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  E-2 אשרת

   Treaty Investor אשרת משקיע
 

 רקע .1
 עובדים עבור או עבורם, לקבל יוכלו ישראלים פיו על ארה"ב עם הדדי הסכם אשרה ישראל ממשלת

 שישמשו בתנאי זאת פעיל. מסחרי בעסק השקעה סמך על זאת ,E-2 מסוג בארה"ב עבודה אשרת ישראלים,
תור כראש ועדת האשרות -עוה"ד צבי קן העסק. לפעילות הנדרש מיוחד ידע בעלי יהיו או ניהולי, בתפקיד

לאזרחים  E-2 אמריקה יזם והוביל את החוקים אשר אפשרו הענקת אשרת-של לשכת המסחר ישראל
 .ישראלים

  
 עובדי לאותם מיוחדת משמעות בעל הינו זה דבר .E-2 באשרות להחזיק ישראלים לאזרחים מאפשר ההסכם
 למי גם למשל מאפשרת שהיא בכך לארה"ב, האשרות במערכת הכסאות" בין "נפלו בעבר אשר עסקים
 בארה"ב. עבודה אשרת לקבל שנה, של ותק בעל אקדמאי,או, תואר בעל שאינו

 
 קן תור & עכו  1.1
ו משרד בוטיק אשר מתמקד בדיני הכניסה למומחים למדינות רבות  ומעניק למגזר העסקי שרות מלא הינ

מחלקת דיני הכניסה לארה"ב, מחלקת דיני כניסה לשאר  של שירותי ניוד החל מחלקת דיני כניסה לישראל,
המוביל והגדול בישראל . המשרד הינו תרגוםונוטריון אפוסטיל,  םבשירותימדינות העולם, וכן צוות העוסק 

בינ"ל מובילים  בארגוניםלמחלקה מעורבות  .העסקיומשרת את כל התחומים של המגזר  ,בתחום עיסוקו
 .ilwww.e2visa.co.  -ו www.ktalegal.com המשרד  יבתחום. פרטים נוספים באתר

 
 את מתנהל E-2 והליך היות בישראל. המתקיימים הקונסולריים בהליכים מתמחים ממשרדנו הדין עורכי

 בישראל. השגרירות של  הייחודיות הדרישות בהבנת  גדולה חשיבות קיימת בישראל, שגרירותה מול
 האשרה שלבי בכל ממשרדנו מומסך עו"ד אתכם ילווה ,E-2 ה באשרת ידינו על הניתן מהשירות כחלק
 בשגירורות. הראיון בעת ייצוגכם לרבות

  
 הבנה בעלי וישראלים, אמריקאים דין עורכי מעסיקה ועכו, תור-קן משרד  של האמריקאית המחלקה

 הדין עורכי בלשכת בישראל, הדין עורכי בלשכת חברים ממשרדנו הדין עורכי התרבויות. שתי של עמוקה
   .ארה"ב( - הגירה לעניניי דין )עורכי AILA ובארגון בארה"ב מדינות במספר

 
 הסתייגות 1.2

או להחליף פנייה לעו"ד המתמחה בתחום אשרות העבודה  מקצועיאין בחוברת זאת כדי להוות ייעוץ 
ותקל על התקשורת עם עוה"ד  E-2זה נועד לתת הבנה טובה יותר של תהליך קבלת אשרת  פרסוםלארה"ב. 

 ויתר הגורמים המקצועיים שמעורבים בתהליך. 

 
  www.e2visa.co.il, אנא בקר באתר אשרת  משקיע: לפרטים נוספים

 
 

© 
 כל הזכויות שמורות למחברים

בשום צורה, האו קטעים ממנ וז חוברתאין להעתיק או להפיץ   
או אמצעי אלקטרוני, מכני או אחר, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה, וכיו"ב ללא אישור בכתב ומראש מאת דרך 

 המחברים.

http://www.ktalegal.com/
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 ?E – 2מהי אשרת  .2
 

מעוניינים ונערכים להשקיע הון המשקיעים יועדת למ , אשרארה"בבהינה אשרת עבודה זמנית  E-2אשרת 
  . ישראל עם כמומתאימה יש לארה"ב אמנה  עמהמדינה ביוזמה עסקית בארה"ב והם אזרחי 

חקיקה הביאו ל ,אמריקהישראל לשכת המסחר יוזמת ודחיפת וועדת האשרות של ב ישראל,ארה"ב ות וממשל
על  ,בארה"ב E-2מסוג אזרחי ישראל זכאים לקבל אשרת עבודה בו צב ממתאימה בשתי המדינות אשר יצרה 

כדי לקדם את   5-אזרחי ארה"ב זכאים לקבל אשרת עבודה מסוג ב, וכאשר מנת לקדם את העסק בו השקיעו
 .העסק בו השקיעו בישראל

 

 E-2היתרונות של אשרת  .3
 

אחרות. להלן רשימה חלקית של  עבודה זמניות מספר יתרונות אותן קשה מאוד למצוא באשרות E-2לאשרת 
 :E-2היתרונות הטמונים באשרת 

  בלתי מוגבלת שהותמשך:  
 ארכתהבקשות . ולחברה לשלוש שנים חמש שנים עד של תקופהללעובד מונפקת בדרך כלל  E-2אשרת 
  .כל עוד העסק עומד בתנאי הכשירות ,יכולות להיות מוגשות ללא הגבלהלעובד  בארה"ב השהות

  גמיש:בקשה תהליך  
או בתנאים מסוימים,  האמריקאית בישראל, סניף השגרירותניתן להגיש ב E-2את הבקשה לאשרת 

 .USCIS-ישירות ל
  מחוץ לארה"ב:אפשריים מגורים  

לארה"ב, שכן אין במדובר באשרת הגירה.  ומגורייעתיק את מקום  E-2אין הכרח כי המחזיק באשרת 
 .ניתן לשמור על מקום המגורים בישראל במהלך תקופת האשרה

  רבה ביחס לסוגי החברות :גמישות  
 זמינה לכל סוגי החברות, החל מחברות קטנות וכלה בתאגידים גדולים. E-2אשרת 

  לבן/בת הזוג:בארה"ב אישור עבודה  
(. זאת ללא הצורך EADיכול לקבל אישור עבודה בארה"ב )אישור  E-2בן הזוג של עובד בסטאטוס 

 .בארה"בהצעת עבודה תקפה ממעביד בקבלת חסות ו
 :אין מכסה שנתית  

לקבל לבקש ואותן ניתן לאשר. לכן ניתן  E-2שנתית על מספר הבקשות לאשרת  אין הגבלה כמותית
 בהתאם לצורך.וביחס לכל כמות של עובדים,  ,השנהכל במהלך  E-2אשרת 

 או לכישורים יוצאי דופן לוותק, אין דרישה לתואר אקדמי:  
בחברה עבודה ניסיון  יבעל או שיהיו ,יהיו בעלי תואר אקדמי E-2אין הכרח שהעובדים בסטאטוס 

 ועל כן ניתן לגייס עובד ישראלי ולהציב אותו בארה"ב מיד לאחר גיוסו לחברה. המגישה את הבקשה
 יוצאי דופן בתחום העיסוק.בינלאומיים  בהישגים םהמתבטאיאין דרישה לכישורים מיוחדים כן, כמו 
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  E-2למבקשי אשרת  דוגמאות .4
 

 :E-2אשרת  מבקשידוגמאות ל 4.1

 ג'רזי, הוא הגיש בקשה -משקיע רכש מספר תחנות דלק; על מנת שיוכל לכהן כנשיא החברה בניו
 עבור החברה האמריקאית שהקים. E-2לסטאטוס 

 
  יש באפשרותו להגיש בקשה לאשרת במדינת קליפורניהיצרן יינות השקיע ביקב .E-2  על מנת שיכול

 לנהל ולפקח מקרוב על התנהלות היקב.
 

  חברת האם מתכננת להעביר את מנבדהמוצרי מתכת, רכשה את הבעלות על חברה דומה חברה לייצור .
של החברה  הלי הייצור ואת מידת התאמת הציודסמנכ"ל התפעול לארה"ב על מנת שילמד את נו

 למוצרי החברה.הנרכשת 
 

  חברת תוכנה שבעמק הסיליקון. מהנדס המחשבים הגיש מהנדס מחשבים ישראלי, השקיע בהקמת
 , על מנת שיוכל לכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת התוכנה שבקליפורניה.E-2בקשה לאשרת 

 
  2 לאשרתבלוס אנג'לס, הוא הגיש בקשה  של מסעדה סניף ,בארה"במשקיע רכש מרשת מסעדות-E  כדי

 .לנהל את המסעדה
 

 2הגיש בקשה לאשרת  מישראליורק. אחד השותפים -בניו משרד משרד עורכי דין, השקיע בהקמת-E 
 בארה"ב.פתח את פעילות המשרד ללהרחיב ועל מנת 

 
 2הגיש בקשה לאשרת  ,ן באטלנטה”ישראלי הקים חברת לניהול נכסי נדל יזם-E חברהלהקים  על מנת 

 .ומכירהל והינ ,שיפוץ ,בקניית נכסים תלניהול נכסי נדלן העוסק
 

 2אנג'לס. מנהל המשרד הגיש בקשה לאשרת -חשבון השקיע בהקמת משרד בלוס משרד רואי-E  על מנת
 להקים סניף של המשרד בארה"ב.

 
  2בהקמת עסק במיאמי. אחד השותפים הגיש בקשה לאשרת שותפות למתן שירותי מיתוג השקיעה-E 

 אלטו.-בפאלו חברת בתעל מנת להקים 
 

 בתחום הבריאות בבוסטון, לצורך ניהול החברה החדשה  איש מחשבים הקים חברה לפיתוח אפליקציה
 .E-2-הגיש בקשה ל

 
 

 :יזמים פרטיים, אפ, תעשיות היהלומים, ל יכולים המגזרים של חברות הסטרטבישרא הערה
 .E-2דינת ממעמד של  בלהיקהעיקריים מכך שישראל  הנהנים ויצואנים חדשים להיות

 
 
 
 
 



4 

 

 

 
 

 E-2דרישות הכשירות לקבל מעמד  .5
 

 אזרחות ישראלית -תנאי כשירות  5.1
 .אזרחי ישראליהיו, שניהם, והעובד החברה הוא ש, E-2לקבלת אשרת  ראשוני להגשת בקשתהתנאי ה
 

 חברה ?ה אזרחותכיצד נקבעת  5.2
אזרחות הכלל הינו שת "אזרחות ישראלית". לתחשב כבעהחברה שהינו  E-2תנאי ראשוני לקבלת אשרת 

 .בעלי המניות על פי אזרחותם שלאלא החברה התאגדה,  נה בהימדה על פי אינה נקבעתהחברה 
  

ה נובע מכך שלחבר . הקושימבחינה משפטית יכולה להיות מורכבת ביותרהסוגיה של אזרחות החברה 
יות שונות. בנוסף, קיימים סוגי וחלקם בעלי אזרח כאשר ,משקיעיםרב של מספר יכולים להיות 

לעיתים  .וכיו"ב  מסוגים שונים תשותפויוחברות ציבוריות,  תאגידים שונים הכוללים, חברות פרטיות,
 ,בבעלות של מספר חברות, אחרות )כ"חברת אם"( חברתשל  ,אלא ,של בני אדם ת של החברה אינההבעלו

 .בבעלות קרן נאמנות ,או תשותפויו
 

 

   השקעהה .6
  השקעה 6.1

ההשקעה יכולה להיות  .במהלכה ,או ,בארה"ב ביצוע בפועל של השקעה לאחרניתנת רק  E-2אשרת 
 או בקניית של עסק קיים.  ,בעסק חדש

 
, או רכוש (Funds) על פי התקנות, כספים תהכולל( Capital)ההשקעה חייבת להיות השקעה ב"הון" 

ההשקעה חייבת להיות בעסק למטרות רווח )להבדיל  ,בכל מקרה אשר הושג בדרך חוקית. (Assets) אחר
כמו  ,כמו כן, השקעה חייבת להיות בעסק פעיל, להבדיל מהשקעה ספקולטיבית, או פסיבית ממלכ"ר(.

 . או במניות ,ןבנדל" אחרת השקעה פסיבית, בית מגוריםקניית למשל 
 

  בסיכון השקעה 6.2
 Investment at Risk 

 י המשקיעהושקע על ידאשר שההון  ההוכח ,הינה E-2ת השקעה לאשרהחשוב בתנאי נוסף ומרכיב 
הון, שתבטיח שההשקעה תהיה כרוכה בהתחייבות משמעותית של החדש נמצא בסיכון. כלומר,  במיזם

אם  ,או חלקי ,מלא ,וןנתון לסיכ חייב להיותההון המושקע בעסק  את הצלחתה של היוזמה העסקית.
הבדיל ליש להוכיח כי המדובר בהשקעה של הון עצמי  ,. על מנת לעמוד בדרישות החוקהעסק לא יצליח

כסי העסק אינה נהמובטחת אך ורק על ידי הלוואה לכן  .החדש המיזםרק על ידי המובטח  אשראימ
כך, השקעה של כספים בהתאם ל אלמנט סיכון. זובהשקעה אין שכן  ,על פי החוק יכולה לשמש כהשקעה

 כהשקעה לצורך קבלת האשרה.חשבו לא י ,שאינו המשקיע הזר ,ובטחים על ידי גורם שלישיהמ
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  השקעה של "הון ניכר" 6.3

The Investment Must Be Substantial 
 כערך כספי בחוקנמצאת מהו "הון ניכר" אינה הגדרה הההשקעה חייבת להיות השקעה של "הון ניכר". 

סכום נובעת מהעובדה שכל ההעדר קביעת . סכום ההשקעהל מליתיניה מדרישבחוק  אין ,. לכןמוגדר
 שונה. השקעה תנדרשלכל עסק  ולכן ייחודי ועומד בפני עצמו עסק הוא

 
עלויות הקמת העסק,  לכסות את כל  הנדרשת על מנת  השקעה ,"בהון ניכר" הינההשקעה באופן עקרוני, 

 וכן הוצאות הקמתו לכסות על . סכום ההשקעה חייב לנקודה שבה העסק יכול לפעולח העסק עד ותיפו
 .להיות אופרטיביל וכשהעסק י לנקודה הוצאות תפעול שוטפות, עדאת 

 
 

 דרישות הכשירות מהעסק .7
הצמיחה הכלכלית בארה"ב, הרי התעסוקה ואת היא לעודד את  E-2מאחר והמטרה המונחת בבסיס אשרת 

המונח "צמיחה כלכלית"  המיועדות לשאת רווחים עומדות בדרישות לאשרה זו. תומסחרי שרק יוזמות עסקיות
ה ומגיש הבקשה במיד מגיש הבקשה, תפרנסאך ורק ב מסתכמתאשר מטרתה השקעה ביוזמה עסקית, כולל אינו 

יצירת מקומות עבודה חדשים לאזרחי לתרומה  לו תהיה וכי תרווחיופוטנציאל  אינו יכול להוכיח שלעסק
 במניות גם אם היא נושאת רווחים ,או ןבנדל"השקעה פסיבית כמו כן,  .E-2שר הבקשה לאשרת וארה"ב, לא תא

 לצרכי האשרה. מייצר מסחרי עסקנה יכולה לשמש כאי

 

 (Bona Fide Enterpriseאמיתי )עסק  7.1
המוקם בתום לב, ומסחרי  תייאמחייב להיות עסק  הישראלי העסק המוקם או הנרכש על ידי המשקיע

ספקולטיבי, ללא העסק לא יכול להיות עסק בארה"ב.  ק המקומיבאופן חוקי העומד בכל הדרישות החו
  פעיל ורווחי בארה"ב.מסחרי כוונה אמיתית לפתח ולקדם עסק 

 
 ,השקעה פסיבית בנדל"ן , כגוןפסיבי ספקולטיבי העסק חייב להיות עסק מייצר, זאת להבדיל מעסק

 . במניות ,או
 

 (Operational) עסק אופרטיבי 7.2
יש  E ,-2-בכדי שהחברה תקבל את מעמד אשרת ה. E-2אשרת זוהי הדרישה המורכבת ביותר למגישי 

ר וייצ כמו, לותיעבשלב של פ כלומר, שהעסק כבר להוכיח כי העסק מצוי כבר בשלב האופרטיבי שלו.
  שירותים בפועל.הספקת  ,סחורות או

 
 לאשרה. כמיזםבכדי לשמש  דיואינו בשל  ,או חיפוש אתרים לעסק ,יםשלב ראשוני של חתימה על חוז

דרישה זו היא  .הכנסות מייצרו ,מסים משלם עובדים, לו עבור המבקשים לרכוש עסק פעיל  שכבר יש
 להיות  שירותי ייעוץ או תוכנה, דרישה זו עשויה ות, המספקסטרטאפעבור חברות אולם, . הקלה להוכח

 
לא ניתן ככלל,  .בענייןה רכעו"ד בעל ניסיון בתחום על מנת לקבל הדהסתייע במומלץ ל ,לכן. מורכבת

   .עם קבלת האשרה מיד עסקית לותימוכן להתחיל בפע להגיש בקשה לאשרה אם העסק אינו
 

בשלב של פעילות נתונה  טיבי המצוירעסק אופהעסק  בדבר היותכי בפועל ההחלטה  חשוב להדגיש
 כי יקבע והקונסול התחלתיבשלב אופרטיבי  העסק מצוי לשיקול דעתו של הקונסול. ישנם מקרים בהם

 .קבלת האשרהלעמוד בדרישות  העסק אינו בשל דיו ,המסחרית פעילותההמצומצם של  היקףהלאור 
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  רווח עסק המייצר  7.3
 בלבד א עסק המייצר רווח שולינדחות בטענה כי העסק הו E-2במקרים לא מועטים בקשות לאשרת 

(A Marginal Enterprise).  בהווה  את הפוטנציאלעסק יש כוונה היא שבבקשה לאשרה לא הוכח כי לה
לקיום המשקיע ומשפחתו. לכן, בבקשה  מינימאליתשהיא מעבר להכנסה שולית  ,או בעתיד ליצר הכנסה

. הקרוב בעתיד ,בהווה או חשוב לתעד בצורה מקצועית את יכולת העסק להניב רווחים E-2 לאשרה
חמש שנים מיום הגשת  א עולה עלתקופה של בתוך להתממשבדרך כלל נדרשת הוכחה ליכולת זאת 

 הבקשה לאשרה.
 

 זרחי ארה"במקומות עבודה לאיצירת  7.4
רי ה ,יצירת מקומות עבודה לעובדים אמריקאיםשה לית את הדרשלמרות שהחוק לא קובע בצורה מפור

 בעל רווחיות שולית. העסק אינווכי  ,קעה הינה ניכרתששההלכך סימן  מהווהעובדה זו ש
 

 על ארה"ב חיוביתהיא לאפשר למשקיע להקים עסק בעל השפעה כלכלית  E-2הענקת אשרת ה מטרת 
תנאי קבלת עובדים בעלי  כן,על  ארה"ב.ב עבודה בקהילה המקומיתהולהרחיב את ההזדמנויות 

עסיק י עסקשהאינה מחייבת זו . עם זאת, דרישת .E-2 -אזרחות ארה"ב הינו מובנה בתוך אשרת ה
שהעסיקו   E-2 בהגשת בקשות רבות לאשרת מוצלחו תור עכו ניסיון רב-למשרד קןעשרות עובדים. 

 .מספר מועט של עובדים אזרחי ארה"ב
 
 
 

 דרישות הכשירות למקבל האשרה .8
 

 ידע חיוני  המשקיע, המנהל או עובד בעל  8.1
כפי שצוין, רשאי המשקיע )או המשקיעים( להגיש בקשה עבור עצמו כבעלי החברה, או עבור העובדים 

על מנת שינהלו את  העסק בו השקיע. על מנת שניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת  E-2שלו על בסיס אשרת 
 .E-2חייבים העובדים לעמוד בדרישות הזכאות האישית לקבלת אשרת  E-2אשרת 

 
 תנאי כשירות של אזרחות ישראלית 8.2

חוקי האזרחות של מדינת ישראל קובעים את אזרחות העובד אשר מבקש להגיש בקשה לאשרה. כלומר, 
. ייתכן מצב שאדם נולד E-2אזרח ישראלי על פי חוקי מדינת ישראל כשיר להגיש בקשה לאשרת רק 

בישראל והוא לא ייחשב כאזרח ישראל לאור חוקי המדינה. לכן מקום הלידה אינה הוכחה מספקת 
לקיום אזרחות ישראלית. במקרה בו יש ספק לגבי  האזרחות הישראלית של העובד או של בעלי החברה, 

 לץ לקבל ייעוץ מקצועי. מומ
 
 
 
 
 
 
 




