
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור זר
 פרטי המבוטח/המועמד לביטוח  * יש למלא במידה ושונה מאיש הציבור 

ת.ז.שם פרטישם משפחה

 פרטי איש ציבור זר

ת.ז.שם פרטישם משפחה

  
מהי זיקתך לישראל?  ____________________________________ .1 

___________________________________________
האם אתה תושב חוץ   כן, שם מדינה ______________   לא

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד?      כן     לא

1. What is your relation to Israel? _____________________________
____________________________________________________
Are you a foreign resident?    Yes, country __________  No

If your answer is yes, are you an office holder?       Yes     No

האם הנך / היית ב-5 שנים אחרונות בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ 
כמפורט להלן )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה( )נא לסמן(:

 

 איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ
 ראש מדינה
 נשיא מדינה

 ראש עיר
 שופט

 חבר פרלמנט
 חבר ממשלה

 קצין צבא בכיר
 קצין משטרה בכיר

 תפקיד ציבורי בכיר אחר )נא לפרט( _________________
_______________________________________________

Do you hold or have you held in the past 5 years a senior public 
position overseas, as specified below (including any such role, even if 
title thereof is different) (please indicate):
 I do not hold a senior public position in a foreign country
 Head of State
 President of a Country
 Mayor
 Judge
 Member of Parliament
 Member of Government
 Senior Military Officer
 Senior Police Officer
 Other Senior Public Position: (please specify) _______________

__________________________________________________

האם יש לך בן משפחה )בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא  .2
של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה( או שותף עסקי שהוא בעל 

תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונ ות?

 

 כן   לא
אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 

לעיל: ___________________________________________
 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

2. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, 
child, stepchild, or spouse of any of the above) or business partner 
who holds,or has held in the last five years, a senior public office in a 

 

foreign country?      Yes   No
 If the answer is yes, please state the job title that best describes his/

her position from the list in Article 1 above:  
___________________________________________________

  ___________________________________________________

האם אתה פועל בשם התאגיד?    כן   לא .3 
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל 

תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(: 
 

 כן   לא
אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 

לעיל: ___________________________________________
 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

3. Are you acting on behalf of a corporation?    Yes   No
 If the answer is yes, does any of the controlling shareholders of 

the corporation holds a senior public position in a foreign country 
(including such role event if title thereof is different):    Yes   No

 If the answer is yes, please state the job title that best describes his/
her position from the list in Article 1 above:  
___________________________________________________
___________________________________________________

 
"איש ציבור זר" = בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל. 

"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע 
בארגון בין-לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

"שותף עסקי" -  בעל שליטה משותפת בתאגיד או בעל קשרים עסקיים.

הריני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי , כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, 
ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

I hereby declare that to the best of my knowledge, all of the information I have 
provided in this document is complete and honest, and I undertake to notify of 
any change to this declaration.

 חתימה    

✗
חתימהתאריך

אק 52 - 1.7.2019
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