
 

 

 הנחיות בנושא הנפקת כרטיסי רב קו לסטודנטים

 

, נקבע כי סטודנטים יהיו זכאים להנחה 1122במסגרת מסקנות ועדת טרכטנברג לאחר המחאה החברתית בקיץ 

ת ע"י סטודנטים בשנים האחרונות המסובסדהמשמעותיות לבתחבורה הציבורית. הטבה זו הינה אחת ההטבות 

מעלות סך הנסיעות בתחבורה ציבורית המסתכמים במאות ואלפי  01% -מדינת ישראל, גובה ההנחה מגיע לכ

  הבודד. לסטודנט שקלים בשנה

 קו-יוקמו עמדות להנפקת רב ,32-31.52-בתאריכים ה בהפנינג פתיחת השנה של אגודת הסטודנטים

 , לרווחת הסטודנטים.או לעדכון הטבות סטודן לכרטיס קיים

 :מסמך זה מכיל הנחיות הנוגעות להנפקת הכרטיס ולשימוש בו

 פציות לקבלת ההנחה:או 2קיימות 

 :רב קו בעל פרופיל סטודנט רגיל .2

 הנוסחא היא: הנחה בעת טעינת הכרטיס. 33%-זכאי ל  -)לסטודנט שלא רכש מנוי סמסטריאלי או שנתי(

והכרטיס נטען  ₪  211טענתי ₪,  50והכרטיס נטען ב ₪  01מהסכום הכולל: טענתי  1/3הסכום הנטען הינו 

  (.21וכן הלאה. ההנחות במסגרת זו יינתנו לחוזים מסוג כרטיסיה ובערך צובר)עד קוד ₪  201ב 

 תוקף הפרופיל: 

 )בתנאי שאישור הלימודים זהה בתוקף(. 5105203253-5105203252

 

 :חופשי סמסטריאלי .1

, הכרטיס ממחיר חופשי חודשי חצי שנתי 01% -כ הנחה בגובה -ב(-)כרטיסים נפרדים לסמסטר א' ו

  נסיעה חופשית ללא הגבלה באזור בו הכרטיס תקף. מאפשר

 תוקף הפרופיל:

 )בתנאי שאישור הלימודים זהה בתוקף(. 5105203253-2502203252 סמסטר א:

 )בתנאי שאישור הלימודים זהה בתוקף(. 3302303252-2502/03252ב:סמסטר       

 :חופשי שנתי .3

נסיעה חופשית ללא הגבלה באזור בו  , הכרטיס מאפשרממחיר חופשי חודשי שנתי 01%-הנחה בגובה כ

 הכרטיס תקף.

 :הפרופיל תוקף
 )בתנאי שאישור הלימודים זהה בתוקף(. 5105203253-5105203252

 

 
 

 
 

 

 

 

 

לחלון מעבר של שעה וחצי בו הוא/היא יכול/ה לשלם באופן חד  בכרטיס רב קו זכאי/ת מחזיק/הכל  •

 פעמי ולנסוע באופן חופשי באזור מוגדר.

 

 הכרטיסים חובה להצטייד ב*: 2 -להנפיק כל אחד מעל מנת •

סטודנטים חדשים יקבלו תעודת  -ן לוגו המוסד עליה מצוי תעודת סטודנט תקפה לשנת תשע"ג,.2

לספריית בית הספר  להגיעסטודנטים וותיקים על  .סטודנט עם תוקף מעודכן בכנסי שנה א'

 .מעודכנת מדבקת תוקף לקבל

 .סטודנט כל של האישי באזור המכללה באתר להדפיס ניתן -אישור לימודים תקף לשנת תשע"ג.1

 האישורים יחדיו. 3חובה להציג את *



 

 

אין כפל ₪.  31בטעינה מינימאלית בגובה  הינה ללא תשלום, אך קיים צורך קבלת כרטיס הרב קו כיום •

 הנחת סטודנט והנחה בקניית כרטיסייה(. 33%הנחות )

 

 ₪. ש"ח 21על אובדן הכרטיס משלמים  •

 

יכול לבצע סטודנט שהוציא בעבר רב קו בעל פרופיל סטודנט באחד מהמפעילים )למשל דן(,  •

 . דן( -)שוב הארכת פרופיל רק אצל אותו המפעיל

 

 ם:מחירי •

מחיר חופשי  סוג חברה

חודשי 

 מעודכן

מחיר סמסטר 

 תשע"ג -א

5105203253-

2502203252 

מחיר שנתי 

 תשע"ג

 990 ₪ 408 ₪ 165 ₪ *12אזור -גוש דן משותף:קווים,מטרופולין,אגד,דן

 1,410 ₪ 582 ₪ 235 ₪ *2 איזור-גוש דן משותף:קווים,מטרופולין,אגד,דן

 משותף:קווים,מטרופולין,אגד,דן

מרחב גוש דן 

 1,536 ₪ 634 ₪ 256 ₪ והשרון

 אגד סופרבוס, משותף:

 בית-ירושלים

 2,400 ₪ 990 ₪ 400 ₪ שמש

 אגד סופרבוס, משותף:

פרוזדור 

 1,776 ₪ 733 ₪ 296 ₪ ירושלים

 אגד סופרבוס, משותף: 

-מודיעין עילית

 1,962 ₪ 809 ₪ 327 ₪ בני ברק

 אגד סופרבוס, משותף:

-מודיעין עילית

 2,292 ₪ 945 ₪ 382 ₪ ירושלים

 2,094 ₪ 864 ₪ 349 ₪ ת"א-שוהם אגד סופרבוס, משותף: 

 1,908 ₪ 787 ₪ 318 ₪ רהט נרקיס גל

 משותף:עילית,אגד

חו"ח ביתר 

 1,716 ₪ 708 ₪ 286 ₪ ירושלים-עילית 

 משותף:עילית,אגד

חו"ח ביתר 

 1,932 ₪ 797 ₪ 322 ₪ פנימי+ירושלים

 2,400 ₪ 990 ₪ 400 ₪ אפיקים תף:מטרופולין,אגד,דן,קווים,אפיקים

 

  י ברק, רמת גן, חולון, בת ים, ראשון לציון, אור יהודה, יהוד, גנאביב יפו, גבעתיים, בני -תל -2איזור

 תקווה, גבעת שמואל, קריית אונו,פתח תקווה. 

 

  הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננה -12איזור 


