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 לפני תיאום פגישה – הסבר כללי שלב א'
 המוקמת בארצות הברית פלורידה U.S.A  SHALOM COLLEGE LLC נו:חברת

 תחומים שונים בעוסקת בתחום הכשרות מקצועיות 

 
לגיוס עובדים /ספק או זכיינים העומדים  E2  לוויזהלחברנו שהוקמה בארצות הברית יש את האישורים הנכונים 

 בתבחינים של ממשלת ארצות הברית עפ"י המתווה הקיים !,

 באופן כללי: E2על ויזה הסבר כללי 

לישראלים היא ויזה למטרת עסק בארה״ב אשר מקנה את האפשרות לגור בארה״ב ולעבוד בעסק של מגיש  E2 ויזה

רשאית לעבור עמו וכן בן או בת זוגו של המבקש רשאים לבקש לעבוד  על ידי המבקש. משפחתו של המבקש הוויזה
 .בכל עבודה חוקית בארה״ב

 מדינה לכל הניתן הזמן לפי E2 ויזה באמנה מדינות

 !כן בוודאי ?עם המשפחה  E2ב לאחר קבלת ויזה”האם ניתן לעבור לארה

ב ”בארה אתוהעיקרי, לעבור עמו לארה״ב ולשהות  הוויזהרשאים בני משפחתו של מוציא  ,E2 לאחר הוצאת ויזה

 .וכל עוד העסק קיים ומתפקד הוויזהלכל תקופת 

 שהוויזהבן זוגו של המגיש יכול לבקש ויזת עבודה ולעבוד בכל עבודה חוקית בארה״ב כך  ,E2 חשוב לציין שעם ויזה

מאפשרת לשני בני הזוג לעבוד. על מנת לעשות זאת בן זוגו של המבקש יכול להגיש בקשה לרשויות האמריקאיות 
שלושה חודשים. -ב בלבד. הבקשה הינה פשוטה והזמן לאישורה לוקח בדרך כלל בין חודש ל”לאחר הכניסה לארה

פרט למשרות  ב באופן חוקי וללא חשש בכל עבודה”לאחר קבלת האישור יכול בן זוגו של המבקש לעבוד בארה
 .ממשלתיות

לאותה  הוויזהכילד ולקבל את  E2 , יכול להוציא ויזתהוויזהשגר עם מבקש  21-מיותר לציין שכל ילד בן פחות מ

ב, לקבל ביטוח רפואי ”תקופה כמו המבקש ובן זוגו. הילדים יקבלו את מלוא הזכויות וכמובן יוכלו ללמוד בארה
 .SSN – Social Security Number ולהוציא

 ?E2 עם ויזה Greencard האם ניתן לקבל

למטרות הגירה. לכן, החוק לא ועל כן בהגדרתה הינה ויזה שלא  Non Immigrant Visa : בהגדרת הינה E2 ויזת משקיע

פעמים  מבדיקתנו את הנושאאבל,  .E2 משקיע מוויזתלקבל גרין קארד ישירות  E2 מאפשר לאדם שקיבל ויזת משקיע

ב עם ”מתחתן בארה E2 הוויזהרבות ניתן לעשות שינוי סטטוס בהתאם למצב המשפחתי של בעל העסק )במידה ובעל 

 מסויםמתקבל למקום העבודה אשר כעבור זמן  הוויזהאזרח או אזרחית אמריקאית(, במידה ובן או בת זוגו של בעל 
( הוויזהמצב אשר מאפשר קבלת גרין קארד לעובד )בן הזוג של בעל  – Sponsorship – מבקש את העובד ומציע לו

 .ולשאר בני המשפחה

  _______חתימת הלקוח/ה :________________ תאריך:_________.שם הלקוח/ה: ____________
 

ב לשנות את ”אבל ניתן בהחלט לאחר המעבר לארה , E2 מוויזתכלומר, עקרונית לא ניתן לקבל גרין קארד ישירות 

גבלה ניתנת להארכה ללא ה E2 שוויזתהסטטוס בנסיבות שונות ולקבל גרין קארד לאחר שינוי סטטוס. כמו כן יש לזכור 

 .ב באופן חוקי”כבר כמה עשורים בארה (E2) הוויזהולכן ישנם משקיעים שנמצאים על אותה 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html
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 להגיש את הבקשה ו  E2לעבוד בחברה אשר מאושרת לוויזהדוע מומלץ מ

עובד ספק  לוויזתבקשות ובכך יכולת  עובדים / ספקים / זכייניםיש את האישורים אשר מאפשרים גיוס  לחברתנו 
 .E2 (משקיע)זכיין בעלי רישיון או או 

זה  תחוםשל עובדים ספקים זכיינים וכיו"ב גיוס הכשרה והשמה ב חברתנו עוסקת בתחום חינוך וביטחון ומכך גם
הינו תחום מורכב אשר מבוסס על החקיקה האמריקאית בנושא זה ועל מנת לעמוד  E2 של ויזת משקיע

. לכן, האמריקאיםב, יש להבין בחוק ומשפט מסחרי וכן בדיני ההגירה ”בקריטריונים הרבים שקבעה ממשלת ארה
ספורט ביטחון החינוך אשר לה תחומי רבים בתחומי  נובליווי ועבודה תחת או בשת"פ עם חברמומלץ להיעזר 

ובכך לקדם את אינטרס  הסמלים והפטנטים רשםב הרשומיםשיש לחברתנו  יםבקידום מותגעוד .. וטיקה קוסמ
הצטרף לפק/זכיין  החברה סלהתפתח באופן אישי ועצמאי וכן דרכנו ישנה אפשרות תחת מסגרת עובד/והחברה 

ונה ויעילה הנכבצורה במסגרת החברה ו E2  לוויזתאת הבקשה  ת חלק ממיזם שמתפתח ,ולהגישולמשפחה ולהי

   .שהכול ברור ומוסבר ובשקיפות מלאה מקצועית ועל הצד הטוב ביותר בדרךזאת ביותר ובעלויות סבירות ו

עובד/ספק או  תלוויזקביעת פגישת ייעוץ לקבלת כל הכלים להכנה  –השלב הבא 
 E2  משקיעזכין בעל רישיון או 

כרוכה בעמידה בקריטריונים רבים )רישיון או זכיין( E2 משקיע לוויזתכפי שהוסבר באופן מפורט לעיל, הגשת הבקשה 

, מומלץ לתאם פגישת ייעוץ שבה נציג מטעמנו יעבור ניסיוננוהנדרשים על ידי השגרירות האמריקאית. בשל כך ועקב 
בפגישה זו אנו נסייע לו להכין את כל  .E2 לוויזהלהגיש בקשה הצטרף לחברתנו ושלב אחרי שלב עם כל מי ששוקל 

הגעתו לפגישה ברמת עובד/ספק ב טרם ”ונסייע לו לעמוד בדרישות שגרירות ארה הוויזההמסמכים הדרושים לקבלת 
לפרטים נוספים .דבר אשר יחסוך משאבים רבים וזמן רב מהמשקיע הנבוןזכיין  רישיון או  ברמת -ההשקעה בעסקו

שלנו ומעוניינים בתהליך להיות חלק ממשפחה וצוות מנצח תם עומדים בקריטריונים ולפגישת ייעוץ לבדוק האם א
 .מחכים לכם, צרו קשרולחיות חיים עשירים איכותיים ולחיות את החלום אז 

לזכיין ........ עובד הנהלה , צוות האדמיניסטרטיבי, מדיה ,מנהל רישיון או ו תהליך הסברתי: לעובד/לספק א
לידיים,  מתאמי פגישות, יועצי רישום והזמנות , ליווי רכזי שטח , מדריך שיווק ,רכז שטח ,מנהל אזור , זכיינים 

ברמות שונות)כסף , זהב, פרמיום, פרמיום פלוס מסטר פרמיום( , עליות מסלול רשום הכשרה לתפקיד , 
 יות ניירת מול השגרירות פלוס בטחונות. ועלישנם עוניינים למעבר עובד/ת בחול מ
 
 
 

 מעוניין להתקדם להמשך הסבר ויעוץ נשמח לתאם מפגש:
 

 050-2425226/ או שיר  054-5663942ניתן לתאם עם לי בווצאפ:  •
 ₪ . 750עלות פגישה )עד שעה(  הסבר ויעוץ  הינה בסך  •

 ום כולל במידה ונתקדם להגשת הבקשה כוללת  )הכולל הכשרה מקצועית (.אשר יקוזז מתשל            

 אין תשלום זה מעיד על שום הסכם או התחייבות בין הצדדים לגבי המשך התהליך . •
•  

 
 
 

  שם הלקוח/ה: ___________________חתימת הלקוח/ה :________________ תאריך:_________.
 

https://avivilaw.co.il/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8/

