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מאת דיטל ד1ברוביצ7ןיי
עד שישאו פרי המגעים בין
ישראל לארצות־הברית בעניין
ביטול הצורך בוויזה אמריקאית ליש
ראלים ,מרביתנו נספיק לטום לטרא־
מפלנד לפחות פעם אחת בחיים .הליך
קבלת אשרת תייר או אשרת עסקים
לישראלים מתבצעת באמצעות פנייה
למחלקת המדינה בארה״ב ,הפועלת
באמצעות הקונסוליה בירושלים והש
גרירות שבתל־אביב .אין מידע מדויק
בנוגע לכמות סירובי האשרה ,ואולם
מחלקת המדינה בארה״ב מפרסמת
מדי שנה נתונים כלליים על הבקשות
לאשרה" .ב־ 2016הוצאו כ־ 180אלף
אשרות תייר בישראל" ,מגלה עו״ד
שירה קליין ,ממחלקת דיני ארה״ב
במשרד קן־תור־עכו ושות',
אז מתי הסיכויים שלכם להידחות
על הסף אחרי המתנה מייגעת בשגרי
רות גדולים יותר? גיבשנו באמצעות
עו״ד קליין מדריך מפורט .הדברים
אמורים אך ורק לגבי אשרת תייר.

חשה להשגה
עד שארה״ב תוותר לנו על ויזה ,עוה״ד שירה קליין
מגלה מתי אתם עלולים לשמוע "לא" בשגרירות ומתי
בכל זאת ניתן לערער על דחייה • מדריך

יוסיר מהמשטרה?

עבירות סמים

עבירות פליליות
עם קלון
כל מי שהורשע אי־פעם בעבי
רות פלילית צריך לבחון האם יש
חשש שלאור ההרשעה יהפוך למסורב
קבלת אשרת כניסה" .מבחינת חוקי
ההגירה לארה״ב ,עבירות פליליות
לעולם אינן נמחקות ,זאת גם אם
עברה תקופת ההתיישנות ,העבירה
נמחקה מהרישום הפלילי בישראל
ואפילו אם התקבלה חנינה .על פי

רצון לעבוד
בארצות־ הברית
מי שנכנס לארה״ב על אשרת תייר
אינו מורשה לעבוד .למורי ניסיון
מעובדי העגלות למיניהם ,האמרי
קאים מתייחסים בחשדנות־יתר לצ
עירים אחרי צבא ,ללא בית משלהם
ועבודה קבועה .גם עולים חדשים
שעדיין לא ביססו בישראל את חייהם
עלולים להיחשד בכוונות הגירה ול
קבל סירוב .אוכלוסיות נוספות שנ
דרשות לבדיקות מקיפות יותר הם
העוסקים בתחום הסייבר ,הפארמה,
הכימיה והנדסת החומרים" .כל מי
ששלטונות ארה״ב סבורים כי הוא
עלול להיות בעל ידע בתחום חומרי
הנפץ ,גם אם בפועל הוא רוקח .כך גם
מי שנולדו במדינות מסוימות דוגמת
איראן ,או שביקר במדינות שארה״ב
חוששת שיוצאת מהן פעילות טרור".

■עי לן■'!עודה.

לדברי עו״ד קליין" ,קיימת החמרה
יתרה בכל הקשור לעבירות סמים .כל
מי שנחקר בחשד לשימוש רב־פעמי
או לסחר בסמים עלול לגלות כי
החקירה הזו  -אפילו אם לא הסתיימה
בכתב אישום  -עלתה לו באישור
הכניסה לארצות־הברית .ההתמודדות
עם איום הטרור העולמי וההתפת
חויות הטכנולוגיות מביאות לשיתוף
רב יותר במידע בין המדינות השונות.
וכך ,מעצר בישראל הקשור לעבירת
סמים יכול להביא למניעת כניסה
לארה״ב עקב מידע שהועבר".

ההפרות האלה בבקשה לחידוש האש
רה" .כזה לדוגמה היה מקרה של מנהל
בכיר ,שבתחילת שנות ה־ 20לחייו
עבד באופן לא חוקי בעגלות מכירה.
כעבור יותר כד 20שנה סורבה בקשתו
לאשרה ,ורק בקשה  waivedהצליחה
לשנות את רוע הגזירה .חשוב לזכור
כי הליך החרגה זה הוא יקר וארוך)בין
חצי שנה לשנה( ,והתוצאה החיובית
אינה ודאית" ,מדגישה עו״ד קליין.
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דיני ההגירה בארה״ב ,עבירות אשר
מוגדרת כעבירות עם קלון מונעות
כניסה לארה״ב לנצח ,זאת למעט
סייגים מסוימים הקבועים בחוק .מדו
בר לרוב בעבירות שבהן יש מרכיב
של מרמה או אלימות .היות שלא
קיימת רשימה סגורה וברורה לגבי
העבירות הנ״ל ,תלוי מבקש האשרה
בשיקול דעתו של הקונסול .ישנה
חשיבת לחוק המקומי לפיו בוצעה
העבירה .למשל ,עבירה של גניבה

בישראל תיחשב כעבירת קלון ,אולם
סוג מסוים של עבירת גניבה באריזונה
אינו נחשב לכזה.
בכל המקרים בהם קיימת הרש
עה בעבירות עם קלון ,כמו במקרים
בהם בוצעה יותר מעבירה אחת ,עו
מדת בפני המבקש האפשרות לבקש
 - Waiverבקשה לפטור שבמסגרתה
ניתנת הזדמנות לטעון כי למרות
קיומן של העבירות יש לתת למבקש
אשרת כניסה לארה״ב.

עו״ד קליין מציינת כי בעבר ייצגה
לקוח שבעברו הרחוק הורשע בכמה
עבירות ,בהן פריצה ,גניבה ומרמה.
למרות זאת "הצלחנו להוכיח שהאדם
עבר שינוי ושיקום ושהעבירות בוצעו
בעבר הרחוק בנסיבות מיוחדות".

עבירות הגירה
אם הפרתם בעבר את חוקי ההגירה
של ארצות־הברית  -אתם בבעיה .על
אחת כמה וכמה אם לא הצהרתם על

עו״ד קליין)בתמונה(:
"האמריקאים
מתייחסים בחשדנות
לצעירים אחרי
צבא ,ללא בית
ועבודה קבועה.
גם עולים חדשים
עשויים להיחשד
בכוונות הגירה"

