
Hebrew (03/2015)  
 

 נא להכין תעודה מזהה
 יש להציג:

 אושלך,  נהיגההרישיון את   •
 אוהפרובינציה או הטריטוריה,  מטעםתעודה מזהה  •
 , אושלך ממשלתית אחרת שכוללת תמונה, שם וכתובת נוכחית כל תעודה •
 את כתובתך. גם שני המסמכים חייבים לכלול את שמך, ולפחות אחד מהם שני מסמכים מזהים. •

 
Preuves d’identité : תעודת שכוללות את שמך 
• carte d’assurance-maladie • כרטיס בריאות 
• passeport canadien • דרכון קנדי 
• certificat de naissance • תעודת לידה 
• certificat de citoyenneté canadienne • אזרחות קנדית אישור 
• carte de citoyenneté • תעודת אזרחות 
• carte d’assurance sociale • תעודת מספר ביטוח סוציאלי 
• certificat de statut d’Indien • תעודת מעמד אינדיאני 
• carte d’identité des Forces canadiennes • תעודת זיהוי של הצבא הקנדי 
• carte de santé d’Anciens Combattants • תעודת בריאות של חייל משוחרר 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • תעודת ביטוח סוציאלי לקשישים 
• carte d’hôpital • כרטיס בית חולים 
• carte d’une clinique médicale • כרטיס מרפאה 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
 מרשם-תווית על מיכל תרופות •

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

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

• carte de donneur de sang • כרטיס תורם דם 
• carte de l’INCA •  כרטיסCNIB 
• carte de crédit • כרטיס אשראי 
• carte de débit • כרטיס חיוב 
• carte d’employé • כרטיס עובד 
• carte d’identité d’étudiant • תעודת זיהוי לסטודנט 
• carte de transport en commun • כרטיס תחבורה ציבורית 
• carte de bibliothèque • כרטיס ספרייה 
• carte d’identité d’une régie des alcools • כרטיס זיהוי לקניית אלכוהול 
• carte de libéré conditionnel •  תעודת שחרור על תנאי 
• permis d’arme à feu • רישיון כלי ירייה 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
 רישיון או תעודה לצורך דיג, לכידה או ציד •

 



Preuves d’identité et d’adresse : :מסמכים שכוללים שם וכתובת 
• 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, כבלים או לווין)

• état de compte bancaire •  בנקדף חשבון 
• état de compte d’une caisse populaire • דף חשבון מאגודת אשראי 
• relevé de carte de crédit • דף חשבון כרטיס אשראי 
• chèque personnel • המחאה אישית 
• relevé de prestations du gouvernement • דף חשבון של הטבות ממשלתיות 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • המחאה או שובל המחאה ממשלתית 
• état des prestations d’un régime de retraite • דף חשבון של חסכון לפרישה 
• bail ou sous-bail d’habitation • חוזה שכירות או שכירות משנה 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
 חוזה או דף חשבון של משכנתא •

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • שומת מס הכנסה 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • הערכה או אומדן מס רכוש 
• document de propriété d’un véhicule • בעלות רכב 
• certificat, police ou relevé d’assurance • אישור, פוליסה או דף חשבון ביטוח 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
 מכתב מבית ספר, מכללה או אוניברסיטה •

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • מכתב מאפוטרופוס ציבורי, משגיח ציבורי או נאמן ציבורי 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

לדיירים במוסדות  Election Canadaטופס שינוי יעודי מ  •
 טיפוליים לטווח ארוך

• 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 

מכתב אישור תושבות מקבוצת אומות ראשונות או שמורה או  •
 רשות מקומית אינואיטית

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

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

– d’une résidence pour étudiants – מעון סטודנטים 
– d’une résidence pour personnes âgées – מעון קשישים 
– d’un établissement de soins de longue durée – מוסד טיפולי לטווח ארוך 
– d’un refuge – מקלט 
– d’une soupe populaire – בית תמחוי 
אנו מקבלים תעודות ומסמכים מזהים מקוריים. עבור מסמכים שמונפקים בדרך אלקטרונית (כגון דפי 

ן ניתן להציגם על מסך של כחשבון או חשבונות שנשלחים דרך האינטרנט), אנו מקבלים תדפיסים וכמו 
 מכשיר נייד. 

 
 ברשותך תעודה מזהה אבל אין לך הוכחה לכתובתך?

 
יש להציג שני מסמכים מזהים ששמך מופיע עליהם, ולהביא מישהו שמכיר  אפשר להצהיר בשבועה: 

אותך שיעיד או תעיד על כתובתך. על העד/ה להציג שני מסמכים מזהים להוכחת השם והכתובת שלו/ה, 
 יכול/ה להעיד רק עבור אדם אחד. זה ולהיות רשום להצבעה באותה קלפי. אדם

 
 ם.מידע זה זמין גם בשפות ופורמטים אחרי

 
 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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