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פרופיל רגיל (בוגר)
זכאים


כולם

אישורים נדרשים



תעודת זהות
דרכון

הנחיות מיוחדות


הנחות לילד/אזרח ותיק ניתנות לתושב ישראל בלבד.

ילדים עד גיל 5




ילד שטרם מלאו לו  5שנים בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה ,פטור מתשלום;
בעד כל ילד נוסף המתלווה אל הנוסע (מלבד הילד הראשון) ישולם מחיר הנסיעה בעד
אותה נסיעה.
ניתן להנפיק פרופיל נוער גם לילד עד גיל  - 5על מנת שהורה עם יותר מילד אחד יוכל
לשלם תעריף מוזל עבור הילדים הנוספים שהם עד גיל .5

פרופיל נוער
הנחה 50%

זכאים




נוסע תושב ישראל שטרם מלאו לו  18שנים.
נוסע מעל גיל  18שעדיין לומד בכיתה י"ב יקבל פרופיל נוער עד סוף לימודיו.
תלמיד במוסד חינוך מיוחד שטרם מלאו לו { 21נדרש אישור של בית הספר}.

אישורים נדרשים



מתחת לגיל  :18תעודת זהות של הילד או תעודת זהות של הורה וספח.
מעל גיל  :18אישור לימודים מבית הספר או ממוסד לחינוך מיוחד.

הנחיות מיוחדות
קטין (מתחת לגיל  )18שאין ברשותו תעודת זהות ,חייב להגיע בליווי הורה עם תעודת
זהות מקורית של אחד ההורים ,בצירוף הספח שבו הוא מופיע.
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פרופיל זכאי ביטוח לאומי
הנחה 33%

זכאים


גברים ונשים שמלאו להם  18שנים וטרם מלאו להם  65שנים או  60שנים בהתאמה,
שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים או השלמת הכנסה.

אישורים נדרשים


תעודת זכאות מתאימה  /אישור מביטוח לאומי

פרופיל ותיק
הנחה 50%

זכאים
קריטריונים:




תושב/ת ישראל
אישה – החל מגיל ( 60החל מיום ה – 01.02.2021-החל מגיל )62
גבר – החל מגיל ( 65החל מיום ה – 01.02.2021 -החל מגיל )67

אישורים נדרשים
תעודת זהות/רישיון נהיגה המהווה אסמכתא לגיל הגבר/האישה ,או כרטיס אזרח ותיק.

פרופיל נכה
הנחה 33%

זכאים




נכה
נכה צה"ל
נכה פעולות איבה

אישורים נדרשים




תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו ,שניתנה ע"י המוסד לביטוח לאומי.
תעודת חבר בארגון נכי צה"ל /תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון.
תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה.
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פרופיל סטודנט
סטודנט רגיל (ללא רכישת חוזה סמסטריאלי/שנתי) – 33%
סטודנט מורחב (לאחר רכישת חוזה סמסטריאלי/שנתי) – 50%

זכאים:




סטודנט כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט התשס"ז – .2007
תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט -
.1988
תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך.

אישורים נדרשים



אישור לימודים לשנת הלימודים הנוכחית – חובה.
כרטיס סטודנט בתוקף או אישור תשלום עם חותמת מוסד אקדמי.

תוקף


שנה או עד מועד תום הלימודים המופיע באישור ,המוקדם מביניהם.

פרופיל עיוור
פטור מתשלום

אישורים נדרשים:
תעודת עיוור  /לקוי ראיה

תוקף
בהתאם לתוקף הנקוב בתעודה.
מלווה לעיוור
בכרטיס הרב קו של העיוור יוקצה ערך צבור למלווה לעיוור ,עם הנחה של .50%
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פרופיל של"ת  /קד"צ /שירות לאומי
פטור מתשלום

זכאים:







חייל בשירות ללא תשלום
חניך במכינה קדם צבאית
חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית
מתנדב בשירות לאומי
מתנדב בשרות לאומי אזרחי
מתנדב בשנת שירות

אישורים נדרשים:


אישור ממשרד הביטחון (הנפקה מרוכזת ע"י נציג כל גוף על פי רשימה של משרד
הביטחון).

 פרופיל שירות לאומי יינתן רק על פי רשימת זכאות הקיימת במערכת ושהועברה
משירות לאומי .לשם קבלת הפרופיל יש להזדהות עם תעודת זהות בעמדה.
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