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E1/E2 קביעת מועד לראיון עבור ויזות
E1/E2 ויזות / קביעת מועד לראיון עבור ויזות / Home

שגרירות ארה"ב בישראל

 (E-1) ויזת אמנת מסחר

מועמדים המגישים בקשה לוויזת  E-1 בשגרירות ארה"ב בישראל, חייבים להיות אזרחים או תושבים ישראלים. ארה"ב מקיימת אמנת מסחר עם מדינות נוספות; אם אינך אזרח
ישראלי, אנא פנה לאתר האינטרנט של השגרירות או הקונסוליה של מדינתך.

 (E-2) ויזת משקיע

ויזת E-2 עוד לא נכנסה לתוקף עבור אזרחים ישראלים. השגרירות תפרסם הודעה לעיתונות כאשר ויזת משקיע תהיה זמינה עבור ישראלים. עם זאת, שגרירות ארה"ב בתל
אביב מקבלת בקשות המוגשות עבור ישראלים בעלי אזרחות כפולה, כאשר האזרחות הנוספת היא של מדינה המקיימת אמנת משקיע עם ארה"ב.

בקשה ראשונה לוויזה/חידוש ויזה: 

* הערה: אין לקבוע מועד לראיון באמצעות מערכת קביעת התורים. במקרה שהחברה לא נרשמה בהתאם להנחיות מטה, לא ניתן יהיה לטפל בבקשתך לוויזה. 

חברות ישראליות המעוניינות בוויזות E  עבור הבעלים או העובדים שלהן נדרשות להגיש בקשה בשגרירות ארה"ב בתל אביב, ולהוכיח כי המסחר או ההשקעה  של החברה
עומדים בדרישות. על החברה והמועמד לוויזה מוטלת חובת ההוכחה כי הינם עומדים בקריטריונים לסטטוס אמנת מסחר/משקיע תחת סעיף FAM 402.9 9. עבור בקשות

ראשונות וחידושי ויזה כאחד, החברה נדרשת להגיש מסמכים תומכים וטופס בקשה לוויזה עבור המועסק באמצעות הדואר.

במקרה שהשינוי לסטטוס E אושר על ידי USCIS בארה"ב, סטטוס זה תקף כל עוד העובד נמצא בארה"ב. על מנת לקבל ויזת E, החברה והמועמד לוויזה נדרשים להגיש
לשגרירות בקשה מלאה לוויזה באמצעות הדואר.

לרשימת המסמכים התומכים, יש להקליק מטה על סוג הוויזה הרלוונטי:

 E-1 ויזת אמנת מסחר
E-2 ויזת משקיע

יש לשלוח את כל המסמכים התומכים בבקשה לשגרירות ארה"ב בתל אביב לכתובת:

 E1/E2 Visa Assistant
Embassy of the United States of America

 Consular Section
 Hayarkon Street 71

Tel Aviv 6343229

משך הטיפול בבקשה לוויזה

מחלקת E1/E2 תעיין בתיק ותקבע מועד לראיון עבור החברה והעובד. עיון ראשוני בתיקי תאגיד אורך ארבעה עד שישה שבועות ומטופל לפי סדר הגעת התיקים לשגרירות.
לאחר העיון בתיק, המועמדים לוויזה יידרשו להגיע לראיון אישי בשגרירות. קביעת המועד לראיון אינה מבטיחה את אישור הבקשה של החברה, או את אישור הוויזה עבור העובד.

אנו ממליצים לא לעשות תוכניות עסקיות או סידורי נסיעה לפני אישור הוויזות. הראיונות מתקיימים בימי שלישי.

אין באפשרותנו לדון בבקשות עתידיות לוויזת E, או להגיב לשאלות תיאורטיות בנוגע לבקשות לוויזת E. לאחר הגשת הבקשה לוויזה, אנו נתקשר עם עורך הדין/איש הקשר של
החברה.

נא לא ליצור קשר עם המחלקה הקונסולרית על מנת לבדוק את סטטוס הבקשה. אנו ניצור עמך קשר לבקשת מסמכים נוספים, או לקביעת המועד לראיון.

לאחר אישור הבקשה לוויזת E, הדרכון ישלח אליך תוך 10 ימים באמצעות חברת השליחים של דואר ישראל. אנא תכנן את נסיעתך בהתאם.

תהליך הבקשה עבור עובדים נוספים של חברה בעלת אישור תקף:
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שגרירות ארה"ב בישראל

ויזות

שירותים עבור אזרחים אמריקאים

מערכת היחסים שלנו

חינוך ותרבות

ַׁשְגִרירּות

בלוג

פרטיות

מפת האתר

יְִׂשָרֵאל

שגרירות ארה"ב 
רחוב הירקון 71 

תל אביב 6343229, ישראל 
טלפון: 03-519-7475

תרגום

English

במקרה שהחברה רשומה בשגרירות האמריקאית בתל אביב כבעלת אישור תקף לוויזת E1/E2 ומעוניינת להגיש בקשה לוויזה עבור עובד נוסף, המועמד לוויזה רשאי לקבוע
E מועד לראיון באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה ולהציג את המסמכים הרלוונטים בעת הראיון. על מנת לבדוק האם סטטוס החברה תקף, ניתן ליצור קשר עם מחלקת ויזת

.Telavive1visas@state.gov :בדוא"ל 

תהליך הבקשה עבור בני משפחה:

בני/בנות זוג (כולל בני/בנות זוג חד מיניים) וילדים לא נשואים עד גיל 21 (ללא קשר לאזרחות), אשר מעוניינים להצטרף למועמד העיקרי לוויזה לתקופות ארוכות, או למשך
שהייתו/ה בארה"ב, נדרשים להחזיק בוויזה נלווית מסוג E. בני משפחה המעוניינים רק לבקר בארה"ב לחופשות קצרות, עשויים להיות זכאים לוויזת מבקר מסוג B1/B2 (או

לטייל תחת תוכנית הפטור מוויזה). על מנת להגיש בקשה לוויזה נלווית מסוג E, יש לקבוע מועד לראיון רגיל בשגרירות באמצעות האתר הרשמי לשירותי ויזה ולהציג את
המסמכים הרלוונטים בעת הראיון.

למידע אודות בני/בנות זוג ידועים בציבור הקלק כאן.

בני/בנות זוג המחזיקים בוויזה נלווית מסוג E  רשאים להגיש בקשה לאישור עבודה. יש ליצור קשר עם שירותי האזרחות וההגירה האמריקאיים (USCIS) בעת ההגעה לארה"ב.

משך השהייה המאושרת:

חשוב לדעת כי אישור הוויזה אינו מבטיח את הכניסה לארה"ב. לרשות המכס ובטחון גבולות (CBP) יש את הסמכות לסרב כניסה. CBP אף קובעת את משך השהייה המאושרת
I- רשאים לחיות בארה"ב כל עוד מעמדם בחברה נשמר. על מנת להאריך את זמן השהייה מעבר למשך השהייה המאושרת, יש להגיש טופס E בעלי ויזת .E1/E2 עבור בעלי ויזת

.(USCIS) 539 לשירותי האזרחות וההגירה האמריקאיים

הודעה חשובה:

משקיעים עתידיים ומועמדים לוויזת E נדרשים לעיין בתקנות ורשאים לפנות לעזרה מקצועית מעורך דין לענייני הגירה לפני הגשת הבקשה לוויזה. עם זאת, ההחלטה בנוגע
לזכאות לוויזה נעשית על ידי הקונסול שיעיין בבקשה בלבד.


