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 עדכון הגירה – 45/2019מס  מבזק  : הנדון

 המעוניינים להשקיע בישראל עבור אזרחי ארה"ב 5-סוג במ היכנס לתוקף הסדר ויז 1.5.2019ום בי

 

וכלו פיו לראשונה י-על, בין ישראל לארה"בייכנס לתוקפו הסדר הדדי  2019בחודש מאי, 
 ישראלים וכן אזרחי ארה"ב לקבל אשרת עבודה על בסיס השקעתם העסקית בלבד. 

 
על ידי רשות האוכלוסין אשר תוענק , 5-במסוג ה אמריקאים מדובר בויזמשקיעים עבור 

 , יודגש מבוססת המייצרת מקומות עבודה בישראל.ומשמעותית עה השקבכפוף להוכחת 
לא נקבע למשקיע ישראלי,  E-2כי בדומה להסדר בצד האמריקאי ביחס לקבלת ויזת 

  .כום השקעה משמעותי כהגדרתו בנוהלמדובר בס, אלא הנדרשת סכום מינימלי להשקעה
 

לעובד חיוני מטעם המשקיע  51מסוג ב/ ויזה, תינתן גם בישראל בהתאם לנוהל
לילדי המשקיע/ה. על פי הנחיות  53ב/ ויזה לבן/בת זוג וכן 52ב/ויזה האמריקאי, כמו גם 

 .52ב/ הויזקבלת בכפוף לובני הזוג יוכלו לעבוד בישראל בהתאם גם פנימיות, 
 

או בניו יורק, סן פרנסיסקו, יוסטון  נציגויות ישראלב ניתן להגיש הבקשה המנומקתאת 
הכלכלי. הקונסול הנספח והקונסול  עם לראיוןהמבקש יוזמן ינגטון. לאחר עיון בבקשה, ווש

עדה בין משרדית ייעודית אשר תבחן את הבקשה. המלצת וול היסכם המלצתו ויעביר
 .לאישורהועדה תעבור ללשכת שר הפנים 

 
תקופה של ל 5-מסוג ב תוענק למשקיע, בשלב ראשון, ויזה, עם הינתן אישור שר הפנים

בכל פעם )ללא  שנתיים בשלב הראשון. לאחר שנתיים ניתן לבקש הארכה לשנה נוספת
וכך כל שנה המשקיע יגיש את בקשתו ללשכת משרד הפנים המקומית  מגבלת שנים(

 להארכת האשרה כל עוד השקעתו מחייבת את הישארותו בישראל.
 

 .נוסף מידעעם פרסום הנוהל משרדנו יפרסם 
 

 היערכות מראש במהלך תקופת החגים
 

הפנים בישראל וכן נציגויות ישראל בחו"ל יהיו  משרדסניפי במהלך החגים הקרובים 
 :כדלקמןסגורים 

 2019באפריל  9 –  יום בחירות ארציות 
  2019באפריל  19-27 –חג פסח 



  2019במאי  8-9 –יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות 

 אנו ממליצים להיערך מראש שכן בתאריכים הנ"ל לא תהיה קבלת קהל ולא יונפקו ויזות
  משרד הפנים בישראל ובנציגויות ישראל בחו"ל. בסניפי

 

 

  מתן הסברים נוספיםלעומדת לשירותכם  PwC Israelמחלקת המסים של 

  למידע נוסף וליצירת קשר ניתן לפנות אל:

 במייל: ורד קירשנר, שותפה בקבוצת המסים
vered.kirshner@pwc.com 

  03-7954924 או בטלפון
 

 במייל: הדר זאנה הכהן, מנהלת תחום הגירה בקבוצת המיסים
hadar.zana-hacohen@pwc.com 

  03-7955482או בטלפון 
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ת, מצב פיננסי או צרכים כלשהם של פרסום זה הינו לצורך מידע כללי בלבד בנושא הנדון ואינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת מקצועית. פרסום זה אינו מביא בחשבון מטרו
סום זה משום מצג או אחריות )מפורשת או משתמעת( לדיוק או מקבל המידע. אין לפעול על פי המידע הכלול בפרסום זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי. אין במידע הכלול בפר

השותפים בהן, עובדיהן ונציגיהן אינן מקבלות על עצמן  PwC ,לשלמות המידע המופיע בו. ובהתאם למותר על פי דין, קסלמן וקסלמן רואי חשבון וכל ישות אחרת החברה ברשת
כלשהן של פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעולה על ידי המשתמשים בפרסום זה ו/או על ידי מישהו אחר בהסתמך על המידע ו/או חבות בכל אחריות ו/או חובת זהירות להשלכות 

 .ול בוהמופיע בפרסום זה או לגבי כל החלטה המבוססת עליו, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אחר שיגרם כתוצאה מהשימוש בפרסום ו/או במידע הכל
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