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 . במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן ראש תחום רילוקיישן  הואעו"ד ליעם שוורץ 

, והוא נחשב לאחד  חוקי ההגירה של ארה"בלעו"ד שוורץ מומחיות ייחודית בליווי משפטי בקשר עם 

 מעורכי הדין המובילים והבולטים בישראל ובעולם בתחום זה. 

אשרות כניסה ועבודה לארה"ב  ל  ולקוחות פרטיים בנוגע עו"ד שוורץ מייעץ למגוון רחב של חברות 

מייעץ בנוגע  במסגרת זו, עו"ד שוורץ  .לצורך רילוקיישן לבכירים, מנהלים ועובדים מומחים  )'ויזות'(

, ומייצגם בפני  מלווה את לקוחותיו בהליך הבקשה לויזהלמסלול הויזה המיטבי בהתאם לצרכי הלקוח,  

 רשויות ההגירה של ארה"ב, וכן בפני שגרירויות וקונסוליות ארה"ב ברחבי העולם. 

ו כן, עו"ד שוורץ מייעץ במקרים מיוחדים ומורכבים של בקשות לקבלת ויזה, אגב קיומה של  כמ

הוא מתמחה בליווי לקוחות מהשלבים הראשוניים של ההליך על   הרשעה פלילית או עבירת הגירה.

מנת לזהות בעיות פוטנציאליות במעמד החוקי טרם התרחשותן, ובניית תוכניות פעולה למניעת  

 היווצרותם. 

בנוסף, עו"ד שוורץ מעניק ייעוץ משפטי לעובדים המעוניינים להגיש בקשה לתושבות קבע בארה"ב  

)"גרין קארד"(, בדגש על מסלולים המכוונים לבכירים ומנהלים בחברות רב לאומיות וליחידים בעלי  

 כישורים מיוחדים. 

- בוריות גדולות ועד סטארטמגוון רחב של חברות, החל מחברות צינמנים עו"ד שוורץ עם לקוחותיו של 

 ובכלל זה חברות הייטק מובילות, קרנות השקעה, ועוד.  אפים בתחילת דרכם,

במוסדות אקדמיים ופורומים מקצועיים ברחבי   הרילוקיישןתחום מוזמן תדיר להרצות על עו"ד שוורץ 

פרים  ארה"ב, ישראל ואירופה. הוא מפרסם דרך קבע מאמרים מקצועיים, ובכלל זה פרסם מספר ס

ומדריכים, וכן השתתף בכתיבת נייר העמדה של המועצה לקשרי חוץ בנוגע למודרניזציה של מערכת  

 . אשרות הכניסה של ארה"ב

(, ביניהם יו"ר  AILAבעבר, נשא עו"ד שוורץ במספר תפקידים באיגוד עורכי הדין האמריקני להגירה )

)משותף( של ועדת ההגירה  , יו"ר EMEAהועדה לקשר עם משרד החוץ האמריקני, יו"ר סניף 

 . , ועוד הגלובלית
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