
IDNYC ס  י ט ר כ ק  י ז ח מ

8 מיליון תושבי ניו-יורק
כרטיס אחד לכולנו

מידע על הטבות: 
התקשר 311 	●

 WWW.NYC.GOV/IDNYC בקר באתר 	●

 מדריך
הטבות
2017

ראש העיר

 )HEBREW( עברית



IDNYC הוא 

הכרטיס האחד שאתה צריך 
כדי להוכיח שאתה 

תושב ניו-יורק!

IDNYC מספק הטבות ייחודיות.

למידע מעודכן על ההטבות התקשר 311 או בקר באתר 
.www.nyc.gov/idnyc/benefits

IDNYC מקובל כהוכחה לזהותך:

על ידי משרדי NYC בעת קבלת שירותים עירוניים והטבות כגון  	●
SNAP , עזרה כספית וכן סעיף 8. 

על ידי שוטרי NYPD כתעודת זיהוי תקפה. 	●
לצורך כניסה למבנים ציבוריים כגון בתי ספר. 	●
.NYS כדי לגשת למבחן השוויון התיכוני של 	●

על ידי מעסיקים, כאשר הוא מוצג עם הוכחת אישור עבודה. 	●

:IDNYC-אפשר להשתמש ב

 , Brooklyn ככרטיס ספרייה במערכות הספרייה הציבוריות של 	● 
 .Queens-ו New York

 .NYC כרטיס הנחות המרשם הרשמי של ,BigAppleRx-כ 	● 
 הצג בבית המרקחת את ה-BIN וה-GRP בחלקו האחורי של 

הכרטיס שלך. 

.NYS-כדי להגיש בקשה לקבלת ביטוח בריאות ב 	●
.NYC כדי להירשם בבתי החולים ובמוסדות הבריאות של 	●

 כרטיס ה-IDNYC אינו מאשר למחזיק הכרטיס לנהוג, לקנות אלכוהול 
 או טבק או לעלות על מטוס. IDNYC אינו מעניק מעמד הגירה או 

אישור עבודה.

חברות חינם במוסדות תרבותיים 
 קבל שנת חברות בחינם למוזיאונים, גני חיות, תיאטראות וגנים 

 בוטניים המופיעים בחלקו האחורי של עלון זה. בקר באתר 
www.nyc.gov/idnyc לקבלת מידע על תנאי החברות והזכאות.



הנחות בידור 

מבצעי בידור IDNYC: הנחות ייחודיות לכרטיסים לסרטים, מופעים 
בברודוויי, אירועי ספורט, פארקי שעשועים וכו'.

Brooklyn Sports and Entertainment: עד 25% הנחה על 
כרטיסים למבחר אירועי Barclays Center, כולל אליפות העולם 

 באגרוף, מופעים למשפחה ומשחקי כדורסל מכללות; כמו גם משחקי 
.NY Islanders-ו Brooklyn Nets

New York City Football Club:  הנחה של 3$ למבחר מושבים 
.Yankee-בכל משחקי העונה הרגילה באצטדיון ה

New York Theatre Ballet ו-Ballet School NY:  10% הנחה 
לכל ההופעות ולכרטיס מבוגר ל-10 שיעורים. 

The Alliance of Resident Theatres/NY: הנחות להופעות 
בתיאטראות חברים.

הנחות בריאות וכושר 

NYC Parks Department:  10% הנחה על חברות שנתית במרכזי 
הפנאי למבוגרים בגילים 25-61 ואישורי טניס. 

 New Americans-ול Y Roads גישה למרכזי צעירים :YMCA
 Welcome Centers ; 15% הנחה לחברות משפחתית ולמבוגר 

ב-22 מרכזי YMCA בכל רחבי העיר. 

Citi Bike:  15% הנחה לחברות שנתית לחברים חדשים. 

 NY Road Runners: שנת חברות ראשונה בחינם, הכוללת עד 
45% הנחה על מחירי הכניסה למרוץ, הנחות באימונים קבוצתיים ועוד. 

Modell’s Sporting Goods: הצג את הכרטיס שלך ב-NYC וקבל 
10% הנחה ברכישות בחנות. הגבלות מסוימות תקפות. 

הנחות נוספות 

 Food Bazaar:  5% הנחה ברכישות בכל המרכולים של 
 Food Bazaar ב-NYC בימים שני עד שישי, מ-7 בבוקר ועד 

7 בערב. הגבלות מסוימות תקפות. 

בנקאות: באפשרותך להשתמש ב-IDNYC ככרטיס הזיהוי העיקרי שלך 
כדי לפתוח חשבון בנק או חשבון credit union במבחר מוסדות פיננסיים. 
 .www.nyc.gov/idnyc/benefits לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר

Animal Care Centers of New York:  הנחה של 25$ בתשלומי 
אימוץ של חתולים, כלבים וארנבים.

CourseHorse:  15% הנחה בכל הרשמה לקורס באתר 
CourseHorse.com עד להנחה מרבית של 50$ לשיעור.



BRC-971 (MLF)

פנה לכל אחד ממוסדות התרבות האלה כדי לקבל את שנת החברות בחינם. 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM )Brooklyn Academy of Music(

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

 Symphony Space

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo


