
 

 

 
 

 מם ים מטעם מומחתיהם ועובדי, משפחוקיעים מארצות הבריתבודה למשרשיונות שהייה וע

שהם  ,םמעועובדים מט צות הבריתזרחי ארים אעקינוהל חדש המאפשר למשחרונה פרסמה לאגירה רשות האוכלוסין והה 

ף, קובע בנוס סקי.עהול ופיתוח מיזם בישראל לצורך ני ודי, לשהות ולעבודחיוני וייחע כירים או מומחים בעלי ידמנהלים ב

 .שראלעבוד בילשהות ולאים רשכאמור, מארצות הברית דים קיעים ועובשמי בני משפחות הנוהל כ

ח למטרות רווגיד או עסק בתאולית, עה תפעלי שליטלפחות, או שהם ב 50%ם בעלות של לה קיעים הל רלוונטי למשהנו

הון בהיקף ם העסקי ובת המיזם לטרתוכיח כי קיע להמישראל. על המש הניהול בו נעשים, ושהשליטה ובישראלשהוקם 

 יחה כלכלית במשק ויצירת מקומות עבודהם שעשוי לייצר צמבמיז וכי מדובר  תו המוצלחתפעלק להפילהס משמעותי הצפוי

  בישראל. חדשים

זם, או ם במיהלים בכירי. מנןכדי הייתו בישראלאת ש( שתאפשר 5ב/) משקיע זרהנוהל מאפשר כאמור למשקיע לקבל אשרת 

בישראל  ועבודהשהייה ת זכאים לקבלת אשרצות הברית, שהם אזרחי אר, ות או ידע מיוחדמומחי חיוניים בו בעלי עובדים 

רת זכאים לאש 21דיהם עד גיל גם ילו (52ום )ב/חבכל תודה הזוג של המשקיע זכאים לאשרה שהייה ועב או בת ן. ב(51)ב/

 ל. פעי לפי הצורך, כל עוד המיזם העסקייכן ארתיים וניתן להונית של שנת תקופה ראשתנוות ניהאשר (.53הייה )ב/ ש

טון או סן רק, יוסרית )וושינגטון, ניו יובארצות הב הישראליותבאחת מהקונסוליות  תוגשהאשרות לקבלת הבקשה 

גדות, דוחות כספיים, ון מסמכי התאדרישות הרשות, כגם שונים בהתאם למכים ואישורילה מס  ש לצרףוי פרנסיסקו(

ת מתאימות יועברו לדיון בקשו ם בישראל.ופי ומהות המיזם העסקי שיוקומידע כללי נוסף לגבי א ם, תצהירירשיונות עסק

, אשר תדון בבקשה רד הכלכלה והתעשייההפנים, משרד האוצר ומש דללת נציגים ממשרוהכת ת בינמשרדיבוועדה מייעצ

 . ת החלטה סופיתלצורך קבלם הפני שר ותעביר את המלצתה ל

 . הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או  שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:    כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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