
מדריך המסמכים למגישי בקשה 
IDNYC לכרטיס

:IDNYC עליך לעמוד בקריטריונים הבאים על מנת להגיש בקשה לקבלת כרטיס
1.  לפחות 4 נקודות של מסמכים, מתוכן לפחות 3 נקודות של מסמכים המוכיחים את זהות המועמד ולפחות נקודה 1 של מסמך המוכיח את היותו תושב העיר ניו יורק. 

2. לפחות 1 מן המסמכים שהוגשו חייב לכלול תמונה, אלא אם כן מגיש הבקשה מלווה על ידי מטפל עיקרי.
3. לפחות 1 מן המסמכים שהוגשו חייב לכלול את תאריך הלידה.

4. מגיש הבקשה חייב להיות בן 10 לפחות בכדי להגיש בקשה לכרטיס IDNYC. מגישי בקשה בגילים 10 - 13 חייבים להיות מלווים על ידי מטפל עיקרי אשר יחתום 
על הבקשה בשמם. למידע נוסף, עיין במשבצת המטפל העיקרי בעמוד 2 במסמך זה. 

לא יתקבלו מסמכים שפג תוקפם להוציא את אלו המוזכרים במפורש להלן.
יתקבלו אך ורק מסמכים מקוריים ועותקים בעלי אישור נאמן למקור מטעם הרשות המנפיקה; מסמכים עטופים בלמינציה יתקבלו אך ורק אם נופקו במקור בלמינציה.

להלן רשימת המסמכים שבהם תוכל להשתמש על מנת להגיש בקשה לכרטיס ה-IDNYC שלך.
מסמכים המסומנים בכוכבית (*) מתקבלים כהוכחה לתאריך הלידה. 

.WWW.NYC.GOV/IDNYC בכתובת IDNYC למידע נוסף, בקר באתר
הנחיות להגשת הבקשה מופיעות בצדו האחורי של טופס הבקשה. 

מסמכי ארבע (4) נקודות - הוכחת זהות ותושבות

• רישיון נהיגה (NYS DMV), היתר תלמיד (Learner's Permit) או תעודת 
זהות למי שאינו נהג (Non-Driver ID Card) שבהם מופיעה הכתובת 

 NYS) הנוכחית בעיר ניו-יורק. רישיון נהיגה, היתר תלמיד או תעודת זהות
DMV license/permit/ID) אשר פג תוקפם יתקבלו אך ורק בהצגת 

רישיון/היתר/תעודה מזהה (NYS DMV license/permit/ID) זמניים 
ברי-תוקף הנושאים את אותו מספר זהות.*

• רישיון נהיגה או תעודת זהות למי שאינו נהג שהונפקו על ידי מחלקת המדינה של 
ארה"ב שבהם מופיעה הכתובת הנוכחית בעיר ניו-יורק*

• כרטיס IDNYC שבו מופיעה כתובת המגורים הנוכחית*
• רישיון מוגבל לנשיאת אקדח מטעם משטרת העיר ניו יורק (NYPD) שבו מופיעה 

כתובת המגורים הנוכחית בעיר ניו-יורק*
• בקשת כרטיס חטיבת ביניים IDNYC החתום על ידי המטפל שנוכח בעת ההרשמה 

DOE-לבית הספר ואומת על ידי ה

מסמכי שלוש (3) נקודות - הוכחת זהות

• דרכון מארה"ב או כרטיס דרכון מארה"ב*
• דרכון זר (ניתן לקריאה על ידי מכונה)*

• רישיון נהיגה או היתר תלמיד ממדינה בארה"ב הכולל תמונה מזהה*
• תעודת זהות ממדינה בארה"ב*

• תעודת תושב קבע בארה"ב (גרין קארד)*
• תעודת אזרחות\התאזרחות בארה"ב*
• תעודת ימאי בצי הסוחר של ארה"ב*

• רישיון נהיגה או תעודת זהות למי שאינו נהג שהונפקו על ידי מחלקת המדינה של 
ארה"ב שבו מופיעה כתובת המגורים הנוכחית*

• תעודה מזהה לעבריין משוחרר שנופקה על ידי מחלקת ענישה ופיקוח קהילתי 
של מדינת ניו-יורק (NYS DOCCS) (מהשנה האחרונה)*

• תעודת זהות למעבר בטוח של עו"ד ממערכת בתי המשפט המאוחדת 
של מדינת ניו יורק*

• כרטיס גישה כללי (למשרתי צבא פעילים, לגמלאי שירות צבאי או לאנשי מילואים)*
• היתר עבודה עדכני בארה"ב*

• תעודת זהות שבטית מטעם ארה"ב*
• כרטיס העברת הטבות אלקטרוני (EBT), או כרטיס העברת הטבות כללי 

(CBIC) ממדינת ניו יורק הכולל תמונה*
• כרטיס IDNYC ללא כתובת מגורים נוכחית*

מסמכי שתי (2) נקודות - הוכחת זהות

• דרכון זר (אשר אינו ניתן לקריאה על ידי מכונה)*
• דרכון מארה"ב או כרטיס דרכון מארה"ב שפג תוקפו (פג תוקף עד 3 שנים; 

ניתן לקריאה על ידי מכונה)*
• דרכון זר שפג תוקפו (פג תוקף עד 3 שנים; ניתן לקריאה על ידי מכונה)*

• תעודת זהות קונסולרית*
• כרטיס מזהה של חייל ותיק בצבא ארה"ב אשר הונפק על ידי המחלקה לענייני 

(VA) חיילים משוחררים של ארה"ב
• כרטיס בריאות מזהה של חייל ותיק בצבא ארה"ב אשר הונפק על ידי המחלקה 

(VA) לענייני חיילים משוחררים של ארה"ב
• תעודה מזהה של עובד פדרלי, עובד מדינה או עובד הממשל המקומי בארה"ב

• תעודת לידה מארה"ב*
• ויזה שנופקה על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב*

• רישיון נהיגה זר (הניתן לקריאה על ידי מכונה)*
• תעודת זהות לאומית זרה (הניתנת לקריאה על ידי מכונה)*

• כרטיס ביטוח לאומי אמריקני

המשך... מסמכי שתי (2) נקודות - הוכחת זהות

• כרטיס IDNYC שפג תוקפו - עם או בלי הכתובת הנוכחית (יותר מ-6 חודשים 
או פחות מ-3 שנים לאחר תאריך התפוגה)

(ITIN) מכתב הקצאת מספר זיהוי מס ליחיד בארה"ב •
• תעודה מזהה של גופי השירות במדים בארה"ב*

• תעודת זיהוי איש מקצוע במחלקת החינוך של מדינת ניו-יורק
• טופס אישור מתוכנית העסקת נוער בעונת הקיץ (SYEP) של העיר ניו-יורק 

(מוכיח גם תושבות)* 
• טופס I-94 שהונפק על ידי מחלקת ביטחון הפנים של ארה"ב הכולל תמונה 

וטביעת אצבע*
• רישיון נהיגה זמני, היתר תלמיד זמני או תעודת זהות זמנית למי שאינו נהג, 

*(NYS DMV) שהונפקו על ידי משרד הרישוי של מדינת ניו-יורק
• הודעת אישור על טופס I-797 ,I-797A ,I-797B או I-797D שנופקה על ידי 

(USCIS) שירותי האזרחות וההגירה של ארה"ב
• טופס אישור תלמיד מחלקת החינוך של העיר ניו-יורק (NYC DOE); בנוכחות 

מטפל עיקרי

מסמכי נקודה אחת (1) - הוכחת זהות

• תעודת זהות לאומית זרה (אינה ניתנת לקריאה על ידי מכונה)*
• תעודת לידה ממדינה זרה*

• תעודת מזהה למשרתים בצבא זר הכוללת תמונה*
• רישיון נהיגה זר (אינו ניתן לקריאה על ידי מכונה)*

• תעודה מזהה ממוסד חינוכי: חטיבת ביניים, תיכון, אוניברסיטאות, מכללות ובתי 
ספר להשכלה גבוהה*

 (NYC DOE) טופס אישור תלמיד מחלקת החינוך של העיר ניו יורק •
(מוכיח גם תושבות) חייב להיות מוצג לצד כרטיס סטודנט אם הסטודנט אינו 

מלווה על ידי מטפל עיקרי.*
• תעודת גמר מבית ספר תיכון בארה"ב, מתוכנית תיכונית אקסטרנית לחקלאים 

(תוכנית HEP), או תעודת גמר ממוסד להשכלה גבוהה, ממכללה או 
מאוניברסיטה בארה"ב 

• גיליון קורסים וציונים מבית ספר תיכון, ממוסד להשכלה גבוהה, ממכללה 
או מאוניברסיטה בארה"ב

• כרטיס העברת הטבות ממדינת ניו-יורק (NYS EBT) ללא תמונה*
• תעודה מזהה מתוכנית העסקת נוער בעונת הקיץ (SYEP) של העיר ניו יורק

• תעודה מזהה הכוללת תמונה של איגוד מקצועי בארה"ב
• תעודת עובד, יועץ או חבר הנהלה מארגון הממוקם בארה"ב כולל תעודת כמורה

• תעודת נישואין, איחוד אזרחי, שותפות ביתית או גירושין*
 (MTA) מטעם רשות התחבורה המטרופולינית (MetroCard) כרטיס מטרו •

לגמלאים ולבעלי מוגבלויות
• תעודה מזהה לנסיעה נגישה (Access-A-Ride) מטעם רשות התחבורה 

(MTA) המטרופולינית
• כרטיס חבר במחלקת גנים ופנאי של העיר ניו יורק בסיווג מבוגר, נוער, גמלאי 

או חייל ותיק
• כרטיס בוחר רשום בארה"ב

• כרטיס מערכת השירות הסלקטיבי של ארה"ב*
(Medicare) כרטיס מדיקר •

(ITIN) כרטיס זיהוי מס ליחיד בארה"ב •
• תעודת לידה מארה"ב של ילדך (יש לרשום את מגיש הבקשה כהורה)*

• תעודה מזהה ממתקן של המשרד לבריאות הנפש של מדינת ניו-יורק, כולל תמונה 
.(NYS OMH)
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המשך... מסמכי נקודה אחת (1) - הוכחת תושבות עבור מגישי בקשה 
ללא כתובת בית מגורים או עבור קורבנות אלימות במשפחה

מסמכי נקודה אחת (1) - הוכחת תושבות

• חשבון או הצהרה משירות הכבלים, משירות הטלפון או משירותים ממשלתיים 
(מ-60 הימים האחרונים)

• חוזה שכירות או חוזה שכירות משנה עדכני של נכס למגורים 
• הצהרת מס על נכס מקומי (מהשנה האחרונה)

• קבלה על תשלום משכנתה על נכס (מ-60 הימים האחרונים)
• דף פירוט, התראה או הצהרה עבור חשבון בנק, מצב פיננסי, או כרטיס אשראי 

(מ-60 הימים האחרונים). על המסמך לכלול את מספר זיהוי החשבון או הלקוח.
• תלוש משכורת (מ-60 הימים האחרונים)

• הצהרה, חשבון או רשומה ממוסד רפואי (מהשנה האחרונה). על המסמך לכלול מספר 
זיהוי חשבון או מטופל.

• זימונים לחבר מושבעים או צו בית משפט שנופקו על ידי בית משפט של מדינת ניו יורק 
(כולל בתי משפט של העיר ניו יורק) או בית משפט פדרלי (מ-60 הימים האחרונים)

 1095-C-ו W-2 ,1099-MISC ,1095-A ,1095-B :(IRS) טופסי רשות מס ההכנסה •
(מתקבלים עד 15 באפריל של השנה שלאחר שנת המס המופיעה בטופס)

• בקשת החזר מס כולל הוכחת הגשת הבקשה (מהשנה האחרונה) 
• מכתב או מסמך שהונפק על ידי רשות מס ההכנסה (IRS), או על ידי מחלקת המיסוי 

והכספים (DTF) של מדינת ניו-יורק (מהשנה האחרונה) 
• חשבון, הצהרה או רשומת ביטוח (ביטוח בעל נכס, חיים, משכיר, רכב, בריאות; 

מ-60 הימים האחרונים)
• מכתב מרשות הדיור של העיר ניו-יורק (NYCHA) (מ-60 הימים האחרונים)

• נספח לחוזה שכירות והודעת שכירות מרשות NYCHA (מהשנה האחרונה)
• אישור שינוי כתובת משירות הדואר של ארה"ב, USPS (מ-60 הימים האחרונים)

• טופס פירוט מרכיבי שכירות על פי פרק 8 (Section 8) של המחלקה לשימור ופיתוח 
הדיור בעיר ניו-יורק (NYC HPD) (מהשנה האחרונה)

 (NYC HRA) דוח סיכום הרכב תיק במנהל משאבי האנוש של העיר ניו-יורק •
(מ-60 הימים האחרונים)

• תעודת זיהוי מאושפז ממתקן של המשרד לבריאות הנפש של מדינת ניו-יורק, 
.(NYS OMH) כולל תמונה

• טופס "אישור שחרור" שהונפק על ידי מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארה"ב 
(US HHS)/המשרד ליישוב מחדש של פליטים (US ORR) (מהשנה האחרונה)

• פקודת פיקוח של הסוכנות לאכיפת חוקי ההגירה והמכס (ICE) של ארה"ב 
(מהשנה האחרונה)

• רישיון נהיגה זמני, היתר תלמיד זמני או תעודת זהות זמנית למי שאינו נהג, שנופקו על ידי 
(NYS DMV) משרד הרישוי של מדינת ניו-יורק

• הודעה על החלטה או על קביעה (NOD) בנוגע למוגבלות התפתחותית שנופקה 
 (NYS OPWDD) על ידי המשרד לבעלי מוגבלות התפתחותית של מדינת ניו-יורק

(מהשנה האחרונה)
 (UN) מכתב אישור תושבות של דיפלומטים ומשפחותיהם מטעם האומות המאוחדות •

(מ-60 הימים האחרונים)
 ,Head Start מכתב עבור הורה/אפוטרופוס של תלמיד הרשום בבית ספר בתוכניות •
 (NYC DOE) או בכל בית ספר של מחלקת החינוך של העיר ניו-יורק Early Learn

(מ-60 הימים האחרונים). 
• על מגיש הבקשה לספק הוכחה ליחסיו עם התלמיד.

• מכתב עבור תלמיד הרשום בבית ספר פרטי או בבית ספר קהילתי (מ-60 הימים האחרונים). 
• על מגיש הבקשה לספק כרטיס תלמיד.

• טופס אישור תלמיד ממחלקת החינוך של העיר ניו-יורק (NYC DOE) (זמין בבתי ספר 
של מחלקת החינוך). 

• על התלמיד להציג כרטיס תלמיד, או להירשם בעזרת מטפל עיקרי.* 
(SYEP) טופס אישור מתוכנית העסקת נוער בעונת הקיץ •

• מכתב ממקלט לחסרי בית בעיר ניו-יורק (המציין כי מגיש הבקשה התגורר במקלט במשך 
15 ימים לפחות וכי המקלט מאפשר לדיירים לשהות בו למשך למעלה מ-30 ימים). 

(מ-60 הימים האחרונים)
• הסכם דיור עם האוניברסיטה עבור מגישי בקשה המתגוררים במעונות סטודנטים. על 

מגיש הבקשה להציג כרטיס סטודנט עדכני הכולל תמונה. על הכרטיס להיות בר תוקף 
בעת הגשת הבקשה.

• מכתב מאיש מנהלה במכללה או באוניברסיטה המציין כי מגיש הבקשה מתגורר במעונות 
סטודנטים ומקבל דואר במקום אחר במוסד הלימודים. על מגיש הבקשה להציג כרטיס 

סטודנט עדכני הכולל תמונה. (על המכתב להיות מ-60 הימים האחרונים) הכתובת 
בכרטיס תהיה הכתובת למשלוח דברי דואר (c/o) בבית הספר.

בני זוג ושותפים בשותפות ביתית: מגישי בקשה שאין ביכולתם לספק מסמך תושבות 
הנושא את שמם, רשאים להציג מסמך הנושא את שם בן זוגם או את שם שותפם בשותפות 
ביתית; ונוסף על כך, (1) תעודת נישואין, איחוד אזרחי או שותפות ביתית, או (2) תעודת 

לידת ילד המציינת כהורים את שם מגיש הבקשה ואת שם בן הזוג או השותף בשותפות 
ביתית. כמו כן על מגיש הבקשה להציג הצהרה חתומה על ידי בן הזוג או השותף בשותפות 

ביתית המעידה על כך שהם מתגוררים יחד.

• מכתב ממקלט לחסרי בית בעיר ניו-יורק (המכתב חייב לציין כי מגיש הבקשה התגורר 
במקלט במשך 15 ימים לפחות וכי המקלט מאפשר לדיירים לשהות בו למשך למעלה 

מ-30 ימים) (מ-60 הימים האחרונים). כתובת המקלט תופיע בכרטיס.
• מכתב מתוכנית סיוע בדיור לנפגעי אלימות במשפחה מ-30 הימים האחרונים. 
ניתן לא לציין כתובת על הכרטיס כלל, או לציין מספר תיבת דואר של התוכנית. 

• מכתב מסוכנות של העירייה, מארגון ללא מטרות רווח או ממוסד דתי בעיר ניו-יורק 
אשר מספק שירותים לקורבנות אלימות במשפחה (מ-30 הימים האחרונים). לא תופיע 

כתובת על גבי הכרטיס.
• מכתב שהונפק מטעם בית חולים או מטעם מרפאה בעיר ניו-יורק (מ-30 הימים 

האחרונים). לא תופיע כתובת על גבי הכרטיס. 

יחסי טיפול - הוכחה ליחסי הטיפול בין המטפל העיקרי לבין מגיש הבקשה

נוסף על כך, מגיש הבקשה חייב לספק 2 נקודות המוכיחות את זהותו, כולל תאריך לידה. 
על המטפל העיקרי לספק לפחות 3 נקודות המוכיחות את זהותו שלו, כולל תמונה מזהה. 

גיל מגישי הבקשה היכולים להשתמש בכל אחד מן המסמכים מופיע בסוגריים.
• תעודת לידה של מגיש הבקשה (גיל 21 ומטה)*

• צו אימוץ, תעודת אימוץ, או דוח אימוץ ממחלקת הבריאות של מדינת ניו-יורק 
(NYS DOH) (גיל 21 ומטה)* 

• טופס הכרת אבהות שהונפק על ידי מחלקת הבריאות והגיהות הנפשית של העיר ניו יורק 
(NYC DOHMH) והמשרד לסיוע זמני ולמוגבלויות (NYS OTDA) (גיל 21 ומטה)*

• מכתב משירותי הרווחה לילדים (ACS) או מסוכנות משפחות האומנה של ACS (גיל 21 
ומטה). על המטפל העיקרי להציג כרטיס עובד ACS או כרטיס עובד סוכנות.* מוכיח גם 

תושבות. (מ-60 הימים האחרונים)*
• תעודה על כך שהמטפל העיקרי הוא הורה אומנה מורשה; ומכתב מסוכנות אומנה המציין 
כי המטפל העיקרי הוא הורה האומנה של מגיש הבקשה. (מ-60 הימים האחרונים; גיל 21 

ומטה)*. מוכיח גם תושבות.
• צו בית משפט לאבהות/לזיקה (גיל 21 ומטה)*

• תעודת הלידה של מגיש הבקשה ותעודת הנישואין, האיחוד האזרחי או השותפות הביתית 
של ההורה החורג (גיל 21 ומטה)*

• טופס "אישור שחרור" שהונפק על ידי מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארה"ב 
(US HHS)/המשרד ליישוב מחדש של פליטים (US ORR) (גיל 21 ומטה)*

• צו מבית משפט זר הממנה את המטפל העיקרי כאפוטרופוס החוקי של מגיש הבקשה 
(גיל 21 ומטה)*

• צו בית משפט מארה"ב הממנה את המטפל העיקרי כאפוטרופוס החוקי של מגיש הבקשה 
(כל גיל)*

• הודעה על החלטה או על קביעה (NOD) בנוגע למוגבלות התפתחותית שנופקה על ידי 
המשרד לבעלי מוגבלות התפתחותית של מדינת ניו-יורק (NYS OPWDD) (כל גיל)*

• מכתב ממתקן טיפול למגורים המופעל, המוסמך, המורשה או הממומן על ידי המשרד לבעלי 
מוגבלות התפתחותית של מדינת ניו-יורק (NYS OPWDD), המשרד לבריאות הנפש של 

מדינת ניו-יורק (NYS OMH), מחלקת הבריאות של מדינת ניו-יורק (NYS DOH) או 
מחלקת הבריאות והגיהות הנפשית של העיר ניו יורק (NYC DOHMH). (מ-60 הימים 

האחרונים; כל גיל) על המטפל העיקרי להציג תעודת עובד. מוכיח גם תושבות. 
• מכתב מהביטוח הלאומי האמריקני (SSA) המעיד על כך שהמטפל העיקרי הוא הנציג 

המקבל את כספי הביטוח הלאומי של מגיש הבקשה (מהשנה האחרונה; כל גיל)* 
• מכתב מהביטוח הלאומי האמריקני (SSA) המעיד על כך שארגון מסוים הוא המקבל את 
כספי הביטוח הלאומי של מגיש הבקשה (המכתב מהשנה האחרונה) ונוסף על כך מכתב 
מהארגון המעיד על כך שהעובד/שהנציג מורשה לייצג את מגיש הבקשה (מכתב מ-60 

הימים האחרונים; כל גיל). על המטפל העיקרי להציג תעודת עובד. 
 NYS) מכתב מטעם המשרד לבעלי מוגבלות התפתחותית של מדינת ניו-יורק •

OPWDD), מהמשרד לבריאות הנפש של מדינת ניו-יורק (NYS OMH), ממחלקת 
הבריאות של מדינת ניו-יורק (NYS DOH) או ממחלקת הבריאות והגיהות הנפשית 
של העיר ניו יורק (NYC DOHMH), או אחד מספקיהם (מ-60 הימים האחרונים; 

כל גיל). על המטפל העיקרי להציג תעודת עובד.

הוכחת מעמד חייל ותיק (דרושה לך הוכחה אחת בלבד)

• DD 214: תעודת שחרור משירות צבאי
• DD 2 (פורשים): תעודה מזהה של גופי השירות במדים בארה"ב (פורשים)

(VA) כרטיס בית חולים של המחלקה לענייני חיילים משוחררים של ארה"ב :VIC/VHIC •
• NGB-22: דוח שחרור והוכחת שירות מהמשמר האזרחי

• רישיון נהיגה או תעודה מזהה למי שאינו נהג ממשרד הרישוי של מדינת ניו-יורק 
(NYS DMV) כולל ציון מעמד חייל ותיק

• כרטיס IDNYC כולל ציון מעמד חייל ותיק
• הצהרה ממחלקת השירות לחיילים ותיקים של העיר ניו-יורק המאשרת ביצוע שירות צבאי

• מכתב ממחלקת השירות לחיילים ותיקים של העיר ניו-יורק המאשר ביצוע שירות צבאי

מסמכי נקודה אחת (1) - הוכחת תושבות עבור מגישי בקשה ללא כתובת 
בית מגורים או עבור קורבנות אלימות במשפחה

• מכתב אחריות למסירת דברי דואר ("Care-of Letter") מארגון ללא מטרות רווח או 
ממוסד דתי בעיר ניו-יורק המעניק שירות לחסרי בית או לקורבנות אלימות במשפחה. 

על הארגון לקבל מימון מהעירייה. על המכתב לציין כי מגיש הבקשה קיבל שירותים מן 
הארגון ב-60 הימים האחרונים וכי הוא רשאי להשתמש בכתובת המוסד למטרות קבלת 
דואר (מ-14 הימים האחרונים). הכתובת בכרטיס תהיה זו של הארגון האחראי למסירת 

דברי דואר.
• מכתב מסוכנות של העירייה, מארגון ללא מטרות רווח או ממוסד דתי בעיר ניו-יורק אשר 
מספק שירותים לחסרי בית (מ-30 הימים האחרונים). לא תופיע כתובת על גבי הכרטיס.

מה לעשות אם אין ברשותך מסמכים מספקים

• ייתכן שעדיין תוכל להגיש בקשה לכרטיס IDNYC. אם נולדת בעיר ניו יורק; אם 
אתה מקבל הטבות Cash Assistance או SCRIE; אם אתה גר בבניין של 
NYCHA; ו/או אם אין לך מקום מגורים יציב, אנא פנה לאחד מאנשי הצוות 

במרכז ההרשמה שלנו.




