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הגרלת הגרין קארד :המיתוסים שאסור להאמין להם
יכול להיות שבכלל לא תקבלו אישור עבודה ,אין טעם להסתיר את ההיסטוריה שלכם ואף חברה לא תצליח להגדיל את
סיכויי הזכייה שלכם תמורת כסף .זה מה שקורה שם באמת .וגם :מה חייב לדעת מי שנרשם להגרלה בתחילת אוקטובר
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לאחרונה נפתחה שוב ההרשמה להגרלת הגרין קארד השנתית ,שמעניקה הזדמנות ל 0/-אלף אזרחים זרים לזכות באשרת
השהיה .ההרשמה צפויה להסתיים בתאריך  ./.99.1/9/אלא שהשנה חלה תקלה .ההגרלה ב 2.9/ -אלא שכעבור מספר
ימים קרס האתר וכך כל מי שהגיש את הטפסים במהלך השבוע שבין ה 2.9/ -ל /.9/ -ייאלץ להגישם מחדש.
על פי הודעת המחלקה הקונסולרית במחלקת המדינה האמריקאית ,בעקבות בעיות טכניות ,טפסים שהוזנו במהלך אותה תקופה
לא נשמרו במערכת .כעת ,טוענים במחקת המדינה ,התקלה טופלה וניתן להזין את הטפסים מחדש עד ל-יום ראשון .11.99
בסיוע עורך הדין צבי קן תור ,יו"ר ועדת הויזות בלשכת המסחר ישראל – ארצות הברית ,מומחה לדיני ניוד מומחים בעולם ושותף
במשרד עוה"ד קן תור & עכו ,אספנו שורה של מיתוסים והנחות שגויות שנוגעות להליך הבקשה ולזכויות שמוקנות לזוכה.
הזוכה בגרין קארד אינו מקבל אזרחות
מרגע קבלת הגרין קארד ועד לחמש שנים לאחר מכן – המועד בו יכול הזוכה לבקש אזרחות ,הוא אינו רשאי לצאת מתחומה של
ארצות הברית למשך תקופה של למעלה משנה .די בשהייה של יום אחד מעבר לתקופה המותרת ,על מנת להביא לביטול האשרה
ולחיובו לצאת באופן מידי מתחומי המדינה .במקרים מסוימים ניתן לבקש לשהייה בחו"ל לפרק זמן ארוך יותר ,אך הרשויות צפויות
לאשר זאת רק וכלל שמדובר על לימודים או עילה רפואית  0משפחתית מוכחת.
זכית בהגרלה? כלל לא בטוח כי תקבל אשרת שהיה
עצם הזכיה בהגרלה משמעותה כי הזוכה יכול להגיש בקשה לאשרת שהייה קבועה (גרין קארד) ללא צורך בחסות של מעסיק או
בן משפחה .זכייה בהגרלה פוטרת את מבקש הגרין קארד מהמתנה בתור ארוך של ממתינים ,אשר יכול להגיע לתקופות של כ-
 1/-9/שנה .חשוב להדגיש כי הזכיה לא מעניקה באופן אוטומטי את היתר השהיה .לשם כך יאלץ הזוכה לעבור בדיקות
מעמיקות שרק בסופן יוחלט אם להעניק לזוכה את האשרה.
זכיתם? תקבלו את האשרה בעוד שנה וחצי
מבקש שיגיש את בקשתו בנובמבר  1/9/עשוי לקבל במהלך אפריל – מאי  1/92הודעה על זכייתו .לאחר מכן הוא יידרש
להמציא את כל האסמכתאות שנדרשות לבחינת בקשתו ולהשלים את כל התהליך עד לסוף ספטמבר .1/91
צריך לקחת בחשבון כי המנטליות של "יהיה בסדר ,מקסימום נגיש את הטפסים באיחור קל" ,לא תופסת כאשר מדובר על
הרשויות האמריקאיות .בפועל ,איחור של יום אחד בהגשת המסמכים משמעו אובדן הזכייה.
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הרשויות בארצות הברית יודעות עליך הכל
האח הגדול בארצות הברית יודע הכל ,כך שכל ניסיון להסתיר ממנו מידע יוביל לשלילה מיידת של בקשת הזוכה לקבלת אשרת
שהיית קבע .כך למשל ,המציאות מלמדת כי לא מעט בקשות נפסלו בשל ניסיון הסתרת עבר פלילי "קל" ,כגון שימוש בסמים .כמו
כן ,אין טעם להסתיר הפרות שביצע המבקש על דיני הכניסה והעבודה בארצות הברית .לרשויות בארצות הברית יש מידע על
עשרות אלפי ישראלים שעבדו בתחומה ,אף שבפועל לא ננקט כנגדם הליך משפטי .עדיף למסור מידע מלא ומדויק ולקוות כי
הדבר לא יוביל לפסילת הבקשה מאשר למסור מידע שקרי שסביר להניח שיתגלה.
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איש לא יסייע לכם להגדיל את סיכויי זכייתכם או אישור הבקשה
שום גורם אינו יכול לעזור למבקש להגדיל את סיכויי הזכיה ,אולם עדיין ,רבים נופלים בפח ומשלמים כסף לכל מיני חברות
שמבטיחות לסייע בתהליך .למעשה ,אין גם כל צורך בסיוע שכן אופן רישום ההנחיות באתר הבית של הגרלת הויזה,ברור דיו.
בנוסף ,קרו לא מעט מקרים בהן אותן חברות שלחו אימייל באופן רנדומלי שבישר לנמען כי הוא זכה בהגרלה ,מתוך תקווה כי
מתוך מיליוני המיילים שנשלחו ,מקצתן יגיעו לאזרחים זרים שאכן הגישו בקשה .האימייל כלל בקשה להשלמת נתונים ומסירת
פרטי כרטיס אשראי לצורך השלמת התהליך ,אולם מדובר על הונאה .רשויות ההגירה של ארצות הברית אכן שולחות באי-מייל
הודעות בדבר הזכייה ,אך דבר זה מתבצע רק בחודשים אפריל-יוני לאחר שהזוכים כבר עלו בגורל .להודעות של רשויות ההגירה
של ארצות הברית לא מצורפת במקרה של קבלת ההודעה אין בצידה כל דרישתה של תשלום.
אל תגישו מספר בקשות
אזרח זר יכול למלא בקשה אחת מידי שנה .הדרך להגביר את סיכויי הזכייה אינה יכולה להיעשות על ידי מילוי בקשות נוספות.
מידי שנה נפסלים אלפי מבקשים בשל הגשה מרובה של בקשות .לצד זאת ,ההנחייה קובעת באופן מפורש כי בקשותיו של מי
שיירשם יותר מפעם אחת ייפסלו .במקרה של זוג נשוי ,יכול כל אחד מבני הזוג להירשם .במידה ואחד מהם יזכה ,יקבל גם בן0בת
הזוג השני.
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