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U.S. Embassy Branch Office Tel Aviv  
Consular Section, NIV Unit  

 

  בתל אביב ארה"ב שלוחת השגרירות

  המחלקה לוויזות מבקרים

IMPORTANT! All the names in this letter should be 
written in English ONLY as they appear in the 
passport.  
 

לרשום את כל השמות במכתב זה באנגלית בלבד  יש  חשוב!
  כפי שהם מופיעים בדרכון.

 

Parents’ Letter of Consent   מכתב הסכמה של ההורים 
 
At your request, we hereby authorize our child to 
travel to the United States.  
  

  
  לארה"ב.לבקשתכם, אנו מאשרים את נסיעתו של ילדנו 

Child’s name:  
  

  :ה/ שם הילד

 
Please check the applicable answer:  
 

 
  יש לסמן את התשובה הרלוונטית עבורכם:

☐ Our child will be traveling with us. 

☐ Only one parent will be traveling with the child. 
Name of the parent:  
 
                                                   

 ילדנו ייסע לארה"ב איתנו.  ☐

 .ה/רק הורה אחד ייסע עם הילד  ☐
  שם ההורה:

 

☐ Our child will be traveling with another person. 
Please provide the accompanying person’s name 
and relationship to the child: 
 
  

 ילדנו ייסע לארה"ב עם אדם אחר.  ☐
 ה: /קרבתו/ה לילד את ו שם המלווהאת  נא לציין  

 

Parents’ details:                                                       :פרטי ההורים 

First name:  _____________________________:שם פרטי 

Surname:    _____________________________ :שם משפחה 

Israeli ID:    _____________________________ :מס' תעודת זהות 

Signature:                                                                  :חתימה                                 

_______________________________________________________ _________________________________ 

First name:  _____________________________:שם פרטי 

Surname:    _____________________________ :שם משפחה 

Israeli ID:    _____________________________ :מס' תעודת זהות 

Signature:                                                                  :חתימה                                        

________________________________________________________________________________________ 

Please make sure you include in the child’s 
application all the required supporting documents, 
as listed on page 2 

לפני הגשת הבקשה לטיפול בשגרירות, אנא וודאו  
  המסמכים הדרושים, כפי שמפורט  כל שצירפתם את 

  2  בעמוד
 
Notes:_________________________________________________________________________________________________:הערות 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Are you an American citizen? 

ארה"ב?  האם הינך אזרח/ית   

YES/כן                 NO/ לא 

Are you an American citizen? 

 האם הינך אזרח/ית ארה"ב? 

YES/כן                 NO/ לא 
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Each visa application for a child under 14 should include:    

• Valid passport. If the child has a valid U.S. visa on a previous passport, please submit that passport too 

• DS-160 confirmation page   

• One color photograph taken within the last six months against a white background and 5cm x 5cm in 
size. Wearing eyeglasses is not allowed in visa photos; see photo requirements 

In addition, please provide the following supporting documents for each parent as listed in sections A, B (if 
applicable) and C (if applicable):  

A) Documents according to parent’s nationality:  
If parent is not a U.S. citizen  

• A copy of the parent's U.S. visa*  

• If the parent is a national of a country eligible for the Visa Waiver Program: a copy of the passport 
bio-page  

If parent is a U.S. citizen  

• A copy of the parent’s U.S. passport bio-page; and  

• One of the following:   
o Statement from the U.S. citizen parent including their place of birth and 

specifying how they obtained U.S. citizenship. Also include a list of dates the U.S. 
citizen parent was physically present in the United States; or  

o If the child is traveling to attend USCIS expeditious naturalization appointment, 
include the USCIS expeditious naturalization (N-600K) appointment notice   

B) Documents according to the parent’s marital status:  
If parent is single/separated/divorced:  

• A copy of the child’s birth certificate. If the parents are separated or divorced, also provide a child 
custody order.   

C) If the child is traveling with someone other than his/her parent(s):  

• A copy of the accompanying adult’s visa/U.S. passport/passport that qualifies for the Visa Waiver 
Program.  

* We recommend the parents to submit the child’s application only after the parents’ visas are issued. If the parent 
does not have a visa, please provide a copy of the parent’s passport bio-page. 
_________________________________________________________________________________________________ 
   

 :14רה לילד מתחת לגיל בקשה לאש לכלמסמכים נוספים שיש לצרף 

 גם את הדרכון הקודם יש לצרף . אם לילד/ה יש ויזה אמריקאית בתוקף בדרכון הקודם, דרכון בתוקף •

   DS- 160 דף אישור של טופס הבקשה •

ס"מ, על רקע לבן. אין להרכיב משקפיים בתמונה לוויזה.   5ס"מ על  5צבעונית, מששת החודשים האחרונים, בגודל  -תמונה אחת  •
   כאןלמידע נוסף אודות התמונה לוויזה, יש להקליק 

 הורה בנפרד:  כלעבור  ג' )אם רלוונטי( -)אם רלוונטי( ו 'א', במפורט בסעיפים שכפי   נוספים לצרף מסמכיםיש , כמו כן
 :מסמכים לפי אזרחות ההורה א'

 ריקאי: אזרח אמ ההורה אינואם 

 ההורה* האמריקאית של ה  העתק הוויז •

 הדרכון  נושאעם פרטי הדרכון  עמוד  יש לצרף העתק של ה מהצורך בוויזה, /אותו פוטרהדרכון זר ב ה/מחזיקאם ההורה  •
 :אזרח אמריקאיההורה הינו אם 

 וגם  (עם פרטי נושא הדרכון )העמוד  העתק של הדרכון האמריקאי •

 : מסמכים הבאיםאחד ה •
o  ופירוט של תקופות  הצהרה של ההורה האמריקאי המציינת את: מקום הלידה, כיצד התקבלה האזרחות האמריקאית

 או  השהייה של ההורה בארה"ב
o ( אם הילד/ה עוברים תהליך התאזרחות מהירהExpeditious Naturalization  יש לצרף מכתב הזמנה לראיון ,)

 USCIS (N-600K )  -התאזרחות מ
 ב' מסמכים לפי מצב משפחתי של ההורה:

 יחידני: /גרוש/פרוד ההורהאם 

  ותוסי אפוטרופהחלטת בית משפט על גם לצרף  יש, פרוד/גרוש . אם ההורההילד/ההעתק של תעודת הלידה של  •
 לבקר בארה"ב עם אדם שאיננו ההורה ניםמתכווהילד/ה אם  ג'

 יש לצרף העתק ויזה/דרכון אמריקאי/דרכון אחר הזכאי לפטור מוויזה של האדם המלווה  •

 
, יש לצרף להורה אין ויזה לארה"באם אחרי שההורים קיבלו את הוויזות שלהם.  *אנו ממליצים להגיש את בקשת הוויזה של הילד/ה רק

 . (עם פרטי נושא הדרכון העמוד )  ההורההעתק של הדרכון של 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

