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  תמצית

  –ה" כל הנכסי" הכספיי" אשר " א דורשנכסי" לל"

 ;בעליה" שכחו מקיומ" או אינ" מודעי" לקיומ" �

 ;אבדו מסיבות כאלה או אחרות �

 .בעליה" לא אותרו או זהות" אינה ידועה �

, חולי"� בתי, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, ידי מוסדות פיננסיי"� או מנוהלי" על/נכסי" אלו מוחזקי" ו

נכס כספי הופ  . ב"חברות ממשלתיות וכיו, רשויות ממשל, משרדי ממשלה, "תאגידי" עסקיי, קליניקות

  . לנכס ללא דורש מסיבות שונות

אול" ההערכה היא שמדובר , אי) נתוני" מדויקי" על היק( הכספי" שאי) לה" דורשבישראל 

  .והאפוטרופוס הכללי ה" שמטפלי" בנכסי" אלומשרד האוצר . במיליארדי שקלי"

וציא המפקח על הביטוח במשרד האוצר הנחיות בדבר איתור מוטבי" וטיפול בנכסי" ה 2003באפריל 

על הסדר לאיתור  משרד האוצרבאג( הממונה על שוק ההו) בבימי" אלו שוקדי" , כמו כ). ללא דורש

קנות מס הכנסה הקובעות כי תקפות ת 2004מאז ספטמבר , יתרה מזו .חשבונות עמיתי" בקופות גמל

  .רנות הפנסיה יפעלו לאיתור הלקוחות שחסכו באמצעות) ולא דרשו את הכספי"קופות הגמל וק

במסגרת הטיפול בנכסי" עזובי" . הכלליאפוטרופוס ניהול הלמועברי" " עזובי""נכסי" שמתברר שה" 

  .פעולות לאיתור בעלי הרכושהאפוטרופוס הכללי עושה 

דורש המאפשר לציבור הרחב לערו  כיו" אי) בישראל מאגר מידע מרכזי שבו רשומי" נכסי" ללא 

  .יצוי) כי יש חברות פרטיות המציעות את שירותיה) לאיתור נכסי" ללא דורש. חיפוש

. יש מדינות שבה) מופעלי" מאגרי מידע שמרוכזי" בה" פרטי" על נכסי" ללא דורש ועל בעליה"

  :במסמ  נסקרות שלוש מדינות

  אוסטרליה

כספי" ללא דורש . דע נעשה ברמה הפדרלית וברמה המדינתיתרישו" של כספי" ללא דורש במאגרי מי

ואילו כספי" ממקורות אחרי" נרשמי" ברשומות , ממקורות מסוימי" מטופלי" ברמה הפדרלית בלבד

  .כל שירותי החיפוש ואיתור הכספי" באמצעות מאגרי המידע ניתני" ללא תשלו". מדינתיות בלבד

  ב"ארה

� ר המרכזי" את המידע על נכסי" ללא דורש שמוחזקי" עלאי) שירות או מאג: הרמה הפדרלית �

החיפוש בה) ותהלי  ; כל סוכנות פדרלית מפעילה רשומות משל עצמה. ידי הממשלה הפדרלית

 . השבת הנכס ה" ללא תשלו"

. מפעילות מאגר מידע על נכסי" ללא דורש, וכ) מחוז קולומביה, כל המדינות: הרמה המדינתית �

 .ירות על כל שלביו נית) ללא תשלו"הש, זולת מקרי" מעטי"

 NAUPA – National(הקימה ההתאחדות הלאומית של מנהלי נכסי" ללא דורש  1999בנובמבר  �

Association of Unclaimed Property Administrators( ,המדינות )את האתר , בשיתו

ת
צי

מ
ת
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MissingMoney.com – ש בכל מאגר מידע לאומי המאפשר לערו  חיפוש של נכסי" ללא דור

 .מדינה באתר אינטרנט אחד

 .יש חברות פרטיות רבות מאוד המציעות את שירותיה) לאיתור נכסי" ללא דורש �

  בריטניה

א  , בבריטניה יש מאגרי מידע ממלכתיי" או בחסות ממלכתית לסוגי" מסוימי" של נכסי" ללא דורש

יש , ע" זאת. ל סוגי הנכסי"אי) מאגר מידע על נכסי" ללא דורש המנוהל באופ) ממלכתי ומרכז את כ

  ).United Assets Register )UAR: מאגר מידע המספק שירותי איתור נכסי" מסוגי" שוני" בתשלו"

בגופי" שמרכזי" את הטיפול בתחו" ספציפי ומנהלי"  –לפי סוג הנכס  –אפשר לערו  חיפוש ייעודי 

 .השירותי" האלה ניתני" ללא תשלו". רשומות של נכסי" ללא דורש

מ
ת

ת
צי
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 מבוא .1

נושאי . והוא עוסק במאגרי מידע ארציי" על נכסי" ללא דורש, כ רוני בריזו)"מסמ  זה הוכ) לבקשת חה

  :המסמ 

  ;תופעת הנכסי" ללא דורש •

  ;הטיפול בנכסי" האלה בישראל •

  ;"נשכחי""או /ו" אבודי""הדרכי" לגילוי נכסי"  •

  ;הדרכי" לאיתור הבעלי" •

  .תהלי  השבת הנכסי" •

  .ב ובבריטניה"בארה, מסמ  מאגרי מידע ארציי" הפועלי" באוסטרליהכמו כ) נסקרי" ב 

 הגדרה והסבר – 1נכסי� ללא דורש .2

  –הכוונה היא לכל הנכסי" הכספיי" אשר ". נכסי" ללא דורש"במסמ  זה משמש המונח הכללי 

 ;בעליה" שכחו מקיומ" או אינ" מודעי" לקיומ" �

 ;אבדו מסיבות כאלה או אחרות �

 .ו זהות" אינה ידועהבעליה" לא אותרו א �

לקרנות , לקופות גמל, הנכסי" הכספיי" האלה עשויי" להיות כספי" שהופרשו לקרנות פנסיה

ללא (חשבונות רדומי" ; ביטוח מנהלי" וכדומה, וכ) פוליסות של ביטוח חיי", השתלמות ולמלוות מדינה

דמי פיקדו) ; מניות; בידנדי"די; כספי פיצויי" שלא נפדו; תוכניות חיסכו) לסוגיה); בבנקי") תנועות

  .משפט או לחברות פרטיות למיניה)� ששולמו לבתי

, חולי"� בתי, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, ידי מוסדות פיננסיי"� או מנוהלי" על/כספי" אלו מוחזקי" ו

  .ב"רשויות ממשל וחברות ממשלתיות וכיו, משרדי ממשלה, תאגידי" עסקיי", קליניקות

  .אינו חל על נכסי דלא ניידי" י" ללא דורשנכס"יודגש כי המונח 

  : נכס כספי עשוי להפו  לנכס ללא דורש מסיבות שונות

 : חוסר ידע בסיסי על זכויות סוציאליות בכלל ועל הפרשות שנעשות מטע" המעסיק בפרט �

 ;ינ" דורשי" אות"ואפי" שה" זכאי" לה" כסיש מי שאינ" מקבלי" מידע על ה –

בארגו) ציבורי , בגו( מוסדי גדול, בגו( אקדמי או ממשלתי י"שכירלעתי" אנשי" שעבדו כ –

בייחוד א" נעשו , רשות כספיות שנעשו לזכות"הפאינ" מודעי" למלונאות ענ( האו ב

 ;במסגרת הסכ" קיבוצי

בידי גו( אחר ייתכ) שהמועסקי" בה אינ"  התשיה או רכתריסג, עקב שינוי הבעלות על חברה –

 .ספיות שנעשו לזכות"מיודעי" בדבר הפרשות כ

                                                 

; רכוש ללא דורש –" unclaimed property"; נכסי" ללא דורש –" unclaimed assets: "באנגלית יש כינויי" רבי" לתופעה 1

"unclaimed funds "– קרנות או כספי" ללא דורש ;"unclaimed monies "– כספי" ללא דורש  ועוד .  

https://www.prisha.co.il/



  

  

 25מתו   6עמוד   

   
  
  
  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

מעוצבת טבלה 

 .חוסר ידע על הקרנות ועל ההבדלי" ביניה) �

 .מקומות עבודה במהל  השני"מעבר בי)  �

 .תיעוד לקוי של מידע על העובדי" אצל המעסיק �

 .קר) פנסיה החלפתאו  החלפת סוכ) ביטוח, החלפת ביטוח מנהלי" �

 .תגמולי"או כספי פיצויי" פדייה או שחרור חלקיי" של כספי  �

 .ל"על נכסיו של ב) משפחה המתגורר בחו חוסר ידע �

שהיו  פיקדונותוחסכונות פוליסות ביטוח ועל ל עלא הותיר אחריו מידע שב) משפחה פטירתו של  �

לפוליסות אשר . ב"בחשבונות בנקאיי" וכיו, במלוות מדינה ,בקרנות פנסיה, בקופות גמל – לו

 .סיכו)בכספי הג" אלא  לעתי" לא מדובר רק בדמי הגמולי" ,ביטוח מסוימות שנשכחו

רלוונטי בעיקר (פטירתו של לקוח ערירי שהחזיק חשבונות בבנקי" ואי) לו יורשי" או צוואה  �

 ).לחשבונות הרדומי"

על בעלי הנכסי" הכספיי" ועל , או בכל גו( אחר, מחסור במידע עדכני במוסדות הפיננסיי" �

מערכות מחשוב מדובר ב מי"לפע .כגו) כתובת לא מעודכנת או לא מדויקת, עמיתי הקרנות

 .הכספי" ובעליה"אחר נאות לנהל מעקב דבר שמקשה  – חברותבמיושנות  

או ליורשיה" על הימצאות בעלי הנכסי" לדווח ל י"תאמצמ לעתי" המוסדות הפיננסיי" אינ" �

 .הכספי"

  נכסי� ללא דורש בישראל .3

  היק* התופעה .3.1

  כללי .3.1.1

אול" ההערכה היא שמדובר , דורש בישראל אי) אומדני" מדויקי" של היק( הכספי" שאי) לה"

א  לפעמי" , קרנות הפנסיה וחברות הביטוח חייבות לדווח למוטבי", קופות הגמל .במיליארדי שקלי"

, חברות הביטוחלעתי" מופנית אצבע מאשימה ל. המוטב מחלי( את כתובתו ולא מקבל את הדיווח כלל

  2 ." לצרכי" מסחריי" שוטפי"ומשתמשות בה שאי) לה" דורשנהנות מכספי" על שה) 

מיליארד  �15 השווי הכספי של הנכסי" ללא דורש בישראל מגיע לכ 3,ח יריב לוט)"פי הערכה של רו� על

ועל כ) שיעור הנכסי" ללא דורש , מיליארדי שקלי" �500מוסדות פיננסיי" בישראל מנהלי" כ. שקלי"

                                                 

תארי  , http://www.maariv.co.il/online/16/ART/768/205.html, 2004באוגוסט  NRG ,13, !"מגיע לכ"", יהודה שרוני 2
  .2005בספטמבר  4: כניסה

; 2005באוגוסט  1: תארי  כניסה, .honyashir.infohttp://www, "מציהו) ישיר"ל של חברת "מייסד ומנכ, ח יריב לוט)"רו 3
  .2005באפריל  5, ממו� –ידיעות אחרונות , "מה שמגיע מגיע", ראה ג" ליטל דוברוביצקי
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שקלי" שמעול" לא  8,000יש בממוצע לכל משק בית בישראל , כ . �3% בס  הנכסי" הכספיי" הוא כ

 4.נדרשו

. ארבעה ימצאו סכו" כלשהו�שלושה, מתו  עשרה אנשי" שיחפשו כספי" שה" זכאי" לה", לדברי לוט)

והסכו" הנמו  , שקלי" �60,000 הסכו" הגבוה ביותר שאד" היה זכאי לו כ, מהמקרי" שבה" הוא טיפל

הכספי" נמצאי" בי) היתר במקומות . שקלי" �16,000 ההחזר הממוצע הוא כ. שקלי" 400ביותר היה 

חלק מהכספי" שייכי" לאנשי" שנפטרו ושייכי" . עבודה כאלה או אחרי" שעדיי) לא החזירו אות"

  .פי די)�ליורשיה" על

  כספי� בחברות הביטוח

עשרות מיליוני שקלי" מחזיקות ה) בי)  שחברות הביטוח הכספי" ללא דורשההערכות בדבר היק( 

הערכות נובע י) ההפער ב. י"למיליארד שקלויש הטועני" שהסכו" מגיע , ות מיליוני שקלי"כמה מאל

משו" שהוא מגל" , יותר מדויקנראה כי הסכו" הגבוה , לדברי הכתב סמי פר3 .הגדרהחוסר אחידות במ

  5.לא הגיעו לפדיו)עדיי) ג" את הסכומי" ש

  קרנות פנסיה וקופות גמל

איש ה" בעלי  �250,000 ל 3200,000 הפנסיה יעקב זלוטניק מערי  כי בי) יוע. קרנות �700 בישראל יש כ

לעובדה שצבורי" על שמ" ורוב" אינ" מודעי" כלל , הפנסיה הוותיקות בלבד בקרנות 6מוקפאותזכויות 

הקרנות החובה לדווח לבעלי החשבונות המוקפאי" על על מוטלת א( ש, לדברי זלוטניק7 .כספי" בקרנות

  .את הזכאי"לא כול) עושות מאמ3 לאתר , ייכי" לה"קיו" כספי" הש

 �15.7 לא פחות מ, �2004 יוע3 הפנסיה יעקב אנטלר אומר כי לפי מאזני קרנות הפנסיה הוותיקות ל

  .הוותיקה" מבטחי""בקר)  –מה"  �61.6%ו, מיליארד שקל ה" כספי עמיתי" מוקפאי"

עבודת התאמה מקיפה בי) הנתוני" " קפתמ"קר) הפנסיה טיוב נתוני" עשתה במסגרת פרויקט מחשוב ל

התאמה תמיד היתה כי לא התברר בדיקות ב. שברשות הקר) לבי) הנתוני" שהיא מסרה למבוטחי"

� וה) הסתכמו ב, מעמיתי הקר) היו יתרות כספיות שעליה) לא דווח לה" �40,000 עלה כי ל, כ  .בנתוני"

                                                 

הלשכה המרכזית . 1,883,200היה מספר משקי הבית בישראל  �2003 ב, פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�על 4

בעקבות האוצר ", ראה ג" יהודה שרוני; 2005בספטמבר  11: תארי  כניסה, http://www.cbs.gov.il, לסטטיסטיקה
  .4' עמ, 2005בינואר  28, עסקי� –מעריב , "האבוד

 The Marker ,7 – האר., "דורשכספי ביטוח חיי" במאות מיליוני שקל מופקדי" בחברות הביטוח ללא ", סמי פר3 5
, "כלל פיננסי" בטוחה"מתו  אתר האינטרנט של חברת , 2003בספטמבר 

de/Ext/Section/Articles/ExtSecArticle_Print/1,1733,,00.html?articleIdhttp://maariv.smartrade.co.il/SmarTra

אחת הסיבות להשארת כספי" בחברות הביטוח היא בכתבה נאמר כי . 2005בספטמבר  4: תארי  כניסה, 201698=
" ומרכיב מרכיב פיצויייש פוליסת ביטוח מנהלי" ב. משיכת הכספי" בכל עת אתהמקשות  ,הוראות הפיקוח על הביטוח

הוא . א  דמי הגמולי" נשארי" בחברה, כאשר עובד מסיי" את עבודתו בחברה הוא מקבל את כספי הפיצויי". גמולי"
למשו  את דמי  אפשר .או א" הוא מובטל במש  חצי שנה, בעת יציאתו לגמלאות, 60�65רשאי למשו  אות" רק בגיל 

התוצאה היא . בוחרי" בה אינ"המבוטחי"  רובו, ה מאוד לחוס א  זו אופציה יקר, 35%הגמולי" בכל עת ולשל" מס של 
  .והכספי" נשארי" בחברות הביטוח ,שמבוטחי" רבי" שוכחי" את אות) פוליסות

הסיבות לכ  עשויות להיות . זכויות בקר) פנסיה מוקפאות כאשר לא הופרשו עבור המוטב כספי" שלושה חודשי" או יותרה 6
  .פיטורי" ועוד, ודההפסקת עב, החלפת מקו" עבודה

, 2005במאי  The Marker ,13 –האר. , "שטח ההפקר של קרנות הפנסיה", חיי" ביאור 7

http://dailynews.walla.co.il/?w=/127/714909 ,2005בספטמבר  4: תארי  כניסה.  
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א  בשל נתוני" לא , היו זכאי" לקבל פנסיהבבדיקה התברר ג" כי יש מבוטחי" ש. מיליו) שקלי" 420

8.לה"מעודכני" הפנסיה אינה משולמת 
 

עמיתי" לא משכו את כספי  64,200גילתה במסגרת פרויקט טיוב נתוני" כי " מבטחי""ג" קר) הפנסיה 

וכספי העמיתי" כול" שלא נמשכו , שקלי" �200הסכו" הממוצע לעמית היה כ. ה"של 9ההחופש

  10.יליו) שקלי"מ �13.6 מסתכמי" ב

  חשבונות רדומי� בבנקי�

פרס"  זאתבעקבות . )ושב� ברחשבונות עו(הכנסת בחשבונות ללא תנועה בבנקי"  דנהשני"  ארבעלפני 

קדונות אחרי" יבנק ישראל הנחיות המחייבות את הבנקי" להשקיע אוטומטית כספי חיסכו) או כספי פ

  11.שהגיעו לפירעו)

  הטיפול בנכסי� ללא דורש .3.2

  אוצרמשרד ה .3.2.1

מדובר שבי) , ל המבוטחעבראש ובראשונה  מוטלתבמשרד האוצר סבורי" כי האחריות לאיתור הכספי" 

12.קר) פנסיהשמדובר בבחברת ביטוח ובי) 
 

הוציא המפקח על הביטוח במשרד האוצר הנחיות בדבר איתור מוטבי" וטיפול בנכסי"  2003באפריל 

 דרכי" לאיתור המבוטחי" או המוטבי", יתרבי) ה ,קובע הנוהל 13.ללא דורש בפוליסות ביטוח

מאמצי . במשרד הפני"לסוכ) הביטוח ולמרש" האוכלוסי) , למוטב, פנייה למבוטחובה) , בפוליסות

כדי שהנכסי" יועברו לבעליה" , כמתואר בהנחיות, "סבירי""האיתור של חברות הביטוח צריכי" להיות 

                                                 

יהודה ; 2004באוגוסט  3, עסקי� –מעריב , "מבוטחי מקפת יקבלו מהקר) מאות מיליוני שקלי"", יהודה שרוני ושאול הו) 8

תארי  , http://www.maariv.co.il/online/16/ART/768/205.html, 2004באוגוסט  NRG ,13, !"מגיע לכ"", שרוני
  .2005בספטמבר  4 :כניסה

קרנות החופשה של מבטחי" ה) קרנות שנצברו בה) סכומי כס( שהפרישו מעסיקי" בעבור העמיתי" כדי שיוכלו לנצל"  9
, עיר) פאר. חלק מעמיתי הקר) אינ" יודעי" על קיו" הכספי" או אינ" מממשי" אות" מסיבות שונות. לחופשות

  .16' עמ, 2004בדצמבר  16�17, גלובס, "מבטחי" הוותיקה מחזירה כס("
הקר) והבנק ש בטענה וגית נגד בנק הפועלי" וקר) תגמולי"צבקשה לתביעה ייל לשעבר "הגיש איש קבע בצה 2002בשנת  10

הושג הסכ"  2005פברואר ב. הסתירו מאנשי הקבע שני" רבות את דבר קיו" חשבונותיה" בקר) ואת זכות" למשו  כספי"
 ,יפרסמו על חשבונ" מודעות בעיתוני" והקר)הבנק  הפשרה הוסכ" כי במסגרת. צוגיתייהתביעה הפשרה בבקשה לאישור 

עקב העדר פרטי"  קר)עודכנו על מצב חשבונותיה" באשר לא דבר קיומ" של עמיתי" אנשי קבע לידיעת הציבור  באבה) יוו
הבנק והקר) טענו  .אי לכספי"וא" הוא זכקר) כיצד כל אד" יכול לבדוק א" הוא בעל חשבו) ב סבריונקבע כי . נחוצי"

עוד טע) הבנק כי פעל לאתר את עמיתי הקבע . פי חוק� כנדרש על ,בתגובת" כי תמיד הקפידו להעביר דיווח לעמית
אולי מגיעי" לכ" כספי" מבנק ", ראה ליטל דוברוביצקי .ל"צהממסירת הפרטי" המלאי" � שפרטיה" חסרו עקב אי

תארי  , html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3049015,00, 2005אר בפברו 22, צרכנות – Ynet, "?הפועלי"
  .2005בספטמבר  4: כניסה

, http://www.maariv.co.il/online/16/ART/768/205.html, 2004באוגוסט  NRG ,13, !"מגיע לכ"", יהודה שרוני 11
  .2005בספטמבר  4: תארי  כניסה

 The Marker ,7 –האר. , "כספי ביטוח חיי" במאות מיליוני שקל מופקדי" בחברות הביטוח ללא דורש", סמי פר3 12
, "פיננסי" בטוחהכלל "מתו  אתר האינטרנט של חברת , 2003בספטמבר 

http://maariv.smartrade.co.il/SmarTrade/Ext/Section/Articles/ExtSecArticle_Print/1,1733,,00.html?articleId

  .2005בספטמבר  4: תארי  כניסה, 201=698
נוהל איתור מוטבי" וטיפול בנכסי" ללא דורש : 102003/חוזר ביטוח , ביטוח וחיסכו) במשרד האוצר, אג( שוק ההו) 13

בספטמבר  6: תארי  כניסה, /doc-2001/insurance/memos/2003http://www.mof.gov.il/hon.10, בפוליסות ביטוח
2005.  
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עליה להעביר את , ת המבוטחי" או את המוטבי"א מצליחה לאתר הביטוח אינה תא" חבר .ע" איתור"

  .הכספי" לידי האפוטרופוס הכללי

גובות בעבור דמי הניהול שחברות הביטוח , הכללילאפוטרופוס יועברו הכספי" שעד ההנחיות קובעות כי 

נגבו דמי ניהול  יצוי) כי טר" הוצאת ההנחיות האלה. מס  הצבירה �0.25% ל ורש יופחתונכסי" ללא ד

  .מרווחי ההשקעות שצברו אות" כספי" 15%מהצבירה בתוספת  0.6%ר של בשיעו

שוקדי" בימי" אלו על הסדר לאיתור חשבונות עמיתי"  משרד האוצרבאג( הממונה על שוק ההו) ב

קנות מס הכנסה הנוגעות לקופות גמל וחלות ג" על תקפות ת 2004מספטמבר , יתרה מזו14 .בקופות גמל

עות כי הקופות והקרנות יפעלו לאיתור הלקוחות שחסכו באמצעות) ולא התקנות קוב. קרנות פנסיה

עליה) לפנות למרש" האוכלוסי) מזמ) לזמ) לצור  זיהוי החשבונות של העמיתי" או . דרשו את הכספי"

  .לצור  איתור המוטבי" בחשבונות אלו

  15האפוטרופוס הכללי .3.2.2

האפוטרופוס הכללי מופקד על ניהול" של  ,)החוק: להל)( �1978 ח"התשל ,פי חוק האפוטרופוס הכללי� לע

נכס עזוב הוא נכס בתחו" מדינת ישראל שלא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהוג בו מנהג . נכסי� עזובי�

לנהל  17,מתפקידו של האפוטרופוס הכללי לגלות נכסי" עזובי" 16.או שבעליו אינו ידוע ,בעלי" או לנהלו

  .אות" לידי הזכאי" לה" או לידי יורשיה"מסור לו 19 עדיואו בל 18 משפט� אות" לפי צו של בית

האפוטרופוס הכללי  ,הנכסי" במסגרת ניהול 20.כספיי�נכסי" עזובי" מסמ  זה מתמקד רק ב, כאמור

  21.ולאחזקת" השוטפת "כל פעולה הדרושה לשמירתעושה 

  האפוטרופוס הכללי בניהולסוגי נכסי� 

טרופוס הכללי במסגרת פעולותיו השוטפות לגילוי נכסי" שהגיעו לידי האפו: "רגילי�"עזובי�  נכסי�

, תסבילוובחלק) , כגו) פנייה לקבלת מידע מרשויות המס או מבנקי", יזומותבחלק) פעולות ה .רכוש עזוב

  .קבלת מידע על רכוש עזוב מהציבור או מהמשטרהכגו) 

משלת המנדט ע" פרו3 מלחמת העול" השנייה החרימה מ: הממונה המנדטורי על רכוש האויב נכסי

. של תושבי" או אזרחי" של מדינות שהיו תחת השלטו) הנאצי )מקרקעי) וכספי"(ישראל � נכסי" באר3

                                                 

  .2005באפריל  5, ממו� –ידיעות אחרונות , "מה שמגיע מגיע", ליטל דוברוביצקי 14
 7: תארי  כניסה, .gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/http://www.justice, האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטי" 15

  .2005בספטמבר 
  .לחוק 1סעי(  16
  .לחוק 5סעי(  17
  .לחוק 6סעי(  18
  .לחוק 7סעי(  19
בדר  כלל  )מיטלטלי. טלטלי) בעלי ער  וכספי"ימ, שבידי האפוטרופוס הכללי ה" נכסי מקרקעי)הנכסי" העזובי"  20

 ,כיו" דירות ובתי" ישבניהול האפוטרופוס הכללי , על כ). מקרקעי) וכספי" כ  הרכוש המנוהל בפועל הואו, נמכרי"
  .וכספי" )עודקרקע חקלאית ו, מגרשי"(חלקות קרקע 

ובמידת הצור   ,צעדי" משפטיי" תטינק, תשלו" מסי"צורכי ל )תכנובמעקב אחר שינויי" , רישו" זכויותפעולות אלו ה)  21
  .ינושאי" פרת נכסי" שאינ" ל מכירעסקאות ש – המשפט�אישור בית על סמ ו
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ע" הקמת המדינה הועבר הרכוש . לבעליווהשבתו תהלי  של שחרור הרכוש  לאחר מלחמת העול" החל

  .הכללי וסהועבר הרכוש לניהולו של האפוטרופ 1968שנת בו ,של ישראלר שלא שוחרר למשרד האוצ

נכסי" של  הועברו לאחר מלחמת השחרור: שהיו בניהולו של הממונה הירדני על רכוש האויב נכסי�

ירדני על רכוש ההשיפוט של מדינת ישראל לממונה  יהודי" באזור הגדה המערבית שמחו3 לתחומי

היו בגבולות נכסי" ש הועברו 1970ובשנת  ,לרשויות הממשל הצבאיו נכסי" אל עברו 1967בשנת . האויב

  .המורחבת לאפוטרופוס הכללי השיפוט של ירושלי"

נער  הסדר בי) חברת  1980בשנת : עזובי� שהתקבלו מגופי� הקשורי� בסוכנות היהודית נכסי�

לניהולו של האפוטרופוס הכללי נכסי" של  לפיו הועברוו ,לבי) האפוטרופוס הכללי "שוביהכשרת הי"

  ."ישוביהכשרת ה"נעדרי" שהיו בידי חברת 

אחת לשנה על  אפוטרופוס הכלליהבנקי" מדווחי" ל: ווחי הבנקי�יעזובי� שהתקבלו מד נכסי�

 – בדיקת נתוני" והלי  גילוי ואחרי, דיווחי" מ) הבנקי"לאחר שמתקבלי" ה. לא תנועהלחשבונות 

ניהול  לגביה" לא נתקבלו צווישכספי"  .אפוטרופוס הכללימועברי" ל והכספי" ,ניתני" צווי ניהול

  .נותרי" בידי הבנקי"

  איתור בעלי הנכסי�

פנייה כגו) , פעולות לאיתור בעלי הרכושהאפוטרופוס הכללי עושה  במסגרת הטיפול בנכסי" עזובי"

 נוכחל. י"ה לבנקיפניונמצא  בה הנכסשפנייה לרשות המקומית , )מרש" האוכלוסי) למשל(למאגרי מידע 

 פרטניותחקירות נהל ל ואי) באפשרות, האפוטרופוס הכללי ידי�ההיק( הגדול של הרכוש המנוהל על

בעל  בעקבות פנייתרק  אפוטרופוס הכללימתבררי" למסוג זה פרטי"  .של כל בעל רכוש וגורלבדבר 

כדי להגביר את מודעות הציבור ולהניע אותו . ידיול בדרישה לקבל את הרכוש )או יורשיו(עצמו הרכוש 

מנוהל שרכוש" שמות של בעלי רכוש  �17,000 סמה ברבי" רשימה של כפור ,לאפוטרופוס הכללילפנות 

  .האפוטרופוס הכללי ידי� על

  שחרור

את , להנחת דעתו של האפוטרופוס הכללי, תקופת הניהול נמשכת עד שיגיע בעל הנכס ויוכיח, לפי החוק

 משוחרר מניהולהנכס , "את זכות י"וכיחמומתייצבי" בעל הנכס או יורשיו החוקיי" א"  22.זכותו בנכס

טופס בקשה לבירור "פרטי בעל הרכוש מועברי" על גבי . בעל הנכס לידיועובר  האפוטרופוס הכללי

והצלבת" ע" הנתוני" נתוני" ה תבדיק יההחלטה לשחרר נכס נעשית אחר ".פרטי" על רכוש נעדרי"

אד" אחר הנושא  משלולא ל(הפונה הוא הבעלי" של הרכוש שבתיקי האפוטרופוס הכללי שמה" עולה כי 

 .הנכס היורש החוקי של בעלאכ) הפונה הוא בודקי" א" , א" מדובר ביורשי" .)ש" זהה או דומה

  .נמסרות א" התמלאו כל התנאי"הנחיות לשחרור הרכוש 

                                                 

  .לחוק) א(15 סעי( 22
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  לקניי� המדינה ת נכסי�העבר

י) להעביר לקניי) המדינה נכס עזוב שאאפשר  ,המשפט� אישור ביתעל סמ  ו ,שנות ניהול 15 יאחר

. לנהל אותוחדל האפוטרופוס הכללי ו ,מדינהידי הלעוברת נכס על ההבעלות  23.המש  ניהולולהצדקה 

 אואת הנכס לו להחזיר ומחויבת , זמ) תהגבל יהמדינה אחראית כלפי בעל הנכס בל, לפי החוק, ע" זאת

, בדבר בחוקעל סמ  הסעי( הנוגע , לקניי) המדינההועברו בשני" האחרונות  24.לשל" לו את שוויו

פעולה  היאכי העברת נכסי" לקניי) המדינה  יצוי). ) שקלי"ליוימ �17.5 תיקי" בסכו" של כ �70 כספי" מ

את נקיטת מצדיקי" שהתנאי" כדי לוודא שהתקיימו , ותיקהכרוכה בבדיקה מיוחדת של כל תיק 

  .המשפט� טעונה אישור של ביתהעברת נכס לקניי) המדינה . הפעולה הזאת

  יו ככל הנראה נספו בשואהרכוש שבעל

דגש כי האפוטרופוס הכללי יו. כנראה נספו בשואה ורכוש שבעלימנהל בי) היתר ג" האפוטרופוס הכללי 

פי � על .יורשיועל או  הנכס על גורל בעלי, כל שכ) מידע מוסמ , ידעממקבל לניהולו נכס ובדר  כלל אי) לו 

המידע בתיקי האפוטרופוס , נוס( על כ . ור הנכסבקשה לשחרכאשר מוגשת מגיע רק הקיי" מידע ה, רוב

 עשויה להניב בדיקה פרטנית של כל תיק ,ע" זאת. ולא לגורל בעליו, עצמולנכס פי רוב � עלהכללי מוגבל 

  .שבעל הנכס נספה בשואה –ת וודאעל א  לא  –צביע על אפשרות סבירה נוס( שימידע 

  חברות פרטיות המציעות שירותי איתור נכסי� .3.2.3

השירות נית) תמורת . שראל חברות פרטיות המציעות את שירותיה) לאיתור נכסי" ללא דורשיש בי

. אחוז מסוי" מהכספי" שאותרו והושבו לבעליה" –בתוספת שכר טרחה " דמי טיפול"תשלו" קבוע של 

  :להל) שתי דוגמאות

לפי אתר  .ח יריב לוט)"שייסד רו, ")מ"איתור פיננסי" בע –מציהו) " ("מציהו) ישיר"חברת  .1

מי . א" הוא אכ) לקוח בגופי" הנוגעי" בדבר נת בש" הלקוחחובהחברה , האינטרנט של החברה

זכאי  הלקוחא" . שחפ3 בשירותי החברה צרי  למסור לה פרטי" מזהי" וייפוי כוח

אפשר ליצור קשר ע" החברה בטלפו) . "למשו  אותיש ומהיכ) כיצד  וייע3 להחברה ת ,פי"כסל

25 .האינטרנט שלה או באמצעות אתר
 

, ")חבר� מביא�חבר"שקלי" במבצע  99(שקלי"  250ובה דמי טיפול של ג" ישיר מציהו)"חברת 

  .מהסכו" שיימצא ויושב לבעליו 18%ושכר טרחה בשיעור 

היא גובה דמי ". מציהו) ישיר"מציעה שירותי" במתכונת דומה לזו של חברת " פיק�מס"חברת  .2

26.מהסכו" שיימצא ויוחזר לבעליו 10%בשיעור שקלי" ושכר טרחה  290טיפול של 
 

                                                 

  .לחוק) ג(15 סעי( 23
  .לחוק) ד(15 סעי( 24
  .2005באוגוסט  1: תארי  כניסה, http://www.honyashir.info, "מציהו) ישיר"חברת  25
  .2005באוגוסט  1: תארי  כניסה, http://www.maspick.co.il, "פיק�מס"חברת  26
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 כספי� ללא דורש באוסטרליה .4

 כללי .4.1

ה) ברמה הפדרלית וה) , )unclaimed moneys(באוסטרליה יש חוקי" רבי" בדבר כספי" ללא דורש 

וחוקי" מסוימי" , יש לציי) שלכל מדינה וטריטוריה חוקי" משלה). State/Territory(ברמה המדינתית 

  . ור על אחרי"עשויי" לגב

 בחוקי" מוגדר אילו. רישו" של כספי" ללא דורש במאגרי מידע נעשה ברמה הפדרלית וברמה המדינתית

  .סוגי כספי" יטופלו בכל רשות

 )�Commonwealthה(הרמה הפדרלית  .4.2

להל) סקירה של סוגי הכספי" . כספי" ללא דורש ממקורות מסוימי" מטופלי" ברמה הפדרלית בלבד

  .הגופי" הפדרליי" המטפלי" בה" ללא דורש ושל

  �ASICכספי� ללא דורש בטיפול ה .4.2.1

 )The Commonwealth Treasury(ממשרד האוצר הפדרלי  2001ביולי  �31הטיפול בכספי" ללא דורש עבר ב

 Australian Securities and(לאחריות גו( ממלכתי ששמו הוועדה האוסטרלית לבטוחות ולהשקעות 

Investments Commission – ASIC.(27
 

ASIC  "מפרסמת בעיתוניה הרשמיי)ASIC Gazettes ( את רשומות הכספי" שסווגו ככספי" ללא דורש

 ASICהעיתוני" מתפרסמי" במלוא" באתר האינטרנט של . ומקור" במוסדות פיננסיי" ובחברות

  .ללא תשלו�אפשר לערו  בה" חיפוש מקוו) ; ומהווי" מאגרי מידע

  :כספי" ללא דורש וגישלושה סברשומות מוצגי" 

 –המידע הזמי) ברשומות הוא על  29.ומאגודות בניי� 28מקופות מלווה, כספי� מבנקי� .1

 ;ואיל  �1989 מ –חשבונות חיסכו) רדומי" בבנקי"  �

 ;ואיל  �1959 מ –כמה חשבונות רדומי" בבנקי" מסחריי"  �

החפ3 . 1992כספי" בקופות מלווה ובאגודות בניי) שהפעילות האחרונה בה" נעשתה אחרי  �

עליו לפנות למשרד האוצר של , 1992במידע על כספי" שהשימוש האחרו) בה" נעשה לפני 

 .המדינה שבה ה" מופקדי"

                                                 

27 http://fido.asic.gov.au/fido/fido.nsf/byheadline/Looking+for+lost+money%3F?openDocument  
מדובר באיגוד פיננסי שיתופי שהעמיתי" חברי" בו על בסיס מכנה ". קופת מלווה"מתורג" כא) ל credit unionהמונח  28

, קופות מלווה מקבלות הפקדות מטע" החברי". כגו) מקו" העבודה או המגורי" וחברות באיגוד מקצועי, משות( מסוי"
  .ומפנות את משאביה) הכספיי" לטובת מלוות בעבור העמיתי" על ההפקדות) בצורת דיבידנדי"(משלמות ריבית 

ה) מציעות חשבונות חיסכו) בריבית מחד . אגודות בניי) ה) מוסדות פיננסיי" המספקי" שירותי" בנקאיי" לציבור הרחב 29
  .גיסא ומשמשות בנקי" למשכנתאות מאיד  גיסא
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כספי" אלו מועברי" ). Banking Act 1959(הטיפול בסוגי הכספי" הללו הוסדר בחוק הבנקאות 

ע שני" ללא א" היו שב) Commonwealth Government(לאפוטרופסות של ממשלת אוסטרליה 

30.דולרי" אוסטרליי" 500שימוש וא" הסכו" עולה על 
 

במאגר המידע יש נתוני"  31.בחברות ביטוח ובאגודות תגמולי� –כספי� מפוליסות ביטוח חיי�  .2

כספי" שלא נדרשו במהל  שבע השני" שאחרי . פרק זמ) של שבע שני" שלא נדרשועל כספי" 

 .ת של ממשלת אוסטרליההפוליסה מועברי" לאפוטרופסו פירעו�מועד 

ואיל  ועל פוליסות באגודות תגמולי"  �1988 במאגר יש מידע זמי) על פוליסות בחברות ביטוח מ

אפשר למצוא מידע על פוליסות שמועד  ASICיצוי) כי באתר האינטרנט של . ואיל  �2000 מ

בפרסומי" נמצאי" רק  �1993נתוני הפוליסות שמועד פירעונ) קד" ל. 1993פירעונ) היה אחרי 

 .מודפסי" של ממשלת אוסטרליה

  ).Life Insurance Act 1995(הטיפול בכספי" אלו הוסדר בחוק ביטוח חיי" 

מדובר במקרי" שבה" החברה  .כספי� מרכישת חובה של מניות עקב השתלטות על תאגיד .3

 .ניסתה ליצור קשר ע" המוטב א  לא הצליחה

ר פעילות מועברי" לאפוטרופסות של ממשלת כספי מניות שלא נדרשו במהל  שש שני" של העד

 .את כספי הדיבידנדי" אפשר להעביר למדינות. אוסטרליה

מי שסבור . 2002והוא זמי) באופ) מקוו) מאז , ואיל  �1991 במאגר המידע יש מידע על כספי" מ

לש" . והיא תערו  בעבורו חיפוש �ASIC יכול לפנות ל, שיש לו זכויות על כספי" אחרי" מחברות

 .עליו ליצור עמה קשר בדואר אלקטרוני ולציי) את שמו המלא של המוטב ואת ש" החברה, כ 

  ).Corporations Act 2001(הטיפול בכספי" אלו הוסדר בחוק התאגידי" 

בחיפוש הבסיסי . יש אפשרות לערו  חיפוש בסיסי וחיפוש מתקד" ASICיצוי) כי באתר האינטרנט של 

בחיפוש המתקד" אפשר לבחור סוג אחד של ; גי הנכסי" האמורי"ייבדקו המאגרי" של שלושת סו

  .נכסי" ללא דורש

בכל אחד מהחוקי" שנזכרו לעיל מפורטי" הכללי" הפרוצדורליי" והטכניי" החלי" על הגורמי" 

  .�ASICהמחזיקי" בכספי" ללא דורש וקשורי" בהעברת כספי" לאפוטרופסות המדינה שבאחריות ה

                                                 

 Do We Have Any of Your"נתוני" תחת הכותרת פרס" משרד האוצר הפדרלי של אוסטרליה ש 1989�1999בשני"  30

Money? ." פורטו בה" שמות וכתובות של בעלי חשבונות שהועברו לאפוטרופסות המדינה בשנה הקלנדרית שקדמה
השנתוני" מתפרסמי" באתר האינטרנט של  1999מאז . וכ) שמות המוסדות הפיננסיי" שבה" נוהלו החשבונות, לפרסו"

ASIC.  
באגודות מסוג זה חברי" אנשי" בעלי . ה) אגודות המספקות ביטוח הדדי לעמיתיה)) friendly societies(לי" אגודות תגמו 31

  .מטרה כספית או חברתית משותפת על בסיס תשלו" דמי חבר
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  מחברות ביטוח ומאגודות תגמולי�, מאגודות בניי�, מקופות מלווה, � מבנקי�הגשת בקשה להשבת כספי

. עליו להגיש למוסד הנוגע בדבר בקשה להשבת הכספי", א" אד" בודק ומוצא כי הוא זכאי לכספי"

יש להמציא מסמכי" המעידי" על הזכאות . מוסד זה אחראי לבדיקת הזכאות החוקית של המבקש

32.סדפי דרישת המו� לכספי" על
 

הוא יועבר אליו ממשרד האוצר דר  הגור" שבו נוהל או הוחזר , א" נמצא כי האד" אכ) זכאי לכס(

  .הכס( בעבר

  הגשת בקשה להשבת כספי� מחברות

יש להמציא : בקשה אינדיבידואלית של שות( במניות או של בעל ייפוי כוח בש" אד" אחר �

. המבקש ועל הבעלות על המניותהמעידי" על זהות ) או העתקי" נאמני" למקור(מסמכי" 

 .�ASICאת הטופס אפשר לטעו) מאתר ה; לבקשה יש לצר( טופס הצהרה תקני

אישור צוואה או העתקי" נאמני" , יש להמציא את צוואת המנוח: בקשה בש" אד" מנוח �

העתק של תעודת הפטירה א" לא סופק אישור צוואה ומסמכי" המעידי" על זהות , למקור

את הטופס אפשר ; לאלה יש לצר( טופס הצהרה תקני. ל הבעלות על המניותמקיי" הצוואה וע

 .�ASICלטעו) מאתר ה

המעידי" על זהות ) או העתקי" נאמני" למקור(יש להמציא מסמכי" : בקשה בש" תאגיד רשו" �

את הטופס אפשר ; המבקש בש" החברה ועל הבעלות על המניות ולצר( טופס הצהרה תקני

 .�ASICלטעו) מאתר ה

יש ליצור : מדינתיות�עסק או במקרה שכרוכות בו סוגיות בי)� קשות של אפוטרופוס בש" ביתב �

 .�ASICב) Unclaimed Moneys Unit(קשר ע" היחידה לכספי" ללא דורש 

 33כספי קרנות פנסיה .4.2.2

מנהלת רישו" של כספי" שנצברו ) The Australian Tax Office – ATO(רשות המסי" של אוסטרליה 

כל קרנות הפנסיה המוסדרות נדרשות לדווח ). Lost Members Register(ה ואי) לה" דורש בקרנות פנסי

.על עמיתי" שהקשר עמ" נותק או על עמיתי" אשר לא נעשתה הפקדה בעבור" בשנתיי" האחרונות
34
  

למעט מקרי� שבה� נקבע כי הדיווח ייעשה , �ATOפרטי העמיתי" הללו יימסרו למשרד הרישו" ב

ג" קרנות פרישה פרטיות נדרשות לציי) ברשימה האמורה את שמות בעלי . ה מסוימתלרשויות מדינ

                                                 

א" הוא כבר אינו פעיל או חל . אפשר לבדוק א" המוסד עדיי) פעיל וא" שמו או כתובתו השתנו ASICבאתר האינטרנט של  32
  .אפשר לבדוק לאיזה מוסד עבר ניהול החשבו) או את הש" והכתובת החדשי", ינוי בשמו או בכתובתוש

33 David Blake and John Turner, “Lost Pensions: The U.S., UK and Australia Take Different Approaches to 

Find Them”, The Pensions Institute, http://www.pensions-institute.org, accessed: 31 August 2005; 

Australian Taxation Office (ATO), http://www.ato.gov.au, accessed: 11 September 2005 
 Superannuation (Unclaimed �ה – �1999מ) עמיתי" אבודי"כספי" ללא דורש ו(פי הוראות חוק ההוצאה לפנסיה � על 34

Money and Lost Members) Act 1999.  
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ויופיעו בו פרטי" על העמית או על , מדי חצי שנה �ATOהמידע יימסר ל. החשבונות שהקשר עמ" נותק

  :בעל החשבו) כדלקמ)

 ;מי) ותארי  לידה, ש" �

 ;כתובת ידועה אחרונה �

 ;סכו" הכס( שנזק( לזכותו �

 ;א" ידוע, חרו)ש" המעסיק הא �

  .תארי  תחילת הצבירה בקר) או בחשבו) �

סביר להניח שקר) . �ATOהוא יכול לבקש סיוע מ) ה, א" העובד אינו מצליח לאתר קר) פנסיה קודמת

במקרה כזה פקידי הממשל . יכולתה לאתר את העובד או ליצור עמו קשר� על אי �ATOהפנסיה דיווחה ל

  .�Lost Members Registerמידע של העורכי" חיפושי" בש" המבקש במאגר ה

קרנות פנסיה שהצליחו . יש מידע ה) על העובדי" ה) על קרנות הפנסיה �ATOיודגש כי ברשימות של ה

  .�ATOלאתר את כל עמיתיה) אינ) נדרשות לדווח למשרד הרישו" של ה

האוסטרלית  ואפשר לערו  אותו בצורה מקוונת באתר רשות המסי", החיפוש ברשימות הוא ללא תשלו"

  .ש" משפחה וש" פרטי ותארי  לידה, חובה לציי) את מספר התיק ברשות המסי". או באמצעות הטלפו)

  הרמה המדינתית .4.3

ברמה המדינתית מתנהל הרישו" של סוגי כספי" ללא דורש אשר אינ" מופיעי" במאגר המידע של 

ASIC ,"קרנות , שיקי", שלומי ריביתת, )ח"אג(רנטות ואגרות חוב , משכורות, למשל כספי דיבידנדי

, בי) היתר מרשויות המדינה, כספי" אלו מועברי" לאפוטרופסות של כל מדינה. נאמנות וזכויות פנסיה

  .מקרנות פנסיה וממוסדות פיננסיי", מחברות

וחוקי" נוספי" העוסקי" בכספי" ) Unclaimed Moneys Act(בכל מדינה יש חוק בדבר כספי" ללא דורש 

או האפוטרופוס הכללי ) Department of Treasury and Finance(משרד האוצר . " מסוימי"כאלה בתחומי

)Public Trustee (החוקי" . של כל מדינה מופקדי" על יישו" הוראות החוקי" בדבר כספי" ללא דורש

בדר  כלל מדובר בפרק זמ) . קובעי" את פרק הזמ) הדרוש כדי שכל כל סוג כס( יוגדר ככס( ללא דורש

ניסיונות לאתר את (נקבעי" הצעדי" שעל הגופי" לנקוט בטיפול" בכספי" אלו , כמו כ). של שש שני"

חובת פרסו" המידע על חשבונות ללא דורש והעמדתו לרשות , חובת דיווח לרשויות, בעלי הכספי"

  .וכללי" להעברת הכספי" לאפוטרופסות המדינה) הציבור וכדומה

ה) מפרסמות את . ה" נעשה רישו" מסודר של הכספי" ללא דורשהמדינות מנהלות מאגרי מידע שב

חלק) מאפשרות חיפוש מקוו) באתר האינטרנט של ). Government Gazettes(המאגר בעיתוניה) הרשמיי" 

או מציעות לאזרחי" לפנות בבקשה שהחיפוש ייעשה /ו, האפוטרופוס הכללי או של משרד האוצר

וכ) מקור , וצגי" שמות הזכאי" וכתובת" הידועה האחרונהברשומות מ. ידי הרשויות� בעבור" על

  .ללא תשלו�חיפוש הכספי" והשבת" על כל שלביה" נעשי" . סוג" וסכומ", הכספי"

לרבות , לבקשה להשבת הכספי" יש לצר( מסמכי" המעידי" על זהות המבקש ועל הזכאות לכספי"

  .מסמכי" אחרי" שנדרשי" לגופו של עניי)
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 ב"בארהנכסי� ללא דורש  .5

  הרמה הפדרלית .5.1

אי� שירות או מאגר המרכזי� את המידע על נכסי� ללא דורש שמוחזקי� בידי הממשלה ב "בארה

  .כל סוכנות פדרלית מנהלת רשומות משל עצמה. הפדרלית

  ב וסוכנויות פדרליות"משרד האוצר של ארה .5.1.1

, של רשויות ממשלהמפנה למאגרי מידע מקווני"  35ב"שירות הניהול הפיננסי במשרד האוצר של ארה

להל) סקירה של . ובה" אפשר לערו  חיפוש של נכסי" ללא דורש ולמלא טופס להשבת" ללא תשלו"

  .כמה סוכנויות פדרליות המציעות שירותי איתור נכסי"

Treasury Hunt 36   

במשרד החוב  TreauryDirectב במסגרת אתר האינטרנט "את המאגר זה מנהל משרד האוצר של ארה

האתר מאפשר רכישה ופדייה של מכשירי" פיננסיי" המונפקי" ). Bureau of the Public Debt(הציבורי 

ח ללא דורש ומאפשר "מרכז מידע על אג Treasury Hunt. ידי משרד האוצר בפורמט אלקטרוני� על

ח שלא קיבלו את "הוא משמש ג" כתובת למחזיקי אג 37.ח כבר אינ) נושאות ריבית"לבדוק אילו אג

  .נגנבו או הושמדו, ח שאבדו"המאגר אינו מביא מידע על אג. הריבית שה" זכאי" לה"תשלומי 

HUD/FHA Mortgage Insurance Refunds 38  

) Department of Housing and Urban Development – HUD(ב "משרד השיכו) והפיתוח העירוני של ארה

ותו או באמצעות רשות השיכו) מנהל מאגר ובו מרוכז מידע על משכנתאות שהיו מבוטחות באמצע

מדובר במשכנתאות שבגינ) בעלי הפוליסות זכאי" ). Federal Housing Administration – FHA(הפדרלית 

להחזר של חלק מתשלומי הביטוח או חלק מהרווחי" העודפי" של קר) ביטוח המשכנתא ההדדית             

)Mutual Mortgage Insurance Fund (של ה�FHA .פוש של החזרי" שלא שולמו למוטבי" נעשה עלהחי �

  .�FHAסמ  מספר התיק ב� סמ  ש" המוטב או על

                                                 

35 The Financial Management Service of the United States Department of Treasury, http://fms.treas.gov, 

accessed: 4 September 2005 
36 http://www.treasurydirect.gov/indiv/tools/sbtdhunt.htm  

ח "אול" הוא בכל זאת לוקה בחסר משו" שמידע על אג, ח שכבר אינ) נושאות ריבית מתעדכ) לעתי" קרובות"מידע על אג 37
  .ולא על מחשבי" ישנות נשמר על מיקרופיל"

38 United States Department of Housing and Urban Develeopment, 

http://www.hud.gov/offices/hsg/comp/refunds/index.cfm  
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National Credit Union Administration )NCUA(39  

 40.מבטחת אות) ומפקחת עליה), היא סוכנות פדרלית עצמאית המנפיקה רשיונות לקופות מלווה �NCUA ה

 �National Credit Union Shareומפעילה את ה ,ב"היא פועלת מכוח סמכות שנתנה לה ממשלת ארה

Insurance Fund )NCUSIF( , ה. מיליו) עמיתי קופות מלווה 80המבטחת את חסכונותיה" של�NCUA 

מדינה וש" קופת , עיר מגורי", מאפשרת לערו  חיפוש מקוו) של זכויות פיננסיות שלא נדרשו לפי ש"

  .המלווה

Pension Benefit Guaranty Corporation )PBGC(41  

� מיליו) עובדי" אמריקני" ב 44.4הוא תאגיד המבטיח את הכנסותיה" לאחר הפרישה של  �PBGCה

 �518,000 הוא מעביר תשלומי פנסיה חודשיי" ל, כמו כ) 42.תוכניות פנסיה ע" גמלה מוגדרת 31,200

לשר המסחר , קההתאגיד מדווח על פעילותו לשר התעסו. תוכניות פנסיה שהופסקו �3,479 פנסיונרי" מ

 Missing" (עמיתי" נפקדי""מציע שירות  �PBGC אתר האינטרנט של ה. ב"ולשר האוצר של ארה

Participants(, "יצוי) כי האפשרות פתוחה רק . המאפשר לאתר תוכניות פנסיה אצל מעסיקי" קודמי

למועסקי" בחברות פרטיות שהצטרפו לתוכניות פנסיה ע" גמלה מוגדרת שהחברה הפסיקה 

)terminated (והועברו ל �PBGC (המאגר אינו מציג את שמות כל הזכאי" לפנסיה . מפאת מחסור במימו

החיפוש מתבצע על . אלא רק רשימה של מי שטר" אותרו או טר" נוצר עמ" קשר במישרי), �PBGCמה

  .ויש אפשרות לצמצמו למדינה מסוימת, סמ  ש" המוטב או ש" המעסיק

המוטב , זולת המקרי" שהוצגו לעיל, נו מבטח תוכניות פנסיה פדרליותאי �PBGC מאחר שבדר  כלל ה

החל מיצירת קשר  –נאל3 למצוא בכוחות עצמו את תוכנית הפנסיה שנצברה בעבורו אצל מעסיק קוד" 

ארו  ומייגע , חיפוש כזה עלול להיות תהלי  מורכב. ע" המעסיק וכלה בהגשת הבקשה למימוש זכויותיו

כל מוטב יכול להיעזר . ב לאתר מעסיק שפשט רגל או שרכשה אותו חברה אחרתבעיקר א" על המוט –

כדי לקבל העתק של דוח תשלומי ) Social Security Administration(בשירותי המוסד לביטוח לאומי 

43.ובו אפשר לאתר את פרטי הזיהוי של מעסיקי" קודמי", הביטוח הלאומי שלו
 

Internal Revenue Service )IRS(  

מאפשרת לערו  באתר האינטרנט שלה ) IRS – Internal Revenue Service(ב "ות המסי" של ארהרש

  44.חיפוש מקוו) של החזרי מס שלא נדרשו

                                                 

39 http://www.ncua.gov/AssetMgmtCent/unclaimed/unclaimed.html  
יצוי) כי קופות המלווה המדינתיות . קופות מלווה מדינתיות 4,240קופות מלווה פדרליות ועל  7,152מפקחת על  �NCUAה 40

  .מקבלות את רשיונ) מהמדינה שבה ה) פועלות
41 http://www.pbgc.gov/search/default.htm  

פי � על. מקנה תשלו" פנסיוני חודשי קבוע לאחר הפרישה) defined benefit pension plan(תוכנית פנסיה ע" גמלה מוגדרת  42
  .שיעור התשלו" מחושב לפי קומבינציה של שכר ושל מספר שנות עבודה, רוב

43
 David Blake and John Turner, “Lost Pensions: The U.S., UK and Australia Take Different Approaches to 

Find Them”, The Pensions Institute, http://www.pensions-institute.org, accessed: 31 August 2005 
44 http://www.irs.ustreas.gov 
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Federal Deposit Insurance Corporation )FDIC(  

היא סוכנות פדרלית המבטחת פיקדונות במוסדות ) �Federal Deposit Insurance Corporation )FDICה

מתמנה לכונס נכסי"  �FDICה, א" מוסד פיננסי נסגר בפקודת הרשויות. וכ) את המפקידי", סיי"פיננ

, פי סוג הפיקדו) או הנכס� על –ומופקדת על תשלו" הפיקדונות המבוטחי" ועל סילוק הנכסי" הנותרי" 

מאפשרת לערו  חיפוש של פיקדונות או של  �FDICה 45,באתר האינטרנט שלה. עד לתקרה מסוימת

החיפוש נעשה לפי . כסי" ללא דורש המופיעי" ברשומות שלה ולהגיש בקשה למימוש הזכויות עליה"נ

אפשר ג" לצמצ" את תוצאות החיפוש ). שדה חובה(או ש" פרטי או ש" החברה העסקית /ש" משפחה ו

  .העיר או המדינה, לפי ש" המוסד הפיננסי שנסגר

  46הרמה המדינתית .5.2

  השבת נכסי� כשירות לאזרח .5.2.1

רוב) מספקות . מפעילות מאגר מידע על נכסי" ללא דורש, וכ) מחוז קולומביה, ב"מדינות בארהכל ה

למעט . וחלק) הגדול א( מאפשרות חיפוש מקוו) במאגרי המידע, מידע לציבור באתרי האינטרנט שלה)

דר  הגשת הבקשה ועד להעברת הכספי" , מ) החיפוש –תהלי  השבת הנכסי" כולו , מקרי" חריגי"

כמעט בכל המדינות בעל הזכות על הנכס הפיננסי יכול לדרוש את . ללא תשלו�נית) לאזרחי"  –על בפו

  .מימוש זכויותיו בלא הגבלת זמ)

לא כל הנכסי" ללא דורש מופיעי" . יצוי) כי בדר  כלל המידע במאגרי המידע המקווני" חלקי בלבד

כל אד" רשאי ליצור , מכל מקו". כללוייתכ) שסוגי" מסוימי" של נכסי" אינ" נזכרי" בה" ב, בה"

קשר ע" המשרדי" הנוגעי" בדבר בכל מדינה ולבקש שיבדקו בעבורו א" יש נכסי" ללא דורש הרשומי" 

  .על שמו

לאיתור . נכסי" המוחזקי" בידי סוכנויות או רשויות פדרליות אינ" נכללי" במאגרי המידע של המדינות

יש מגבלת זמ) להגשת בקשת מימוש הזכויות . כאמור לעיל, רנכסי" אלו יש לפנות לגופי" הנוגעי" בדב

47.בנוגע לחלק מהנכסי"
 

כל מדינה עושה , על כ). או ליורשיה" שירות לאזרחיה)/המדינות רואות בהשבת נכסי" לבעלי" ו

המדינות מפרסמות . מאמצי" רבי" לאתר את הבעלי" החוקיי" ולהשיב לה" את נכסיה" האבודי"

, )מודעות כלליות א  ג" שמות של זכאי"(באמצעי" אחרי" של תקשורת כתובה מודעות בעיתונות ו

בכלל מאמצי האיתור נציגי" של . ומדווחות ישירות לבעלי" על נכסיה" ועל הדרכי" לדרוש אות"

  .בתערוכות ובקניוני", משרדי המדינה א( נוכחי" בביתני" בירידי"

הרשויות מצליבות נתוני" . בעניי) הסדרי החקיקה בי) השאר, המדינות מקיימות ביניה) קשרי" שוטפי"

עורכות , בהסתמ  על מרשמי אוכלוסי) ממדינות אחרות ועל רשומות של סוכנויות ורשויות פדרליות

  .ועוד 48מעלות את מאגרי המידע לאתרי אינטרנט שוני", חיפוש באינטרנט

                                                 

45 http://www2.fdic.gov/funds/index.asp  
46

 National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA), http://www.unclaimed.org, 

accessed: 5 September 2005 
47 Unclaimed Money Search, http://www.unclaimedassets.com/usa.htm, accessed: 16 August 2005 
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  חקיקה .5.2.2

כמעט בכול) נוסח ). Unclaimed Property Act(ב חוקק חוק בדבר נכסי" ללא דורש "בכל מדינה בארה

שפותחה במועצה לאומית לנכסי" ) Uniform Unclaimed Property Act(החוק מבוסס על גרסה אחידה 

יש הבדלי" בי) המדינות בנושאי" כמו מש  , א( על פי כ). ללא דורש כדי לקד" אחידות בי) המדינות

 inactivityאו  dormancy period" (לא דורשנכס ל"הנדרשת כדי להגדיר נכס " העדר התנועה"תקופת 

period – סוג הנכסי" שעליה" החוק חל , אופ) הדיווח, )פי סוג הנכס� על, חמש שני"� בדר  כלל שלוש

  .ב"וכיו

נכס הופ  לנכס ללא דורש ועובר לאפוטרופסות המדינה כאשר מתקיימי" התנאי" , פי הכלל� על

  :המצטברי" האלה

 ;כס הכספי פרק זמ) המוגדר בחוקהבעלי" לא עשו תנועות בנ .1

המוסד הפיננסי שמנהל את הנכס או הגו( שמחזיק בו אינ" מצליחי" לאתר את בעל הנכס או  .2

  ).reasonable" (סבירי""או ) determined" (נחושי""לאחר שעשו ניסיונות איתור ליצור עמו קשר 

עליה" , טרופסות המדינהכאשר המוסדות הפיננסיי" או הגופי" הללו מעבירי" את הנכסי" לאפו

  .להעביר לרשויות האחראיות את שמות בעלי הנכסי" ואת מקו" מגוריה" הידוע האחרו)

אלה משמשי" ג" . משרד המסחר או משרד התובע הכללי 49,על אכיפת החוק ממונה משרד האוצר

  .אפוטרופוסי" לנכסי" ללא דורש עד אשר בעליה" החוקיי" יאותרו

הנכס . זכות הקניי) עליו נותרת בידי בעליו החוקיי", לאפוטרופסות המדינה כאשר נכס ללא דורש עובר

הריבית . עד אשר בעליו החוקיי" יבואו לדרוש אותו) perpetual trust fund(מופקד בקר) נאמנות צמיתה 

  .המשולמת בגי) הנכסי" ללא דורש מופנית למימו) תוכניות ציבוריות

5.2.3. NAUPA  

 NAUPA – National Association of Unclaimed(כסי" ללא דורש ההתאחדות הלאומית של מנהלי נ

Property Administrators ( להתאחדות הלאומית של משרדי האוצר )היא ארגו) ללא כוונת רווח שמסונ

החברי" בהתאחדות מייצגי" את כל ). The National Association of State Treasurers(של המדינות 

, מארגנת מפגשי" וסמינרי" שנתיי" בתחו" הנכסי" ללא דורש NAUPA. מביההמדינות ואת מחוז קולו

לחשבי" ולמוסדות הפיננסיי" , לפקידי ממשל, ובה" ניתנות הנחיות מקצועיות למקבלי החלטות

הכשרה מקצועית ואחידות בי) , ההתאחדות מקדמת שיתו( פעולה בי) המדינות. המחזיקי" בנכסי"

היא מעודדת גופי" הנוגעי" בדבר לדווח . לא דורש בכלל ולחקיקה בפרטהמדינות בכל הקשור לנכסי" ל

  .על נכסי" שה" מחזיקי" ופועלת להגביר את מודעות הציבור בדבר תפקיד המדינות בהגנה על רכוש"

NAUPAב מפנה לאתר של "שירות הניהול הפיננסי במשרד האוצר של ארה
ומגדיר אותו כמקור מצוי)  50

האתר מציע קישורי" לאתרי המדינות בדבר נכסי" ללא דורש . או נשכחי"למציאת נכסי" אבודי" 

                                                                                                                                                      

  seNational Unclaimed Property Databa , http://www.nupd.com: לדוגמה 48
 The State Treasurer's Office, The Department of theלמשל , למשרד האוצר יש שמות שוני" במדינות שונות  49

Treasury, The Department of Revenue, The State Comptroller's Office, The State Controller's Office.  
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האתר מקשר ג" לסוכנויות ולרשויות . ופרטי התקשרות ע" הגורמי" שמטפלי" בנושא בכל מדינה

  .הפדרליות המחזיקות בנכסי" ללא דורש

מאגר  – MissingMoney.com 51במאמ3 משות( ע" המדינות את האתר  NAUPAהקימה  1999בנובמבר 

ידי �אומנ" האתר מופעל על. מידע לאומי המאפשר לערו  חיפוש אחר נכסי" ללא דורש בכל מדינה

ללא ניתני"  –זיהוי הבעלי" ואיסו( הכספי" והעברת" לבעליה" , א  שירותי החיפוש 52,חברה פרטית

דינה אפשר לערו  את החיפוש בכל המדינות או במ. בעת החיפוש יש להזי) את ש" המשפחה. תשלו�

א" (ואי) צור  להיכנס לאתר של כל מדינה בנפרד , האתר מאפשר לערו  חיפוש דר  אתר אחד. מסוימת

  ).יש נכסי" שמוחזקי" בכמה מדינות

  בקשה להשבת הנכס

  :יש לצר( לכל בקשה להשבת נכס את הפריטי" האלה, כדי שהטיפול בתיק יחל ללא דיחוי

 ;תטופס בקשה רשמי של המדינה שבה הבקשה מוגש .1

 ;וכ) מידע מקי( על הנכס ועל בעליו, ייפוי כוח נוטריוני והסכ" חוזי חתו" בידי נוטריו) .2

 .מסמכי" וראיות המעידי" על הבעלות על הנכס .3

 53חברות פרטיות המציעות שירותי איתור נכסי� .5.2.4

 חברות רבות עושות זאת ג". חברות תיוו  פרטיות רבות מציעות את שירותיה) באיתור נכסי" ללא דורש

דולר  10�20ה) מציעות את שירותיה) תמורת דמי חיפוש של . באמצעות אתרי אינטרנט –או רק  –

בי) שה"  –ה) יוצרות קשר ע" אנשי" . מער  הנכס שי5שב 10%�60%או שכר טרחה של /לחיפוש יחיד ו

  : כמפורט להל) –בעלי זכויות על נכסי" ללא דורש ובי) שלא 

מזהירה באתר האינטרנט שלה שא" החברה  NAUPA. מכתבדיוור ישיר באמצעות גלויה או  �

השולחת כותבת שייתכ) כי המכותב זכאי לנכסי" שאי) לה" דורש ומבקשת בגי) שירותיה 

פי רוב מדובר בגורמי" שאינ" יודעי" א" אכ) המכותב � הרי על, )flat fee(פעמי � תשלו" חד

חו למבקש השירות רק רשימת לאחר גביית התשלו" חברות אלו ישל. זכאי לכספי" מסוימי"

. או מידע על תהלי  הגשת בקשה למימוש זכויות/משרדי" המטפלי" בנכסי" ללא דורש ו

 . המדינות נותנות שירות זה חינ", כאמור

אחוז "ושתמורת , שבו נטע) כי המכותב זכאי לסכו" כס( מסוי", דיוור ישיר באמצעות מכתב �

פי רוב מדובר בנכס שלא עבר � על. הכספי"מער  הנכס יינת) לו סיוע באיסו( " מסוי"

קרי חברה או מוסד כלשה" או רשות  –לאפוטרופסות המדינה ועודנו מוחזק בידי הגור" המנהל 

 :ממליצה NAUPA). שאינה כפופה לחובת הדיווח למדינות(פדרלית 

                                                                                                                                                      

50
 http://www.unclaimed.org 

51 http://www.missingmoney.com  
,  Affiliated Computer Services, Inc. (ACS)בת של�היא חברת ACS Unclaimed Property Clearinghouseחברת  52

חתומה על  ACS, כיו". ב"שירותי תמיכה בנושא נכסי" ללא דורש לרשויות של מדינות ארה 1984א מספקת מאז והי
  . ע" מחוז קולומביה וע" פוארטו ריקו, מדינות 49חוזי" ע" 

53 National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA), http://www.unclaimed.org, 

accessed: 5 September 2005 
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o "לנסות ולהשיב את הנכס בכוחות עצמאיי; 

o  ומת) �אול" לנהל משא, את הנכסלשל" את דמי השירות של החברה המתווכת ולהשיב

 ; על גובה התשלו" על שירותיה

o  להמתי) עד לפקיעת תקופת העדר התנועה ולהשיב את הנכס ללא תשלו" לאחר שעברה

 .לאפוטרופסות המדינה

פי חוק להציע את שירותיה � והיא רשאית על 54,חברת התיוו  השיגה מידע מרשומות המדינה �

 . למוטבי"

ידי �א דורש ובחוקי" נוספי" המדינות הסדירו את מת) שירותי האיתור עלבחוקיה" בדבר נכסי" לל

גורמי" פרטיי" וקבעו לחברות העוסקות בתחו" כללי" שיש לשמור עליה" כאשר מגיעי" להסכ" ע" 

  :בי) היתר, הדרישות ה). הלקוח

האיתור או איסו( הכספי" , ע" הלקוח שמקבל את שירותי החיפוש בכתבחתימת הסכ" חוזי  .1

 ;ו את הסיוע בכ א

ייפוי כוח נוטריוני שלפיו הלקוח מייפה את כוחו של נות) השירות לפעול מול הרשויות לאיתור  .2

 ;או להשבתו/הנכס ו

 ;על סוג הנכס ועל ערכו, על מקו" מגוריו הנוכחי, מידע מפורט על זהות הלקוח .3

שייגבו ) כדומהשכר טרחה ו, דמי חיפוש(הצהרה על הסוג ועל הסכו" של התשלו" או התמורה  .4

הסכומי" הללו , פי רוב�על. כל מדינה קובעת בחוק את שיעור התשלו" המקסימלי. בגי) השירות

 ;משווי הנכס �25% ל 10%ה" בי) 

 .על נות) השירות להיות חוקר פרטי מורשה, בכמה מדינות .5

NAUPA כאשר  בייחוד, ממליצה לעמוד בקשר ע" המדינות בזמ) התהלי  ולהיעזר בסיוע שה) מציעות

מדגישה ג" כי אי) צור  להיעזר בגורמי"  NAUPA. מגיש הבקשה נעזר בשירותי" של חברת תיוו 

א" בכל זאת נעזרי" בשירותי" . כל אחד יכול להגיש את הבקשה בכוחות עצמו, שכ) כאמור, שלישיי"

  .מומל3 לעמוד על טיבה ברשויות שמטפלות בנושאי הונאה, של חברה זו או אחרת

 דורש בבריטניהנכסי� ללא  .6

יש . אי� בבריטניה מאגר מידע על נכסי� ללא דורש המנוהל באופ� ממלכתי ומרכז את כל סוגי הנכסי�

יש , ע" זאת. מאגרי מידע ממלכתיי" או בחסות ממלכתית לסוגי" מסוימי" של נכסי" ללא דורש בלבד

          �United Assets Registerה –מאגר מידע המספק שירותי איתור בתשלו" של נכסי" מסוגי" שוני" 

)UAR.(  

  )�United Assets Register )UARה .6.1

על , מרכז בי) היתר מידע על פוליסות ביטוח חיי" United Assets Register )UAR(55מאגר המידע 

את מאגר המידע . על אחזקות בקרנות נאמנות ועל דיבידנדי" על מניות מחברות רבות, כספי פנסיה

                                                 

  .יש מדינות שמציעות את המידע לגורמי" עסקיי" תמורת תשלו" 54
55 http://www.uar.co.uk  
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ובה" , ארגוני" גדולי" �60 היו חברי" בו יותר מ 2003באוקטובר  2000.56בשנת  Experianהקימה חברת 

מדובר  57.במאגר היו יותר מארבעה מיליוני רשומות; החברות הציבוריות הגדולות ביותר בבריטניה 18

מאגר המידע מתוחזק . הביטוח ושירותי" פיננסיי" אחרי", בתאגידי" ובחברות בתחומי הבנקאות

  .ומספר התאגידי" החברי" בו הול  וגדל, קבעומעודכ) דר  

  שירותי החיפוש המוצעי� ועלות� .6.1.1

  :מציע שני סוגי חיפוש �UARה

 :אפשר להזמי) חיפוש באחת הדרכי" האלה, כאשר בעלי הנכסי" מחפשי" בעבור עצמ" .1

 ;למלא טופס חיפוש מקוו) �

 ;אחרי שמולא �UARלבקש שהטופס יישלח בדואר ולשלוח אותו ל �

 .אחרי שמולא �UAR טופס הבקשה הזמי) באתר ולשלוח אותו ללהדפיס את  �

אפשר להזמי) חיפוש , )כגו) הורי" מנוחי"(ידי המבקש בש" אד" אחר � כאשר החיפוש נעשה על .2

 :בדרכי" האלה

 ;אחרי שמולא �UARלבקש שהטופס יישלח בדואר ולשלוח אותו ל �

 .מולאאחרי ש �UAR להדפיס את טופס הבקשה הזמי) באתר ולשלוח אותו ל �

 �UARה. מציע את שירותיו תמורת תשלו" קבוע על כל חיפוש שייער  בעבור כל מי שיבקש �UARה

  :המחירי" שלהל) כוללי" מס ער  מוס(. מסכו" התשלו" לצדקה 10%תור" 

58)שקלי" �148 כ(  לירות שטרלינג �UAR:    18במאגר המידע של החיפוש כללי  �
 

60)שקלי" �287 כ(  ת שטרלינגלירו 35    59:חיפוש בקרנות פנסיה מקצועיות �
 

נגבה תשלו" בגי) , כלומר, אינו גובה שכר טרחה בגי� הכספי� שמוחזרי� באמצעותו לבעליה� �UARה

במקרה כזה לא ייגבה . שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשת חיפוש �UAR יצוי) כי ה. החיפוש בלבד

  .הוא יוחזר במלואו –וא" שול" כס( , תשלו"

  שמגבלות שירותי החיפו .6.1.2

יו" מקבלת טופס  28מתחייב לערו  את החיפוש לפי מיטב יכולתו ולדווח על התוצאות בתו   �UARה

, בגי) הפרת חוזה –אחריותו כלפי מבקש שירות החיפוש , �UARבשל אופי השירות של ה. הבקשה

  .לא תעלה על פעמיי" סכו" עלות החיפוש –רשלנות או כל סיבה אחרת 

                                                 

  .ww.uk.experian.comhttp://w: ראה אתר אינטרנט של החברה 56
57 Experian Ltd. Website (Global Press Office), http://press.experian.com/documents/showdoc.cfm?doc=1244, 

accessed: 19 September 2005 
  .2005בספטמבר  16, שקלי" ללירה שטרלינג 8.2059לפי שער חליפי) יציג של  58
  .Occupational Pensions: באנגלית. הכוונה היא לתוכניות פנסיה הנצברות במסגרת העסקה כשכיר 59
  .41ראה הערה  60
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מאחר שחיפוש של נכסי" ללא דורש . הצלחה או מיצוי של כל נתיב אפשרי אינו מבטיח �UARיצוי) כי ה

, נוס( על כ . או ידני/שיטות החיפוש כוללות ניתוח ממוחשב ו, הוא תהלי  שמורכב ממשתני" רבי"

מציאת התאמה בי) � אי, �UARפי ה� על, על כ). או אינו מדויק/אינו עדכני ו, ייתכ) שהמידע הנדרש חסר

מבקש לבי) הפרטי" שבמאגר המידע אי) פירושה שלא קיימי" נכסי" ללא דורש הפרטי" שסיפק ה

או שהמידע לא , ייתכ) שלא אותרו או זוהו נכסי" בעת החיפוש. שמבקש השירות זכאי לה") אחרי"(

מציאת התאמה לכאורה בי) פרטי נכס לבי) בעליו אי) פירושה בהכרח זכאות , לחלופי). �UARהיה זמי) ל

מוסי( שג" הצגת מסמ  המעיד על פוליסת ביטוח חיי" אי) פירושה בהכרח זכאות  �UARה. לנכס

למשל עקב פרמיות  –הרי ייתכ) שכספי הפוליסה כבר שולמו או שתנאי הפוליסה לא מולאו . לכספי"

  .שלא שולמו

שומר לעצמו את הזכות לאמת את הפרטי" שסופקו לו  �UARה, אשר לזהותו של מבקש שירותי החיפוש

נשמרת לו ג" הזכות להשתמש בפרטי" . מאגרי מידע פרטיי" וציבוריי" שיש לו גישה אליה"מול 

ובלבד שתובטח פרטיות" של , המזהי" בעתיד לצור  סיוע לחברות אחרות במאמציה) לאמת נתוני"

חושד כי יש ניסיו) להשיג  �UARא" ה. בכל מקרה ייעשה רישו" של תהלי  החיפוש. מבקשי השירות

  .הוא רשאי לפנות למשטרה, כספי" במרמהבאמצעותו 

איתר בעבור" כספי" צריכי"  �UARבעלי נכסי" שה. אינו אוס( את סכומי הכס( בש" הזכאי" �UARה

הפנייה כרוכה בתהלי  זיהוי . ישירות למוסדות הפיננסיי" ולגופי" שמנהלי" את הנכסי" בעצמ�לפנות 

  .ללפי הנהלי" של הגו( המנה, ואימות הזכאות לנכסי"

 שירותי איתור נכסי� הניתני� ללא תשלו� .6.2

החיפוש . בגופי" שמרכזי" את הטיפול בתחו" –לפי סוג הנכס  –בבריטניה אפשר לערו  חיפוש ייעודי 

ג" תהלי  השבת הנכס על כל שלביו אינו כרו  . בטלפו) או באתרי האינטרנט, הזה מוצעי" ללא תשלו"

  .בתשלו"

קריטריוני" אלו . ריטריוני" שוני" להגדרת נכסי" כנכסי" ללא דורשקר) ומוסד פיננסי יש ק, לכל גו(

יכולת ליצור קשר ע" בעל הזכויות על הנכס אחרי מאמצי" סבירי" לעשות כ) ועד � עשויי" להיות מאי

  .העדר מוחלט של פעילות בחשבונות במש  שנתיי"

  

National Savings & Investments )NS&I(61
 

כגו) מלווי" ייעודיי" , שרד האוצר של בריטניה ומציע אפיקי השקעה שוני"הוא שירות שנות) מ �NS&Iה

)Savings Certificates (אגרות חוב מועדפות"ו) "Premium Bonds.(62 מחזיקי ה �Premium Bonds  "יכולי

שלה" באתר האינטרנט כדי לבדוק א" נזקפי" לזכות" ) holder's number" (מספר המחזיק"להזי) את 

  .י" של ההגרלותפרסי" כספי

                                                 

61 http://www.nsandi.com  
62 Premium Bonds ומאפשרי" למחזיקי" בה" להשתת( בהגרלת פרסי" , ת שטרלינגלירו 100�20,000ח ששוויי" "ה" אג

לירה  1כל יחידה של . הזכאות להשתת( בהגרלות מופעלת חודש קלנדרי אחרי יו" הרכישה. כספיי" פטורי" ממס
מחזיקי . פטורי" ממס, עד מיליו) לירות שטרלינג 50שטרלינג מזכה את המחזיק בסיכוי נפרד ושווה לזכייה בסכו" של 

  . כל עוד ה" מחזיקי" בה), ח זכאי" להשתת( בהגרלות מדי חודש"האג
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יש למלא טופס שנית) להורדה  –השירות אינו מקוו) . מציע שירות איתור של נכסי" ללא דורש �NS&Iה

סכו" , סוג(פרטי" על הנכס , כתובת, בטופס ירשו" המבקש פרטי" מזהי". �NS&Iבאתר ולשלוח אותו ל

ב הבקשה אי) לשלוח העתקי" בשל(ויציי) אילו מסמכי" יש בידו המעידי" על הבעלות על הנכס , )ועוד

  .מתחייב להשיב בתו  חודש ימי"NS&I �ה). של המסמכי" האלה

נכסי" פיננסיי" אלו ). Giltsאו  Government Stocks(ח ממשלתיי" "מכר בעבר ג" אגNS&I �יצוי) כי ה

י ח ממשלתיי" ללא דורש יש לפנות אפוא לבנק המרכז"לאיתור אג. �Bank of Englandמטופלי" כיו" ב

  .של אנגליה

63
Pension Tracing Service  

 the Pension(הוא שירות לאיתור כספי פנסיה שמפעיל שירות הפנסיה  �Pension Tracing Serviceה

Service ( במחלקת העבודה והפנסיה)Department for Work and Pensions (של בריטניה.  

איתור של זכויות פנסיה שנצברו בקרנות השירות מאפשר . קרנות פנסיה �200,000 במאגר המידע יותר מ

את הטופס אפשר להשיג באתר ; בקשה לאיתור הזכויות מוגשת בטופס. פנסיה מקצועיות ופרטיות

שירות איתור , אחרי שנעשה האיתור. בבקשה בכתב או בבקשה בטלפו), האינטרנט של שירות הפנסיה

האפשר מוסר פרטי התקשרות עדכניי" ובמידת , הפנסיה מיידע בכתב את מבקש השירות מה תוצאותיו

  .למימוש הזכויות יש ליצור קשר ישיר ע" הנהלת קר) הפנסיה. ע" קר) הפנסיה

). קיבוצית או אחרת, פרטית, מקצועית(לצור  איתור זכויות הפנסיה רצוי לציי) באיזו קר) פנסיה מדובר 

  :כדלקמ) יש לספק לשירות איתור הפנסיה במידת האפשר מידע, לצד פרטי" מזהי"

 :קר) פנסיה מקצועית �

o רצוי לציי) שמות . ש" מלא וכתובת של המעסיק שדרכו הופרשו כספי" לקר) הפנסיה

ולציי) א" החברה חדלה מלהתקיי" או נרכשה בעבר בידי חברה , וכתובות קודמי"

 ;אחרת

o סוג העסק או תחו" העיסוק של החברה; 

o פרק הזמ) שבו זכויות הפנסיה נצברו. 

 :טיתקר) פנסיה פר �

o ש" וכתובת של קר) הפנסיה; 

o ש" חברת הביטוח.  

Building Societies Association )BSA(64
 

אגודות הבניי) בבריטניה תוכנית להשבת חשבונות  67מציע לעמיתי כל  – �BSAה –איגוד אגודות הבניי) 

כל אגודת ואפשר להשיג אותו ב, לש" כ  יש למלא טופס). Dormant Account Scheme(רדומי" ואבודי" 

                                                 

63
 The Pension Service, http://www.thepensionservice.gov.uk, accessed: 18 September 2005 

64 http://www.bsa.org.uk  
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בטופס יש שאלות על  �BSA.65או באתר האינטרנט של ה �BSAבבקשה בכתב או בטלפו) מ) ה, בניי)

ש" (זהותו של מבקש שירות האיתור ועל חשבו) החיסכו) שלו או של האד" שבשמו מבקש השירות פועל 

על , ות המבקשבטופס נשאל ג" א" יש מסמכי" המעידי" על זה). סוג החשבו) ומאפייניו, אגודת הבניי)

  .קיו" החשבו) ועל הזכאות החוקית לכספי"

א" מבקש שירות . יש להגיש את הטופס ישירות אליה, א" ידוע באיזו אגודת בניי) החשבו) מתנהל

. �BSAב Dormant Account Scheme �עליו להפנות את הטופס ל, האיתור אינו יודע היכ) התנהל החשבו)

  .ביר אליה את הטופסיאתר את אגודת הבניי) ויע �BSAה

הגורמי" הנוגעי" בדבר יעמדו בקשר ע" מגיש הבקשה ויידעו אותו בדבר תוצאות הבדיקה בתו  שלושה 

יסופקו לבעליה" פרטי" על החשבו) , א" נמצא כי אכ) יש כספי". חודשי" מיו" קבלת טופס הבקשה

  .ועל הדרכי" להשבת"

British Bankers' Association )BBA(66  

מציע שירות  – �BBA ה –איגוד הבנקי" של בריטניה , ור חשבונות בנקי" רדומי" או אבודי"לצור  אית

  .�BSAשמתכונתו דומה לזו של שירותי האיתור של ה

  גופי� נוספי�

 �Association ofה –לאיתור כספי" מפוליסות ביטוח יש ליצור קשר ע" איגוד הביטוח של בריטניה 

British Insurers )ABI.(
67
  

� ה –זכויות פיננסיות מהשקעות בקרנות נאמנות יש ליצור קשר ע" איגוד ניהול ההשקעות  לאיתור

Investment Management Association )IMA(,68  ה –או ע" איגוד קרנות הנאמנות�Association of 

Investment Trust Companies )AITC.(69  

  .ה אות"לאיתור מניות או דיבידנדי" יש ליצור קשר ע" החברה שהנפיק

                                                 

65 Building Societies Association, “Dormant Savings Accounts: How Building Societies Can Help You Trace 

Your Lost Savings” ,http://www.bsa.org.uk/Information/ConsumerPDFs/Dormant.pdf, accessed: 19 

September 2005  
66

 http://www.bba.org.uk  
67

 http://www.abi.org.uk  
68

 http://www.investmentuk.org  
69 http://www.aitc.co.uk 
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