
 
 

 

 
 הנכון!  MOOD -סטודנטים? אפליקציה חדשה תכניס אתכם ל

 
שיקה את האפליקציה הרשמית של הסטודנטים ה הארצית התאחדות הסטודנטים

 , אשר תעניק פתרון כולל במקום אחד לכל תחומי חייו של הסטודנטבישראל

 
בפעם הראשונה בישראל, מושקת פלטפורמה . MOOD  שיקה אתה הארציתהתאחדות הסטודנטים 

ראשונה ויחידה של סטודנטים למען סטודנטים, אשר תיגע במקום אחד בכל עולמות התוכן של 
 הסטודנט: פיננסים, קריירה, אקדמיה, צרכנות ותרבות.

 
 כל עולמו של הסטודנט במקום אחדאז מה באפליקציה? 

Mood  פלטפורמה ראשונה ויחידה של סטודנטים, למען סטודנטים, שתהווה ערוץ קשר ישיר בין הינה

מעלות בכל תחומי חייו. האפליקציה  360התאחדות הסטודנטים והסטודנטים עצמם, ותלווה את הסטודנט 

תאפשר שיתוף מידע, שירותים, מבצעים ומוצרים, אשר יהפכו את חיי הסטודנטים לנוחים יותר במגוון 

ומים. בנוסף, האפליקציה תאפשר מעבר לאתרים ייעודיים, קבלת קוד קופון ואף רכישה ישירה. תח

אקדמיה; פיננסים; צרכנות; האפליקציה תכלול חמישה ערוצי תוכן בנושאים החשובים ביותר לסטודנטים: 

 במקום אחד.   תרבות וקריירה

 

מלגות לימודים, הלוואות, הסדרי מימון וביטוחים ייעודיים יוצעו לסטודנטים כולל עולמות חינוך  -פיננסיים

הלוואות ללא ריבית או ור הצעיר .  כך למשל תציע האפליקציה אפשרות לבדוק זכאותם לקבלת פיננסי לד

מסקר התאחדות ואך ורק עבור קהל הסטודנטים.  בתנאי אטרקטיביים ובלעדיים בשוק למימון הלימודים

 סטודנטים 8000 -, שנערך על ידי מכון המחקר המוחות ובו השתתפו כ2018הסטודנטים הארצית לשנת 

 ( לקחו הלוואה במהלך לימודיהם. 19%כחמישית מהסטודנטים )ממרבית מוסדות הלימוד בארץ, עולה כי 

 

הקמת תכנית השמה, שתלווה את הסטודנט/ית מהחודשים הראשונים באקדמיה ועד מציאת עבודה  -קריירה

וח משרות וליווי אישי תוך כדי התואר או בסיומו. בנוסף, פיתוח תוכנית ייעודית וחדשנית בתחום הקריירה, ל

 עבור כל סטודנט בהתאמה לתחום הלימודים שלמד. 

 

הנפקת תעודות סטודנט דיגיטליות, ערוץ תקשורת עם אגודת הסטודנטים והתאחדות הסטודנטים,  -אקדמיה

חיפוש והרשמה למלגות, רישום לקורסים ותוכניות לימוד ישירות דרך האפליקציה והטבות ברכישת ציוד 

 לימודים. 

 

החל בהטבות בקפיטריות; הטבות בארגונים הנמצאים  -הטבות והנחות בתוך הקמפוס ומחוצה לו  -צרכנות

 בסביבתו של הקמפוס ומגורי הסטודנטים וכלה בהטבות והנחות ברמה הארצית ברשתות מובילות, בתחומי 

 



 
 

 

 

, החברה המרכזית למשקאות, הוט, האופנה, לייף סטייל, ספורט תיירות, בית, ועוד. לדוגמא פפר בנק, איסתא

 רנואר, אגאדיר, סינימה סיטי ודלק

 

כרטיסים למופיעים בארץ ובינלאומיים,  הטבות בברים ומסעדות ידועות, כרטיסים לבתי  -תרבות ופנאי

 הקולנוע והתיאטרון, ואירועים מיוחדים עבור הסטודנטים )ימי סטודנט, מסיבות פתיחת שנה וכו'(. 

 

 באייפון ובאנדרואיד.  MOODאת הורידו עכשיו 

 

 למה טוב שיהיה מועדון צרכנות לסטודנטים?

 

אלף סטודנטים וסטודנטיות )לתארים ראשון, שני  350-כ 2019במדינת ישראל לומדים בשנת הלימודים 

. בניגוד למועדוני הצרכנות הדיגטליים שקיימים בשוק, המנסים להגיע ללבו וכיסו של הסטודנט, והנדסאים(

נוסדה על ידי סטודנטים, למען סטודנטים ותופעל ישירות על ידי התאחדות הסטודנטים  MOODיקציית אפל

ואגודות הסטודנטים בקמפוסים והאוניברסיטאות השונות. קברניטי המיזם מבטיחים לא להיות עוד מועדון 

למות של קידום צרכנות אלא קהילת סטודנטים תוססת פעילה ותומכת המעניקה לצד הטבות צרכניות גם עו

בשונה מהמתחרים המציעים מועדוני לקוחות קריירה, חינוך פיננסי ועולמות תוכן וערך עבור הסטודנטים. 

מגיעה מעולם הסטודנטים לעולם הצרכנות ולא מעולם הצרכנות לעולמם של הסטודנטים.  Moodמוגבלים, 

פה הוא צריך אותנו ולספק לו פתרונות אנו נמצאים בתוך הקמפוסים ויודעים למפות היכן כואב לסטודנט, אי

 מתאימים.

 

היא ארגון הגג שפועל לייצוג הסטודנט הישראלי, ובית לאגודות ולקהילות , התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

הסטודנטים שפועלות ברחבי הקמפוסים, במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ. תפקיד ההתאחדות לעמוד על זכויות 

הסטודנטים ולהעצים את מעמדם בישראל, והיא עושה זאת דרך מגוון רחב של פעילויות, כולל הקמה וייסוד של גופים 

המתמחים בשינוי מציאות דרך עשייה מקצועית ועמוקה שנוגעת בלב העשייה הציבורית, ניצבת מול מקבלי ההחלטות 

 ומקדמת כל יום את המקום והכוח של הסטודנטים, אנשי המחר.

 

 

 

 

 


