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 לכבוד: 

 מר שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה 
 גב' צביה שולמן, מזכירת האיגוד 

 חברי האיגוד 
 

 
 הבהרה והתנצלות בעקבות פרסום באתר האיגוד הנדון: 

 
 חברי איגוד יקרים, 

 
הובא לתשומת ליבנו כי הצעת חברת סאפרה לחברי האיגוד, נוסחה באתר האיגוד באופן שגוי, המטעה  

 את הקורא. 
 

 הריני להבהיר כדלקמן: 
, לאתר ייעודי אשר הוקם במיוחד  ELECTUDEמנוי לתוכנת  מממנת לכל חברי האיגוד חברת סאפרה 

ום הרכב הנלמד, כיום במערכות החינוך  עבור איגוד קציני בטיחות בתעבורה, וכולל מידע מקצועי בתח
 הטכנולוגי בישראל ובעולם. 

בהמשך שיתוף הפעולה עם איגוד קציני בטיחות בתעבורה, ימשיך האתר להתעדכן בטכנולוגיות החדשות  
 בכלי הרכב הנעים בכבישי ישראל. 

 תוכנה זו מיועדת להעשרת הידע המקצועי של קציני הבטיחות. 
 . עבור קציני הבטיחות ומיועד לשימושם  חינםמנוי לתוכנה זו הוא  

הערה: המנוי כולל רישיון להצגת החומר באתר זה לנהגים שתחת אחריותכם, באמצעות הרצאות  
 פרונטרליות או זום )לפרטים נוספים וייעוץ דברו עם חנוך גרינברג(. 

 
ים, מבוססת אף היא על תוכנת  בנוסף, מציעה חברת סאפרה מערכת למידה מרחוק להדרכת נהג

ELECTUDE.ומאושרת משרד התחבורה ,  
 . ולכן כרוכה בתשלום  -מיועדת לשימוש על ידי כל נהגי החברה  מערכת זו 

בנוסף, חברי איגוד קציני בטיחות בתעבורה    מערכת זו מוצעת בישראל בלבד במחירים ללא תחרות.
 זכאים להנחה נוספת כמפורט במחירון המצורף. 

 
שהבינה את צרכי ההדרכה ואיפשרה לנו לספק בישראל בלבד, את   ELECTUDEו מודים לחברת אנחנ

 המערכת המתקדמת ביותר, במחיר אטרקטיבי יותר מכל חלופה אחרת להדרכת הנהגים. 
 

 אנו מצטערים על אי ההבנה ומתנצלים בפני מי שמצא עצמו נפגע. 
 

ם לקצין בטיחות, ניתן בכוונה שלמה, ללא  בשווי מאות שקלי  ELECTUDEחשוב לי להבהיר כי מנוי 
אשר עודד ודחף אותנו לממן את מנוי זה   -תנאים, מתוך הערכה לחברי האיגוד ובפרט לשמעון סודאי  

 לחברי האיגוד. 
 

 אנו מצפים להמשך שיתוף פעולה פורה עם האיגוד וחבריו. 
 

 שלכם בידידות ובהערכה, 
 

 חנוך גרינברג 
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 חברי איגוד קציני בטיחות בתעבורה מחירון והטבות ל 
 

 : תיאור המוצר
 

 : מערכת הדרכת נהגים באמצעות ממשק אינטרנטי .1

 מאושרת משרד התחבורה  .א
 ממשק למידה מרחוק באמצעות סמארטפון, מחשב או טאבלט .ב
 מותאם גם למשתמשים חסרי ניסיון  .ג

 הדרכות:  .2

 התחבורה הדרכות בטיחות חובה לנהגים, מותאמות להנחיות משרד   .א
 בתיאום עם הלקוח  – רענון ידע לנהגים בתפעול ותחזוקת הרכב  .ב
הוק )כדוגמת: מניעת הטרדה מינית, נגישות, שירות, רענון ידע בעקבות  -הדרכות אד  .ג

 אירועי בטיחות( 

 בתשלום.  – כלול. שפות נוספות  – שפות ההדרכה: עברית  .ד
 מיתוג: ההדרכות וממשק הלמידה ימותגו בתיאום עם הלקוח  .3
 ל משתמשים: הוספת וגריעת נהגים, הפצת הדרכות לנהגים ניהו .4
 מידע ניהולי: דיווחי סטטוס למידה לפי נהג והדרכה .5

 
 מחירון 

 
 

מחיר לחברי איגוד קציני   מחיר 
 בטיחות בתעבורה 

שימוש במערכת הלמידה + הדרכה  
 אחת בשנה

 ש"ח לשנה לנהג.  60
 ש"ח   5,000מינימום 

 ש"ח לנהג  40
 ש"ח   2,600מינימום 

  2שימוש במערכת הלמידה + 
 חורף וקיץ - הדרכות בשנה 

 ש"ח לשנה לנהג.  75
 ש"ח   5,000מינימום 

 ש"ח לשנה לנהג 60
 ש"ח   4,200מינימום 

  6שימוש במערכת הלמידה + עד 
 הדרכות בשנה

ש"ח לנהג   100
 לשנה. 

 ש"ח   6,250מינימום 

 ש"ח לנהג לשנה 75
 ש"ח   5,500מינימום 
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