
 פ"בתשבקשה לרכישת תו חניה לשנת 

 

 שלום, ה /יקר ית/סטודנט

 ,פ"בהנך עומד/ת לבצע רכישה מקוונת של תו חניה לשנה"ל תש

  במלואן.בעיון את ההנחיות  י/אנא קרא

 .אך האמור מתייחס גם לנקבה ולהיפך ,מנוסח בלשון זכרהנל 

 לידיעתך:

תו ירוק )מחוסנים ל זכאיםול  *מערכת)מדבקה( תתאפשר לאחר שיבוץ  קבוע תו חניהרכישת  .1

 (.3.10ומחלימים בכפוף להנחיות משרד הבריאות החל מתאריך 

ובכפוף להצגת בכפוף להנחיות מטה*  סטודנט שאין בידיו תו ירוק, יוכל לחנות ברחבי הקמפוס .2

 השעות  24 של מד"א מהבדיקת אנטיגן תוצאת או  שעות אחרונות 72-שלילית מה PCRבדיקת 

 האחרונות.

 .כמות תווי החניה מוגבלת .3

 חניה הנה בכפוף להזנת מספר רכב יחיד בלבד.תו רכישת  .4

 .תורכישת לא תתאפשר כלל חניה במכללה ללא  .5

ולעקוב  תקנון חניה באתרליש להיכנס . בעלי תו נכה רכישת חניה זו אינה מיועדת לבעלי תו נכה .6

  .אחר ההנחיות

 .לתקנון חניה באתר בעמודיש להיכנס  –קיבוץ שנוהגים ברכבי קיבוץ  יחבר יםסטודנט .7

 י.  סעיף "תוויות החניה השנתיות"ראו סעיף 

 

 . 4עמוד ראה טבלה  -תווים לאחר רכישה למועדי חלוקה

 

באמצעות אפליקציית רמזור )מחוסנים  מותנית בהצגת תו ירוקחניה תו כניסה עם הרכב לאחר רכישת 

  .(או מחלימים

השעות  האחרונות  24או תוצאת בדיקת אנטיגן של מד"א מה  PCRסטודנטים שבוחרים להציג בדיקת  *

חניה שנתית במחיר רגיל. סטודנטים אלה לא  זכותבכל כניסה שלהם עם רכב לאורנים, יוכלו לרכוש 

 :יקבלו מדבקה לרכב אולם בכניסה יצטרכו להציג

השעות   24תוצאת בדיקת אנטיגן של מד"א מה או   PCRקבלה על קניית זכות החניה + בדיקת 

 האחרונות.

 (.2)הנחיות בהמשך בעמוד בצורה הרגילה פורטל הסטודנטאת הרכישה יש לבצע דרך 

לבעלי זכות חניה זו החניה תתאפשר רק במגרש המזרחי )יש לפנות ימינה לאחר שער הכניסה 

  צילום מסך( "י ניה )אפשר גם עבעמדת הבדיקה יש להציג את הקבלה על רכישת זכות הח הראשי(

 24או תוצאת בדיקת אנטיגן של מד"א מה  השעות האחרונות 72שלילית מ  PCR+ אישור על בדיקת  

 השעות האחרונות.

כניסה עם מדבקות, יצטרכו לרדת מכלי הרכב ליד השער,  מי שיגיעו כנוסעים בכלי רכב מורשי –חשוב ! 

 .ולהיבדק בעמדות הבדיקה של הולכי הרגל

 הרכישה מתאפשרת גם ללא שיבוץ מערכת. -*ללומדי  חוץ
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 :רכישת תו חניה קבוע 

 

 עליך להיכנס לפורטל הסטודנט:על מנת לרכוש תו חניה  .1

 " רכישת תו חניה -אפשרויות הגשה–בקשות וערעורים –"שירותים נוספים 

 מראש.ן אנא הכ, מספר הרכב+  חובה להזין את פרטי כרטיס האשראיברכישת תו החניה  ,לידיעתך

 לתווי חניה מוזלים ראה הנחיות בהמשך.

 

 . יש לעקוב אחר מועדי חלוקת תווי חניה בהמשך ולצורך קבלתהתו ורכישת תשלום לאחר  .2

 .+ תו ירוק+ תעודת זהותהרכישהצילום מסך מהקבלה על יש להציג *           

 בסיום הרכישה.אליכם ישלח בצירוף הקבלה, מייל אוטומטי 

 .)לתיבת הדואר המעודכנת במערכת(

 מסירת התו הנה אישית.

 תו שהוזמן, ניתן לאסוף יום אחרי ההזמנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 תווי חניהמחירון 

מחיר  סוג אוכלוסייה

 שנתי

 הערות 'סמסטר ב

 195 390 תו חניה שנתי 

*ניתן לרכוש רק 

 בחופשת סמסטר 

 :  ת התורכישה דרך פורטל סטודנט, קבל

 (58במתחם שכ"ל)בניין 

 דשא מרכזי בקמפוס. 

 מעל המדרגות. 42בניין 

מאחראי  ת התורכישה דרך פורטל סטודנט, קבל 110 220 סטודנטים במעונות

 .יוסי ניסים–מעונות 

הצהריים )עבור  -אחרם תו חניה שנתי ללומדי

 (14:00סטודנטים הלומדים החל משעה 

 רכישה דרך פורטל סטודנט,  110 220

 ואישורה.מותנה בהגשת בקשה בפורטל סטודנט 

לאחר אישורה בפורטל הסטודנט, המחיר המוזל 

 יעודכן אוטומטית במערכת.

תו חניה שנתי ללומדים בלימודי חוץ, בתואר 

שני, שנה ד ללימודי תואר ראשון וללומדים 

 לסדנאות סטאז' בלבד. 

 רכישה דרך פורטל סטודנט,  110 220

 (58קבלת התו במתחם שכ"ל)בניין 

 דשא מרכזי בקמפוס.

 מעל המדרגות. 42בניין 

המחיר המוזל מעודכן באופן אוטומטי בפורטל 

 .הסטודנט האישי

תעודת הוראה תו חניה שנתי ללומדים ל

הנחה זו מותנית ) הלומדים יום אחד בשבוע

 (.בבדיקת מערכת השעות

 בשכר לימוד. ת התורכישה דרך פורטל סטודנט, קבל 110 220

 מותנה בהגשת בקשה בפורטל סטודנט ואישורה.

 על ידי רכזת הנגישות.  נויינת ותו חניה אישור חינם חינם סטודנטים נכים 

ללא הבחנה ) ₪  15 )במקרים חריגים(כניסה חד פעמית יומית 

 בשעת הכניסה(

 חנות מחודדים

 חנות מחודדים ₪ 60 )במקרים חריגים(כניסות  5כרטיסיה ל 

 

 

 



 אחר הצהריים ללומדיםשנתי ו חניה תהנחה להנחיות לקבלת 

 להגיש בקשה לתו חניה מוזל.רשאים  14:00סטודנטים הלומדים אחרי השעה 

 .לרכישת תו חניה אחה"צעליך להגיש בקשה דרך הפורטל 

 13:45שימו לב! הכניסה לבעלי תו זה תינתן רק לאחר השעה 

 .לאחר שליחת הבקשה עליך להמתין לאישור ממנהל הסטודנטים

  רכישת תו חניה אחה"צהנחה בבקשה ל -בקשות וערעורים-שירותים נוספים –סוג הבקשה 

 יש להגיש בקשה זו לאחר שיבוץ המערכת בלבד.

 

 בלבד יום אחד בשבוע -תו חניה שנתי ללומדים הנחה להנחיות לקבלת 

 סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה ולומדים יום אחד בשבוע בלבד.

 ליום בשבועלרכישת תו חניה עליך להגיש בקשה דרך הפורטל 

 השעות.לאחר שליחת הבקשה תיבדק מערכת שימו לב! 

 לאחר שליחת הבקשה עליך להמתין לאישור ממנהל הסטודנטים.

 רכישת תו חניה ליום בשבועהנחה בבקשה ל -בקשות וערעורים -שירותים נוספים –סוג הבקשה 

 יש להגיש בקשה זו לאחר שיבוץ המערכת בלבד.

 

 .2022 ספטמברלחודש  ועד 10.10.21תו חניה שנתי מאפשר כניסה החל מתאריך *

 חלוקת תווי החניה תתבצע כדלקמן :מועדי *

 הערות  מיקום שעות חלוקה תאריכים

מותנה בהצגת תו ירוק  דשא מרכזי בקמפוס 12:30-17:00 24-28.10

באפליקציית רמזור + 

צילום מסך מהקבלה+ 

 תעודת זהות.

 תו יימסר לבעלי תו ירוק בלבד.

 התו יש לפנות ליוסי ניסים אחראי המעונות.לקבלת  –לכם תחולק מדבקה ייחודית דיירי המעונות *

 

 אתר אורניםבת חניה ניתן למידע כללי אודו

 

 

 מרכז שירות לסטודנט ברכה,ב
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