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חוזר לקוחות מספר 4/2018

עבור לקוחות המשרד
עדכונים בנושאUS Immigration :
חוזר זה מתייחס לעדכונים בנושא ויזות לארה"ב בעקבות הודעת רשויות ההגירה בארה"ב.
רשות ההגירה של ארה"ב ( )USCISהודיעה שהיא תתחיל לקבל בקשות המבוססות על "חוק
היזמים" ( .)International Entrepreneur Ruleזאת בעקבות ערעור שהתקבל בבימ"ש בארה"ב
שביטל את החלטת הממשל להקפיא את תחילת "חוק היזמים".
עיקרי ההחלטה  :מדובר באופציה מבורכת שהגה ממשל אובמה עבור יזמים שכמעט ואין להם כיום
אופציה הולמת ומהירה לשהות בארה"ב בכדי לפתוח עסק ובעצם ליצור מקומות עבודה חדשים
בארה"ב .ממשל טראמפ החליט להקפיא את "חוק היזמים" שהיה אמור להתחיל ב  17ליולי 2017
ולאפשר ליזמים שעומדים בקריטריונים מסוימים מעין "ויזת סטארט-אפ" המאפשרת שהות בארה"ב
בכדי לפתח את העסק.
ערעור על החלטת הדחייה התקבל בביהמ"ש בתחילת דצמבר ובעקבותיה הודיעה רשות ההגירה
שהיא תתחיל לקבל בקשות המבוססות על "חוק היזמים".
חשוב לציין :באותה ההודעה הרשות מציינת שהממשל בשלבים מתקדמים של הכנת הצעת חוק
שמטרתו לבטל את אותו "חוק היזמים" של ממשל אובמה.
מטרת "חוק היזמים" היא לאפשר שהייה ועבודה בארה"ב ליזמים כדי שישתמשו בהשקעות ממקור
אמריקאי ליצור ולפתח סטארט -אפ .רשות השהייה תינתן בשיקול דעת מלא של השר לביטחון פנים
ובבחינה של כל מקרה לגופו על בסיס סיבה הומניטרית או הטבה ציבורית משמעותית .התנאים
העיקריים הם:
-

היזם מחזיק בלפחות  10%מהסטארט-אפ שנוצר ב 5-שנים האחרונות.

-

ליזם יש תפקיד פעיל ומרכזי בסטארט-אפ שיעזור משמעותית לפיתוח החברה בארה"ב.

-

שהיזם יגרום להטבה ציבורית משמעותית ע"י הוכחה שהחברה קיבלה מימון משמעותי ממקור
אמריקאי.

כרגע נראה שרשות ההגירה תקבל בקשות המבוססות על "חוק היזמים" אך לא ברור כמה זמן זה
יימשך או יהיה בתוקף .יזמים שאין להם אופציה לויזה מתאימה ועומדים בקריטריונים יוכלו בשלב זה
להגיש בקשות מסוג זה.

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בהכנה והגשת בקשות עבודה והגירה וכן ייעוץ הגירה לחברות.
לחברות המבקשות סיוע בחשיבה משותפת על צרכיהם העסקיים למול הנהלים הרשמיים ולחברות
המבקשות סיוע בניהול וביצוע תהליכי הגשת הבקשות והשגת האשרות לארה"ב ,יש לפנות ל:
שני אלכסנדרוביץ
חגית קורין-פרנקל

; 03-5681095 shanni.alexandrovitz@il.ey.com
03-6232733
korine.hagit@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו .במידה
וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך ,נודה לך אם תעביר את המייל לגורם
המתאים בחברה.
בכבוד רב
קוסט פורר גבאי את קסירר

