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הסכם שכר טרחה לטיפול בהגשת בקשה לוויזה E2
לכבוד שם ______________ :
ת.ז___________________:
ח.פ___________________:
כתובת_________________:
מייל___________________:
פל____________________:
 .1אתה מסכים להשתמש בשירותנו למילואי והגשת טפסים לטובת הגשת בקשה לוויזה E2
לשגרירות ארצות הברית.
 .2שירותנו ניתנים לך במסגרת רצונך לעבוד בחברתנו או עם חברתנו כעובד או ספק או זכיין.
 .3שירותנו יינתנו לך ע"י חברתנו(  )SHALOM COLLEGE LLCואין בה כשלעצמה כדי להבטיח כי
הבקשה העתירה או האשרה שלצורך קבלתם שכרת את שירותנו אכן תעלה יפה ,משרדנו
יעשה את המיטב מאמציו בכול הנוגע לטיפול בעניין הנזכר לעייל.
 .4משרדנו/חברתנו תספק שירות מקצועי על בסיס "שכר טרחה בתיק" ,בנוגע לכלל האגרות
הממשלתיות וכלל האגרות הנוספות במידת הצורך אתה תהיה אחראי לתשלום באמצעות
העברה בנקאית או תשלום ישיר לרשויות.
 .5מוסכם שהתשלום ישולם במלואו בהתאם לנספח התשלומים ,וזאת תוך 15יום מיום חתימה
אחרת מוסכם כי משרדנו/חברתנו תעלה את שכר הטרחה בסכום של  30%כול  30יום.
 .6הלקוח מסכים בזאת כי ישלם את מלאו שכר הטרחה והאגרות הממשלתיות טרם הגשת
הבקשה לשגרירות.
•

תשלום שכר טרחה להגשת טפסים לשגרירות הינו . 4,000$

•

תשלום שכר עובד/ספק הכשרה כולל בטוחות בכפוף להסכם הינו .20,000$

•

תשלום שכר זכיין הכולל הכשרה כולל שימוש במותג בכפוף להסכם הינו .35,000$

 .7במידה והשלום לא עבר במלואו לחברתנו/משרדנו להלן:
•
•

נציין כי הסכם זה איננו מאשר תשלום עבור הכשרה מקצועית ו או בטחונות ואו שימוש במותג לעבודתך
בחברתנו  ,לאמור יינתן תשלום נוסף וזאת עד יום לפני הגשת הבקשה לשגרירות הכפוף להסכם!
נוסיף כי במידה ותשלום עבור הכשרתך והביטחונות לא יינתן לא תוגש בקשתך וזאת תהייה הפרה של
ההסכם וחברתנו שומרת לעצמה את כול הזכויות להגשה לערכאות משפטיות במידה ויש ייתרת חוב או
כול חוב אחר או פגיעה בחברתנו או כול נזק תדמיתי וכיו"ב הקשור לנושא לעייל.

____________
הלקוח בשם

________________
shalom college llc u.s.a
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 .8במקרה שהצדדים יהיו מעוניינים להפסיק לעבוד ביחד; הלקוח ייתן על כך הודעה בכתב
למשרדנו וזאת תוך הודעה של מינימום  15יום מראש על רצונו שמשרד להפסקת
השירות ויפסיק לטפל בתיק שלו לפני תחילת עבודתנו בפועל ,מרגע שהלקוח העביר את
תשלום שכר הטרחה לאחר חתימה על מסמך זה הלקוח מסכים כי לא יוחזר סכום זה
אליו מכול סיבה שהיא! ומתחייב לשלם למשרדנו את כל התחייבויותיו בכפוף להסכם זה .
משרדנו יכול לדרוש ולהודיע ללקוח על הפסקת השרות שלנו ובהודעה של  15יום
מראש על רצוננו להפסיק לטפל בתיקו של הלקוח .הפסקת ההתקשרות תיכנס לתוקף
עם מתן הודעה בכתב ,וקבלתה ,בצירוף הסבר מלא לסיבות להפסקת הטיפול.
הסיבות בגינן אפשר יהיה להפסיק את הטיפול יכולות לכלול ,בין היתר ,מידע שקרי
שסופק על ידי הלקוח; אי קבלה של מסמכים שהיו אמורים להימסר על ידי הלקוח במועד,
או ביצוע תשלום באופן בלתי משביע רצון ,ובנוסף לקח לא יוחזר לו סכום תשלום שהעביר
בגין הטיפול שבגינו נחתם הסכם זה.
 .9הלקוח מאשר ששכר הטרחה שישולם למשרדנו הוא תמורה לשרות אשר אנו עושים
ומיטב מאמצינו ,ופועלים על פי הידע המקצועי והמומחיות שלנו תחת רצון חברתנו לקדם
שת"פ לעבודה עמנו בכפוף לדרישות של הוצאת הוויזה ועפ"י הנהלים של שגרירות
ארצות הברית וזאת בקשר לעניין המטופל .הלקוח מבין שההחלטה הסופית כיצד לפסוק
בכל בקשה או עתירה שתוגש בשמו של הלקוח ,בשם החברה שהוא נותן שירותיו או
בשם החברה של כזכיינית וכיו"ב ובשם העובדים שלו ,ובשם בת או בן זוג או בשם בני
משפחתו של הלקוח מסורה בידי ממשלת ….ארה"ב…… .והלקוח מסכים ומאשר
שמשרדנו לא הציג כל מצג שאישור הבקשה או העתירה על ידי ממשלת …..ארה"ב…….
הוא עניין וודאי או מובטח (לאמור אין כול אחריות לקח שיקבל את הוויזה).
 .10הלקוח מסכים שכל מידע שמסר למשרדנו עשוי להיות מועבר ,או להימסר ,לכל גוף
ממשלתי או פקיד אחר ,לפי הנדרש ,בקשר לעניינים שלעיל .הלקוח נותן הסכמה וסמכות
מלאות ובלתי חוזרות לגילוי מידע זה .המידע שהלקוח ימסור למשרדנו ויהיה אמיתי
ומדויק והלקוח מבין שכל אי דיוק עלול להשפיע באופן חמור על אישורה של כל בקשה,
עתירה וכדומה ,אשר תוגש בשמו .הלקוח מבין שמשרדנו יעסיק צוות מקצועי ,מתמחים,
עוזרים משפטיים או אנשי מקצוע אחרים ,אשר יטפלו בעניינו ,וכי משרדנו אינו חייב
להתייעץ עם הלקוח בקשר להאצלת עבודה הכרוכה בטיפול בעניינו לאנשי מקצוע אלה
בתחום הוויזה הנדרשת או ההגירה .הלקוח מסכים ליידע את משרדנו על כל תכתובת או
תקשורת שיקבל מכל רשות ממשלתית ב ……ארה"ב… ...ולמסור למשרדנו על כל שינוי
במידע בקשר לעבודתו ,מצבו המשפחתי ,או כל מידע או נסיבות אחרים הנוגעים
לתיקו של הלקוח ,ושהלקוח ובני משפחתו יחתמו על כל הטפסים הנדרשים וישיגו את
כל המסמכים והמידע הנחוץ על מנת לטפל בבקשה או בעתירה הנזכרת לעיל.
•
•

נציין כי הסכם זה איננו מאשר תשלום עבור הכשרה מקצועית ו או בטחונות ואו שימוש במותג לעבודתך
בחברתנו  ,לאמור יינתן תשלום נוסף וזאת עד יום לפני הגשת הבקשה לשגרירות!
נוסיף כי במידה ותשלום עבור הכשרתך והביטחונות לא יינתן לא תוגש בקשתך וזאת תהייה הפרה של
ההסכם וח ברתנו שומרת לעצמה את כול הזכויות להגשה לערכאות משפטיות במידה ויש ייתרת חוב או
כול חוב אחר או פגיעה בחברתנו או כול נזק תדמיתי וכיו"ב הקשור לנושא לעייל.

______________
חתימת הלקוח
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 .11להלן שלבי התקדמות של המשרד שלנו- :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

שליחת הסכם התקשרות ללקוח
לאחר קבלת הסכם התקשרות חתום ע"י הלקוח ,תישלח רשימת מסמכים נדרשת
שליחת שאלון למילוי עבור כל בני המשפחה המבקשים אשרה
לאחר קבלת כל המסמכים שנדרשו מאתנו והשאלון המלא  -המשרד יבצע בדיקה של
המסמכים האמורים תוך  5ימי עסקים
יתכן ומשרדנו יבקש מסמכים נוספים לפי הצורך בהתאם לנתונים שייבדקו
משרדנו יכין את הטפסים ואת הבקשה וישלח ללקוח על מנת שהלקוח יבדוק ויאשר
משרדנו יבקש מהלקוח פרטי כרטיס אשראי כדי לשלם עבור האגרות וההוצאות
הממשלתיות
רק לאחר שהלקוח יאשר את הטפסים ,משרדנו יזמין את התור בקונסוליה כדי להגיש
את הבקשה
הלקוח מתחייב למסור למשרדנו את כל המסמכים המקורים ,דרכונים ותמונות פספורט
ביום הגשת התיק או במועד קודם ,לפי דרישת משרדנו
במידה והלקוח מבקש תרגומים ,העו"ד יודיע ללקוח בנוגע ללוח הזמנים

 .12אם מכתב זה מבטא את הבנתו הברורה של הלקוח את ההסכם בין הצדדים ,נא חתום להלן,
במקום המסומן ,ומכתב זה יהווה לא רק הסכם שכר טרחה ,אלא גם
הרשאה מלאה למשרדנו לפעול בשם הלקוח ולייצגו ,כנציגו של הלקוח.
•
•

נציין כי הסכם זה איננו מאשר תשלום עבור הכשרה מקצועית ו או בטחונות ואו שימוש במותג לעבודתך בחברתנו ,
לאמור יינתן תשלום נוסף וזאת עד יום לפני הגשת הבקשה לשגרירות הכפוף להסכם!
נוסיף כי במידה ותשלום עבור הכשרתך והביטחונות לא יינתן לא תוגש בקשתך וזאת תהייה הפרה של ההסכם
וחברתנו שומרת לעצמה את כול הזכויות להגשה ל ערכאות משפטיות במידה ויש ייתרת חוב או כול חוב אחר או
פגיעה בחברתנו או כול נזק תדמיתי וכיו"ב הקשור לנושא לעייל.

משרדנו מצפה לעבוד עמך על התיק שלך ולסיום מוצלח של הטיפול בתיק שלך.
שלך בכבוד רב ,דר' דרור שלום
מנכ"ל shalom college llc u.s.a
אני).. ,שם מלא(________________________________.
מסכים בזה להסכם שלעיל.

______________
חתימת הלקוח

UNITD STATES OF AMRICA ("R") : 90817064
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APPENDIX B:
Payment schedule:
(Legal Fees*** DO NOT include VAT at 17 % and this will be added on to
amount)
Description of LEGAL FEES payment
***E2 Treaty Investor Visa
Company status Plus 1st employee
***Business plan (optional)
***EAD spouse optional
Future Employees
E2 Dependents Children/ spouse
Description of GOVERNMENT FEES
payment
E2
EAD work for spouse

Legal Fees
$4000
---------------$205
------

Payment due date
Upon signature of this contract
------Upon applying in the USA

$205
------

**Government fees are paid by the Client directly or an additional
commission of $35 will be added on each separate payment.

, נציין כי הסכם זה איננו מאשר תשלום עבור הכשרה מקצועית ו או בטחונות ואו שימוש במותג לעבודתך בחברתנו
!לאמור יינתן תשלום נוסף וזאת עד יום לפני הגשת הבקשה לשגרירות הכפוף להסכם
נוסיף כי במידה ותשלום עבור הכשרתך והביטחונות לא יינתן לא תוגש בקשתך וזאת תהייה הפרה של ההסכם
וחברתנו שומרת לעצמה את כול הזכויות להגשה ל ערכאות משפטיות במידה ויש ייתרת חוב או כול חוב אחר או
.פגיעה בחברתנו או כול נזק תדמיתי וכיו"ב הקשור לנושא לעייל

______________
חתימת הלקוח

UNITD STATES OF AMRICA ("R") : 90817064
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E2 VISA FOR AMERICANS to Work in Israel

Description of LEGAL FEES payment
***E2 Treaty Investor Visa
Company status Plus 1st employee
Submit with the Ministry of Foreign
affairs/ PIBA Population and

Immigration Border Agency and the
Israel Embassy in Israel
***Business plan (optional)
Future Employees
Spouse / dependent children
Government fees

Legal Fees
$4000

----------$450 p/p
1025
Shekles pp

Payment due date
Upon signature of this contract

-----------

Explanation:
● ** Legal fees must be paid in New Israeli Shekels UNLESS transferred from a foreign client
from abroad
● Legal Fees – fees paid to lawyer
● USCIS fees – fees paid to United States Citizenship
● Embassy fees – Fees paid to embassy in Israel
● Dependent spouse – married husband/ wife joining applicant
● Dependent child – child of applicant ( fees per applicant)

EXTRA FEES charged monthly during the process
●
●
●

●

Translations ( Hebrew to English or English to Hebrew) 260sh / 60$ per page
Additional copies of translations 60sh/20$
Legal translation documents ie contracts will be sent to a professional translating company for private
fee ( client will be consulted before in writing)
Translations in language other than Hebrew to English or English to Hebrew - ie birth certificate in
Russian will be sent to a professional translating company for private fee (client will be consulted
before in writing.
Posting fees (Domestic/ international) – these fees will be charged directly to the client.

______________
חתימת הלקוח
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חשבון בנק

Shalom College LLC
Bank of America
Account number: 898102230579
Routing number electronic/paper: 063100277
Routing number wires: 026009593
כתובת הבנק:

19645 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180

כתובת כללית:

N.A., 222 Broadway, New York NY 10038

שלב א'  -תשלום שכר טרחה ( 4000$לא מוחזר !).
שלב ב'  -תשלום שכר הכשרה עובד/ספק כולל הכשרה מקצועית לאחר חתימת חוזה הינו .20,000$

שלב ב' -תשלום שכר הכשרה זכיין הכולל הכשרה כולל שימוש במותג בכפוף להסכם הינו .42,000$
•
•

במידה ולא אושרה הוויזה לעובד/ספק או זכיין סכום הגשת הבקשה לאמור  4,000$לא יוחזר!
במידה ולא אושרה הוויזה לזכיין סכום תוכנית העסקית לאמור  3,000$לא יוחזר!

•

הערות בייחס לשלב ב' בלבד! לאחר פגישה בשגרירות במידה ולא אושרת מכל סיבה שהיא להלן:

 .1במידה ולא אושרה הוויזה לעובד/ספק הכשרה של מדריך קרב מגע ישראל יוחזר  75%מתשלום שלב ב'
(לאמור מתוך סכום של  20,000$יתרת להחזר תהיה סכום של  )15,000$למרות כלל הוצאות הכשרתו
בתחום הידע המקצועי והשיווקי .
 .2במידה ולא אושרה הוויזה של זכיין סכום הכשרה יוחזר  70%מתשלום שלב ב' (לאמור מתוך סכום של
 35,000$היתרה להחזר תהיה סכום של  )24,500$למרות כלל הוצאות הכשרתו בתחום הידע המקצועי
והשיווקי .
•
•

נציין כי הסכם זה איננו מאשר תשלום עבור הכשרה מקצועית ו או בטחונות ואו שימוש במותג לעבודתך בחברתנו ,
לאמור יינתן תשלום נוסף וזאת עד יום לפני הגשת הבקשה לשגרירות הכפוף להסכם!
נוסיף כי במידה ותשלום עבור הכשרתך לא יינתן לא תוגש בקשתך וזאת תהייה הפרה של ההסכם וחברתנו שומרת
לעצמה את כול הזכויות להגשה לערכאות משפטיות במידה ויש ייתרת חוב או כול חוב אחר או פגיעה בחברתנו או
כול נזק תדמיתי וכיו"ב הקשור לנושא לעייל.

______________
חתימת הלקוח
UNITD STATES OF AMRICA ("R") : 90817064
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רשימה כללית של המסמכים הדרושים – עבור כל סוגי הוויזות
המסמכים הבאים דרושים עבור כל סוגי הוויזות:
 .1דרכון בתוקף .על הדרכון להיות בתוקף למשך שישה חודשים לפחות ,מעבר לתקופת השהייה בארה"ב (אלא
אם קיים פטור הרלוונטי עבורך).
 .2דרכון עם ויזה לארה"ב קודמת (אם רלוונטי).
 .3דף אישור של טופס הבקשהDS-160.
 .4דף אישור והנחיות שהודפס מאתר זה.
 .5תמונה פספורט בגודל  5ס"מ  X 5ס"מ ( 2על  2אינץ׳) שצולמה ב –  6החודשים האחרונים ,פרטים נוספים על
הנחיות תמונה של משרד החוץ של ארה"ב ניתן למצוא
בכתובת: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-
resources/photos.html.
לראיון אישי יש להגיע עם מסמכים מקוריים בלבד .אם אתה עומד בתנאים של שליחת מסמכים דרך שרות השליחים,
עליך לשלוח את הדרכון הנוכחי התקף שלך ואת הדרכון הישן שלך שבו יש את הוויזה הקודמת שאושרה לך (במידה
ורלוונטי) ,בנוסף לדף האישור של טופס ה -DS160שלך והעתקים של מסמכים תומכים אחרים .למטה תמצא רשימה
של מסמכים תומכים דרושים עבור כל סוג ויזה.
שלב א'
• תלושי שכר  6חודשים(במידה ויש) עובד חברה בלבד ,ספק  /זכיין לא צריך.
• תעודות של תואר ( ,אם יש).
• תעודות מקצועיות (,אם יש).
• חשבון בנק בארצות הברית/ישראל עם לפחות ( 24,000$לא מחייב לעובד ,ספק זכיין עדיף).
• במידה ואין כסף אישור מהמעסיק על מימון דירה/רכב/כלכלה שכר לינתן שם(לא חייב).
• מכתב המלצה ממעסיק על תפקידך(חשוב  ,פלוס חוזה).
• תעודת לידה.
• שם האימא של האימא.
• צילום פספורט ישראלי +נוסף במידה ויש.
• תאריכי כניסה של ארצות הברית במידה ויש (ולציין תקופה שהייה)
• כתובת מגורים בארצות הברית (עדיף של משפחה או חברים או אצלנו במיאמי).
שלב ב'
• יכולות מקצועיות בייחס לעבודתך בע"פ להסביר ולשנן.
• להגיע מחויט ונעים.
• לא לענות מעבר לשאלות שנשאלת ,ישיר כנה ונחוש.
• דגש – לעבודה עפ"י תקופה ולא כיעד מגורים(זו איננה ויזת הגירה!).
תשלום עובד ספק :
• תשלום א' הינו  usa 4000$הינו עבור הכנה והגשת טפסים עפ"י ובכפוף לדרישות השגרירות (.סכום תשלום
זה עבור השירות ואיננו מוחזר במידה ולא אושרה ויזה מכול סיבה שהיא).
• תשלום ב' הינו  usa 20,000$הינו עבור הכשרה מקצועית וביטחון של מתן השרות שמחויב העובד/ספק
במסגרת החוזה/ההסכם וזאת לאמור בייחס לשנתיים של זמן ויזה בכפוף להנחיות ויזה הינה usa1000$
לחודש סך כולל לשנתיים  24,000$כולל שלב א'( ,התשלום מראש לפני תיאום פגישה) נציין כי בונוס ברמת
ספק הינו  10%מהמחזור עבודה שיביא לחברה .
תשלום זכיינות  :עליות כוללת הינה usa$ 42,000
• הכוללת שימוש במותג ( usa35,000$חד פעמי)  1000$ +לחודש מינימום(תשלום מראש לשנתיים) או 10%
מהמחזור הגובה מבניהם בכפוף להסכם.
• תשלום שכר טרחה . usa4000$
• תשלום תוכנית עסקית . usa3000$
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