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עבור לקוחות המשרד
עדכונים בנושאU.S. Immigration :
רשות ההגירה של ארה"ב ( )USCISהודיעה בחודש יולי על הקשחה בנהלי אשרות העבודה .בנוסף ,רשויות ההגירה
הודיעו שהחל מאוגוסט יקפיאו מסלול נפוץ לגרין קארד (אשרות קבע) בקטגוריה של ( EB-1שכולל בין היתר מנהלים
בכירים ואנשים בעלי כישורים יוצאי דופן).
עיקרי השינויים בנהלים:
 .1החל מה –  11לספטמבר  2018לרשויות ההגירה יהיו סמכויות לדחות על הסף בקשות ,מבלי לבקש
ראיות נוספות ( .)RFE - Request for Further Evidenceמשמעות השינוי הוא שאם בעבר ניתנה
הזדמנות נוספת לחזק בקשה שהוגשה לפני שנדחתה ,מעתה יש להקפיד שבעתיים על הגשת בקשה
מלאה ומדויקת מלכתחילה.
 .2במידה ונדחתה בקשה והמבקש כבר לא בסטטוס חוקי בארה"ב ,לרשויות ההגירה יהיה את הסמכות
לשלוח יחד עם הודעת הסירוב ,הודעה על הזמנה להופיע לפני שופט הגירה לצורך פתיחת הליכי גירוש
מהמדינה (בעבר ,הרשויות הסתפקו בהודעה בלבד על הצורך ביציאה) .ע"מ למנוע גירוש לפני קבלת
ארכה או שינוי סטאטוס ההגירה המבוקש ,יש לוודא הגשת בקשות הארכה הרבה לפני תפוגת סטטוס
ההגירה הנוכחי .יישום נוהל זה יחל מיד לאחר הוצאת הוראות ביצוע ע"י הרשויות.
הקפאת המסלול לגרין קארד :בעקבות עליה במספר הגשת הבקשות לגרין קארד (אשרות קבע) ,רשויות ההגירה
מעריכים שמכסת ויזות ההגירה בקטגוריה של ( EB-1שכולל בין היתר מנהלים בכירים ואנשים בעלי כישורים יוצאי
דופן) מולאה .על כן ,הודיעו רשויות ההגירה על הקפאה מיידית של המסלול הנפוץ לגרין קארד כנראה למשך
כחודשיים ,באוקטובר נפתחת שנה פיסקלית חדשה לצרכי הגירה.
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:
יעל שינער
שני אלכסנדרוביץ
חגית קורין-פרנקל

yael.shinar@il.ey.com
; 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
רואי חשבון

