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עדכון בנושאU.S. Immigration :
ויזת - E-2תהיה זמינה לאזרחים ישראלים החל ממאי 2019
ויזת  ,E-2המאפשרת עבודה בארה"ב על בסיס השקעה כספית בחברה אמריקאית ,תהייה זמינה
לאזרחי ישראל החל ממאי  ,2019בכפוף לפרסום הרשמי של משרד החוץ של ארה"ב ומשרד הפנים
בישראל הצפוי להתפרסם בקרוב.
מדובר בהתפתחות דרמטית לה אנשי עסקים בענפים רבים ומגוונים מחכים כבר שנים רבות .ויזה זו
הינה פלטפורמה מצוינת למשקיעים ישראליים בחברות רשומות בארה"ב ופותחת צוהר לתחרות הוגנת
בשוק האמריקאי מול חברות ממדינות שחתומות מול ארה"ב על אמנת השקעה ונהנות מוויזת  E2מזה
שנים (חלק נכבד ממדינות אירופה) .ניתן תחת ויזת  E - 2לבקש ויזה גם עבור עובדים חיוניים ניהוליים
או בעלי מומחיות ברמה גבוהה.
הקריטריונים העיקריים לקבלת ויזת  E-2הינם:
•

ההשקעה יכולה להיות בחברה חדשה או בחברה קיימת ופעילה.

•

לפחות  50%מבעלי החברה צריכים להיות ישראליים (בעלי גרין קארד או אזרחות כפולה
אמריקאית לא נחשבים לישראלים לצורך הבקשה).

•

ההשקעה צריכה להיות משמעותית שתאפשר פעילות סדירה ,כוללת מחויבות שאינה ניתנת
לביטול ,וסיכון באובדן ההשקעה .

•

ההשקעה צריכה להיות בחברה פעילה.

•

יש להוכיח מסוגלות החברה לשלם שכר למשקיע ,משפחתו ,ולעובדים נוספים.

•

על המשקיע לפתח ולנהל את החברה/המיזם.

•

ניתן לבקש ויזה גם עבור עובדים חיוניים ניהוליים או בעלי מומחיות ברמה גבוהה.

הוויזה מונפקת לתקופה ראשונית של עד חמש שנים .אפשר לבקש הארכות לעובד ולחברה ללא
הגבלה ,כל עוד העסק עומד בתנאי הכשירות.
את הבקשה מגישים ישירות לסניף תל אביב של שגרירות ארה"ב בישראל.
בנוסף ,בני זוג של העובד העיקרי בבקשה רשאים לבקש אישור עבודה מיד עם כניסתם לארה"ב.
לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בהכנה והגשת בקשות עבודה והגירה ,בין היתר וויזת  E-2וכן 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 ,טל'03-5681095 :
חגית קורין-פרנקל ,טל'03-6232733 :

shanni.alexandrovitz@il.ey.com
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

