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המסלול המהיר של הסטארט-אפיסטים לארה"ב נפתח :בקרוב יינתנו אשרותE2
הוויזה החדשה מקלה על סטארט-אפיסטים  -יזמים ועובדים  -לצאת ולהיכנס למטרות עבודה בארה"ב ,ללא צורך בתואר
אקדמי טכנולוגי ,ניסיון עבודה בחברה או הישגים בינלאומיים כפי שנדרשו להוכיח בעבר
רותי לוי | 0.:00 204..40.21

שדה תעופה בן גוריון | דן קינן

אשרת עבודה חדשה שתיכנס לתוקף ב 2-במאי  -תקל על סטארט-אפים ישראלים להקים פעילות עסקית בארה"ב 4האשרה - E2
מכונה "ויזת משקיעים )" (Investor visaבשל היותה מבוססת על השקעה כספית בפעילות עסקית למטרות רווח שיוצרתמקומות עבודה בארה"ב ,ולא משום שהיא מיועדת דווקא ל"משקיעים" במובנם המקובל בהיי-טק (כמו אנג'לים ומשקיעי הון סיכון)4
קהל היעד שצפוי ליהנות מהאשרה הוא דווקא יזמים ,ודרכם  -עובדי החברה.
קבלת הוויזה מותנית בארבע דרישות בסיס :אזרחות ישראלית לחברה (שמשמעותה כי  0.%מהאחזקות בחברה שייכות
לישראלים ,ולאו דווקא התאגדות בישראל) ,השקעה משמעותית בסיכון ,עסק אמיתי ופעיל ,וכן תפקיד ניהולי או יידע ייחודי לעובד
אזרח ישראל.

היתרונות באשרת  E2הם רבים :היכולת לבקש הארכת השהות בארה"ב מעבר ל 0-השנים הראשונות היא ללא הגבלה; אין
הכרח להעתיק את המגורים לארה"ב  -שכן לא מדובר באשרת הגירה; ובני הזוג של בעלי האשרה יכולים לקבל אישור עבודה
(אישור ) EADללא צורך בקבלת חסות והצעת עבודה תקפה ממעביד בארה"ב.
בניגוד לאשרות עבודה קיימות  -העובדים הזכאים לאשרת  E2אינם צריכים להיות בעלי תואר אקדמי או ניסיון עבודה בחברה
המגישה ,ואין דרישה לכישורים מיוחדים המתבטאים בהישגים בינלאומיים יוצאי דופן בתחום העיסוק.

עו"ד צבי קן-תור ,מומחה להצבת עובדים בחו"ל
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ברמת החברה  -אין הגבלה כמותית שנתית על מספר הבקשות לאשרת  E2אותן ניתן לאשר 4לכן ניתן לבקש ולקבל אשרה
במהלך כל השנה ,וביחס לכל כמות עובדים ,בהתאם לצורך .
עורך הדין צבי קן-תור ,מומחה להצבת עובדים בחו"ל מסביר כי הפתרונות הקיימים הקשו על סטארט-אפים" :אשרת ה -E1למשל
דרשה הוכחת סחר ממשי וניכר מול ארה"ב ושהוא יהווה מעל חצי הסחר הבינלאומי שלך ,ואילו לרוב הסטארט-אפים אין מכירות
קודמות" ,הוא אומר בשיחה עם"  TheMarker.אשרת  H-1Bרלוונטית רק לבעלי תואר אקדמי מדעי שלא תמיד יש להם -
לפעמים הם יוצאים ישר מצה"ל ,וגם אשרת ה -L1לא היתה זמינה להם כי לא היה להם תמיד ותק של שנה בחברה עם עבודה
במשכורת 4הם עובדים בחינם מהבית ולא רושמים את החברה לפני שמקבלים השקעה  -וזה לא נחשב מבחינת ארה"ב.
"אז הם התחילו לחפש דרכים עוקפות כמו לרשום את בן הזוג לאוניברסיטה 4היתרון הגדול הוא שחברות סטארט-אפ ישראליות
רבות צריכות לשלוח מישהו לארה"ב לניסוי ,או ג'וינט ונצ'ר (מיזם משותף) ,או לשבת קרוב למשקיעים וכל דבר אחר – ועד היום
לא היה להם פתרון לזה"  4קן-תור ,המכהן כראש ועדת האשרות של לשכת המסחר ישראל-אמריקה ,היה בין היוזמים והמובילים
של החוקים אשר אפשרו הענקת אשרת  E2לאזרחים ישראלים.
התהליך לאישור אשרת כניסה  E2לישראלים נולד עוד ב– ,0.20אז חתם נשיא ארה"ב באותה העת ,ברק אובמה ,על הכללתה
של ישראל בקבוצת המדינות הזכאיות לאשרה זו ,אולם הדבר התעכב 4בינואר  0.22אישרה הממשלה את התקנות המאפשרות
קבלת אשרה מסוג ב' 0לאמריקאים המעוניינים לעבוד בישראל כדי למלא את דרישות ההדדיות ,אולם נדרשו עוד שורה של
תיקונים בוועדת הפנים של הכנסת ,היות שבישראל לא היה קיים מסלול של מתן אשרת עבודה לאזרח זר על בסיס השקעה4
תיקונים אלה אושרו ביוני .0.22
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החל מה 1-במאי :ישראלי שישקיע בארה"ב יוכל לקבל אשרת עבודה
משקיעים ישראלים יהיו זכאים להוציא אשרת כניסה זמנית לארה"ב מסוג  E-2שתוענק על סמך השקעה משמעותית בעסק פעיל,
ובתנאי שישמש בתפקיד ניהולי ,או יחזיק בידע מיוחד הנדרש לפעילות העסק
בן זגדון | 2.:01 209..921

שגרירות ארה"ב בישראל הודיעה היום כי החל מתחילת החודש הבא ניתן יהיה להגיש בקשה לוויזת המשקיעים היוקרתית E-2,
המאפשרת לישראלים לשהות ולעבוד בארצות הברית ,זאת בכפוף להתחייבות כי השקעתם תיצור מקומות עבודה במשק
האמריקאי.
קבלת אשרת -E 0מותנת בעיקר בכך שמבקשה יוכיח שהוא מעמיד לרשות העסק שיפתח ,הון עצמי בסכום מספק כדי להבטיח
את מימון העסקתו בתקופת ההקמה וכן שהעסק יצור מקומות עבודה לאזרחים אמריקאים 4כבר בינואר  0.22אישרה ממשלת
ישראל את התקנות ההדדיות עם ארה"ב המאפשרות קבלת אשרת  E-2לישראלים שמעוניינים לעבוד בארה"ב ומסוג ב0-
לאמריקאים שירצו לעבוד בישראל על בסיס השקעה בישראל 4אולם היות ובישראל לא היה קיים מסלול של מתן אשרת עבודה
לאזרח זר על בסיס השקעה ,היה צריך לתקן שורה של תקנות וועדת הפנים של הכנסת נדרשה לאשרן.
"עידן חדש ביחסי המסחר בין ישראל ואמריקה"
"אשרות אלו יובילו לעידן חדש ביחסי המסחר בין ישראל ואמריקה 4אני מאמין שמהלך זה יוביל לשיתופי פעולה בקרב היזמים
הישראלים והאמריקאים ולשגשוג במשק הישראלי" ,מסביר עודד רוז ,מנכ"ל לשכת מסחר ישראל -אמריקה.
את המהלך לקידום אשרות העבודה ההדדיות יזם וקידם בעשור האחרון עו"ד צבי קן תור ,שותף במשרד עוה"ד קן תור&עכו,
העומד בראש ועדת האשרות בלשכת המסחר ישראל אמריקה 4לדבריו ,במונח השקעות מסחריות ניתן לכלול גם גם עיסקי מזון
מכל סוג ,מספרות ,מוסכים ,שרותים אישיים וכל עסק קמעוני בעל יחוד 4לשכת המסחר מתכננת לקיים מספר סמינרים על מנת
להדריך את הגורמים שיביעו עניין להגיש בקשות לקבלת האשרות.
עד כה ,ישראלים שרצו לקבל אשרה עבודה בארה"ב ,גם לצורך פתיחת עסק ,נאלצו לעמוד בתנאי סף מחמירים כגון הוכחת ידע
ייחודי ,הישגים יוצאי דופן ,וותק תעסוקתי או דרישה מן המבקש להוכיח כי בעבר כבר ביצע סחר ממשי בין המדינות.
אישור מתווה האשרה פותח דלת למשקיעים פרטיים וחברות אשר ישקיעו בארה"ב בכל תחום עסקי בהיקפים שיביאו ליצירת
מקומות עבודה לעובדים אמריקאים 4בכלל זה חברות סטארט-אפ ישראליות ,אנשי עסקים ,יהלומנים ,חברות שיווק ,נדלן וגיוס הון.
לדברי קן תור ,התקנות אף יוצרות מצב בו לראשונה בהיסטוריה של ישראל ,יוכלו רק אזרחי ארה"ב לקבל אשרת עבודה בישראל
על בסיס השקעה ,יוכלו להישאר בישראל לתקופה שמעל  30חודשים ,ובן הזוג יוכל לקבל אשרת עבודה כללית.
עו" ד קן תור מסביר כי קידום האמנה נעשה בתאום עם רשות האוכלוסין שתמכה וסייעה לאורך כל הדרך 4כדי לקדם את התהליך
גויסה גם אייפק שפעלה להגשת חוק קצר וספציפי אשר המאשר את הענקת האשרה לאזרחי ישראל ואשר נחתם על ידי הנשיא
אובאמה במאי  40.20לדברי עו"ד צבי קן תור ישראל תהפוך למדינה ה .. -עימה יש לארה"ב הסכם 4E-2
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עכשיו זה רשמי :מ 1-במאי ישראלי שישקיע בארה"ב יוכל לקבל אשרת עבודה
שגרירות ארה" ב בישראל הודיעה היום כי החל מתחילת החודש הבא ניתן יהיה להגיש בקשה לוויזת המשקיעים היוקרתית
 ,E-2המאפשרת שהייה ועבודה בארה"ב למשך חמש שנים לישראלי שיתחייב להשקיע מאות אלפי דולרים בארה"ב
ולהעסיק אזרחים אמריקנים
איתמר אייכנר | 22:00 , 224..421

לידיעת הישראלים :כפי שפורסם לראשונה ב"ממון" וב ,ynet -החל מ 2-במאי ניתן יהיה להגיש בקשה לוויזת המשקיעים
היוקרתית  4E-2הערב (ה') הודיעה על כך שגרירות ארה"ב בישראל באופן רשמי 4בשלב זה ניתן יהיה להגיש בקשות רק בשלוחת
שגרירות ארה"ב בתל אביב ולא בשגרירות בירושלים4
הוויזה נועדה לעודד השקעות של אנשי עסקים וחברות בארה"ב ובתמורה מעניקה לישראלי המודיע שיש לו כוונה לבצע השקעה
משמעותית מיידית בארצות הברית ,כזו שמייצרת ערך כלכלי ולפחות מספר מקומות עבודה ,ויזת משקיע שמאפשרת שהייה
ועבודה בארה"ב למשך חמש שנים 4בנוסף היא מאפשרת גם לבני זוג ולילדיהם להתלוות אליהם בתקופה הזאת באמריקה4
הילדים יכולים ללמוד בבתי ספר באמריקה ובני הזוג יכולים לעבוד בתקופה הזו4
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הייחוד של אשרה זו הוא בכך שהיא איננה דורשת מן המבקש להוכיח כי בעבר כבר ביצע סחר ממשי בין המדינות ,או להוכיח ותק
של שנה בעבודה עבור החברה ,או להציג יכולות והישגים יוצאי דופן 4מספיק לשכנע את הקונסול שהעסק שהישראלי רוצה לפתוח
בארה"ב הוא רציני ויביא ליצירת מקומות תעסוקה לאמריקנים4
חלק גדול מאוד מהגורמים העסקיים בישראל צפויים ליהנות מהמהלך ,בינהם :חברות סטארט-אפ ,אנשי עסקים ,יהלומנים,
חברות עסקיות ,וכן חלק מאותם משקיעים ישראלים ,פרטיים וחברות אשר ישקיעו בארה"ב בנדל"ן או בכל תחום עסקי אחר,
בהיקפים מסחריים אשר יביאו ליצירת מקומות עבודה לעובדים מקומיים 4השקעות מסחריות כוללות גם מסעדות ,מספרות ,וכל
עסק קמעוני בעל ייחוד4
עו"ד ליעם שוורץ שמתמחה בדיני ההגירה לארה"ב ,מסביר כי בניגוד לויזת  ,E-2אזרח ישראלי שמבקש ויזת עבודה בהייטק כגון
 L1מקבל אשרה לתקופת קצרות יותר של שנה עד שלוש שנים 4בנוסף ,התהליך מתנהל מול רשות ההגירה בוושינגטון שנחשבת
יותר מחמירה 4במקרה של  E-2כאמור ,כל ההתנהלות היא מול הקונסול האמריקני בתל אביב4
הוויזה אינה קובעת את גובה הסכום הכספי שנדרש מאיש העסקים הישראלי אך לדברי שוורץ" ,אני מייעץ לאנשי עסקים וחברות
לא להשקיע פחות מ 2..-אלף דולר" 4לפי הערכות ,מאות אזרחים ישראלים יגישו בקשות לויזה  E-2בחודשים הקרובים" 4צריכים
להגיש הוכחות לגבי העסקת עובדים מקומיים בארה"ב 4הטיפול בבקשה כזאת אורכת בדרך כלל חודשיים ,אך החל מחודש מאי
יש צפי לעומסים כבדים שיאריכו את משך הטיפול בטפסים ללפחות ארבעה חודשים" ,הוסיף שוורץ4
עו"ד צבי קן-תור ,יו"ר ועדת האשרות בלשכת המסחר ישראל-אמריקה שיזם וקידם את המהלך בעשר השנים האחרונות" :עד כה
נמנעה ממאות יזמים ואנשי עסקים האפשרות לפעול באופן חופשי בארצות הברית ,בשל דרישות הסף המחמירות לקבל אשרה
עבודה 4כעת הם ידרשו בעיקר להוכיח כי התוכנית העסקית שלהם צפויה ליצור מקומות עבודה למשק האמריקני"4
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