מחלקת הגירה
אשרת שהייה ועבודה למשקיעים
משפחותיהם ועובדים מומחים מטעמם

יוני 2019
מארצות

הברית,

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה לאחרונה נוהל חדש המאפשר למשקיעים
אזרחי ארצות הברית ועובדים מטעמם ,שהם מנהלים בכירים או מומחים בעלי
ידע חיוני וייחודי ,לשהות ולעבוד בישראל לצורך ניהול ופיתוח מיזם עסקי .בנוסף,
קובע הנוהל כי בני משפחות משקיעים ועובדים מארצות הברית כאמור ,רשאים
לשהות ולעבוד בישראל.
הנוהל רלוונטי למשקיעים להם בעלות של  50%לפחות ,או שהם בעלי שליטה
תפעולית ,בתאגיד או עסק למטרות רווח שהוקם בישראל ,ושהשליטה והניהול בו
נעשים מישראל .על המשקיע להוכיח כי רתם לטובת המיזם העסקי הון בהיקף
משמעותי הצפוי להספיק להפעלתו המוצלחת וכי מדובר במיזם שעשוי לייצר
צמיחה כלכלית במשק ויצירת מקומות עבודה חדשים בישראל.
הנוהל מאפשר כאמור למשקיע לקבל אשרת משקיע זר (ב )5/שתאפשר את שהייתו
בישראל כדין .מנהלים בכירים במיזם ,או עובדים חיוניים בו בעלי מומחיות או ידע
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מיוחד ,שהם אזרחי ארצות הברית ,זכאים לקבלת אשרת שהייה ועבודה בישראל
(ב .)51/בן או בת הזוג של המשקיע זכאים לאשרה שהייה ועבודה בכל תחום (ב)52/
וגם ילדיהם עד גיל  21זכאים לאשרת שהייה (ב .)53/האשרות ניתנות תקופה
ראשונית של שנתיים וניתן להאריכן לפי הצורך ,כל עוד המיזם העסקי פעיל.
הבקשה לקבלת האשרות תוגש באחת מהקונסוליות הישראליות בארצות הברית
(וושינגטון ,ניו יורק ,יוסטון או סן פרנסיסקו) ויש לצרף לה מסמכים ואישורים
שונים בהתאם לדרישות הרשות ,כגון מסמכי התאגדות ,דוחות כספיים ,רשיונות
עסק ,תצהירים ומידע כללי נוסף לגבי אופי ומהות המיזם העסקי שיוקם בישראל.
בקשות מתאימות יועברו לדיון בוועדה מייעצת בינמשרדית הכוללת נציגים
ממשרד הפנים ,משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה ,אשר תדון בבקשה
מוזמנים לבקר אותנו:
ותעביר את המלצתה לשר הפנים לצורך קבלת החלטה סופית.

http://www.fbclawyers.com

ולעקוב אחרינו:

מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד מחלקת ההגירה במשרדנו בקישור הבא:
https://www.fbclawyers.com/practice-areas/immigration/
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אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.
למידע נוסף ניתן לפנות אל:
עו"ד עמית בכלר

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

03-6069656

