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 נא להכין תעודה מזהה כדי להצביע
 להוכחת זהותך וכתובתך אפשרויותשלוש יש 

 
 
 

  1אפשרות 

 
 

 להציג אחת מהתעודות המזהות להלן
 רישיון הנהיגה שלך •
כל תעודה אחרת שהוצאה על ידי ממשלה בקנדה (פדרלית, פרובינציאלית/טריטוריאלית או מקומית)  •

 שלךנוכחית הכתובת את הללת תמונה, שם ושכו

  2אפשרות 

 
+ 

 

 להציג שתי תעודות מזהות
 שמך חייב להופיע על גבי שתי התעודות, וכתובתך על לפחות אחת מהן.

 לדוגמא:
 כרטיס המידע לבוחר ודף חשבון מהבנק •
 חשבון חשמל/מים/גז ותעודת סטודנט •

 
 אין ברשותך את אלה? אין בעיה!

 :2לצורך אפשרות  רשימת תעודות מזהות שאפשר להשתמש בהןלהלן 
 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

 מטעם ממשלה או סוכנות ממשלתית

• carte de membre d’une bande • תעודת חבר בשבט אינדיאני 

• certificat de naissance • תעודת לידה 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • תעודת או אישור אזרחות קנדית 

• carte d’identité des Forces canadiennes • תעודת זיהוי של צבא קנדה 

• passeport canadien •  דרכון קנדי 

• carte délivrée par une autorité locale inuite •  כרטיס שהוצא על ידי רשות מקומית אינואיטית 

• permis d’arme à feu • רישיון נשק 

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • המחאה או תלוש המחאה ממשלתית 

• relevé de prestations du gouvernement • דף חשבון של תשלומי הטבות ממשלתיות 

• carte d’assurance-maladie • כרטיס בריאות 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • שומת מס הכנסה 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

 תעודת מעמד אינדיאני או אישור רישום זמני •

• carte de bibliothèque •  כרטיס ספריה 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • רישיון או תעודה לצורך דיג, לכידה או ציד 

• carte d’identité d’une régie des alcools • כרטיס זיהוי לקניית אלכוהול 

• carte de Métis • ) תעודת מטיMétis( 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • תעודת ביטוח סוציאלי לקשישים 



Hebrew (10/2019)   
2 

• carte de libéré conditionnel •  תעודת שחרור על תנאי 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • שומת או אומדן מס רכוש 

• carte de transport en commun •  כרטיס תחבורה ציבורית 

• carte d’assurance sociale •  כרטיס מספר ביטוח סוציאלי 

• document de propriété d’un véhicule • בעלות רכב 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • כרטיס זיהוי לביטוח בריאות ליוצאי צבא 

D’Élections Canada מטעם ועדת הבחירות קנדה 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

 לדיירים במוסדות טיפוליים לטווח ארוך יטופס שינוי ייעוד •

• carte d’information de l’électeur •  מידע לבוחרכרטיס 

D’un établissement d’enseignement מטעם מוסד חינוך 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

 תכתובת שהוצאה על ידי בית ספר, מכללה או אוניברסיטה •

• carte d’identité d’étudiant • תעודת זיהוי לתלמיד 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

 מטעם מוסד או ארגון רפואי

• carte de donneur de sang • כרטיס תורם דם 

• carte de l’INCA •  כרטיסCNIB 

• carte d’hôpital • כרטיס בית חולים 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

 תווית על מיכל תרופה במרשם •

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

 ארוך לטווח לאשפוז מתקן או חולים בית ידי על שהונפק זיהוי צמיד •

• carte d’une clinique médicale • כרטיס מרפאה 

D’une institution financière  מטעם מוסד פיננסי 

• état de compte bancaire • דף חשבון בנק 

• carte de crédit •  כרטיס אשראי 

• relevé de carte de crédit •  דף חשבון של כרטיס אשראי 

• état de compte d’une caisse populaire •  דף חשבון מאגודת אשראי(Credit union) 

• carte de débit • כרטיס חיוב 

• certificat, police ou relevé d’assurance • תעודה, פוליסה, או חשבון ביטוח 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

 חוזה או דף חשבון של משכנתא •

• état des prestations d’un régime de retraite • מקרן פנסיה דף חשבון 

• chèque personnel • המחאה אישית 
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D’un organisme privé מטעם ארגון פרטי 

• carte d’employé • כרטיס עובד 

• bail ou sous-bail d’habitation • חוזה שכירות או שכירות משנה של דירה 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

חשבון שירותים (למשל, חשמל, מים, שירותי תקשורת כולל טלפון,  •
 )לווייןכבלים או 

Lettres de confirmation מכתבי אישור 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  •  ציבורימכתב מאפוטרופוס ציבורי, משגיח ציבורי או נאמן 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

אומות ראשונות או של או שמורה  המכתב אישור תושבות מקבוצ •
 רשות מקומית אינואיטיתמ

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

או דף חשבון מכתב אישור תושבות, מכתב מגורים, טופס קבלה  •
 :הטבות מטעם אחד מהגורמים המנויים להלן

 
 מעון סטודנטים -
 מעון קשישים -
 מוסד טיפולי לזמן ארוך -
 מקלט -
 בית תמחוי -
 מתקן מגורים קהילתי -

 מכשיר נייד.מסך מסמכי זיהוי נוספים. אנו מקבלים דפי חשבון או חשבוניות אלקטרוניות. נא להדפיס או להציג אותם על  ויתכן שיוספ
 

  3 אפשרות

 
+ 

 

 אם אין ברשותך תעודה מזהה
בנוכחות אדם נוסף שמכיר/ה אותך  ,עדיין באפשרותך להצביע על ידי מתן הצהרה בכתב על שמך וכתובתך

 ורשום/ה להצבעה באותה קלפי כמוך אשר יכול/ה להעיד על זהותך. 
 

וכתובתו/ה. אדם יכול להעיד רק עבור האדם המעיד/ה על זהותך חייב/ת להיות מסוגל/ת להוכיח את זהותו/ה 
 אדם אחד נוסף (מלבד במוסדות טיפול לטווח ארוך).

 

 
 elections.caניתן למצוא בשפות שונות באתר  שיתקבלו מלאה של מסמכי זיהויהרשימה את ה

  1-800-463-6868אחרים כגון ברייל ושמע, נא להתקשר למספר בפורמטיםרשימה לקבלת 
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