכרזים הבינמשרדית המשותפת למוסד לביטוח לאומי ,המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר,
הזמנה להציע הצעות מכרז להקמה ותפעול קרן יוזמה חברתית ,מכרז מס' . 17/2014
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השוק .כמו כן ,למען פיזור רחב ככל הניתן של ההשקעות והסיכונים מומלץ להגדיר "מטרות
חברתיות" באופן רחב בדומה לרשימת המטרות הציבוריות המופיעה בתוספת השנייה לחוק
החברות.
אנו סבורים כי במציאות הישראלית המורכבת מבחינה פוליטית ואולם נוכח השיח ההולך ועולה
סביב הנושאים החברתיים אותם יש לקדם ,יש מקום לחתירה להסדרים המקדמים מטרות
חברתיות ועלינו לחפש נוסחה המכירה בקשיים התקציביים ,במציאות הפוליטית הסבוכה ובעובדה
שתחום ההשקעות החברתיות מצוי בראשיתו ויש מקום להזרמה הדרגתית של סכומים לטובת שוק
זה ולתור אחר דרך אשר לא תכביד על התקציב.
כמו כן ,מתוך חתירה להגדיל את מקורות ההון המושקעים במטרות חברתיות אנו סבורים כי יש
לבחור במודל אשר יכול להוות אלטרנטיבה סבירה גם עבור משקיעים מוסדיים וגופי השקעות
פיננסיים נוספים .במקרה של ניהול כספי האפוטרופוס ,נראה כי זהו אף האיזון הנכון בין
האינטרסים המגוונים של הצדדים.
למען הבהירות נוסיף ,כי עקרונות המודל המובאים כאן הנם נכונים לסוגיה הספציפית הנידונה
במסגרת מסמך זה ואולם בהחלט ייתכן שבהקשרים אחרים וכאשר יידונו כלים אחרים שמטרתם
פיתוח שוק ההשקעות החברתיות בישראל ,עקרונות המודל המוצעים כאן ,לא יהיו רלבנטיים
במידה זהה .לפיכך ,אין באמור במסמך זה כדי להוות המלצה עקרונית הנכונה תמיד בחיפוש אחר
דרכים לעידוד שוק הון חברתי בישראל.
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