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שאלה
עד מרץ  2011עמד שכר המינימום על ₪ 3,850
מיולי  2011עלה שכר המינימום ל ₪ 4,100
באוקטובר  2012עלה שכר המינימום ל₪ 4,300
באפריל  2015עלה שכר המינימום ל ₪ 4,650
ביולי  2016עלה שכר המינימום ל ₪ 4,825
בינואר  2017עלה שכר המינימום ל ₪ 5,000
ומנובמבר  2017עלה שכר המינימום ל₪ 5,300
לא כולל חופשות ,הבראה ,פיצויים ,ופנסיה שחובה על המעסיק
לשלם ולהפריש על פי חוק
היכן זה מתבטא בעדכון מחירי האומדן שנשארים קבועים לאורך
שנים.

תשובה
ללא שינוי

בנוסף לכך הדרישות מחברות ההסעה מתעדכנות ועולות משנה ללא שינוי
לשנה ,התקנות מערכות שונות כגון:מערכת טכנולוגית המתריעה
על שכחת ילדים ברכב  ,מערכת טכנולוגית נוספת המתריעה על
סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות כלי רכב או הולך רגל
לפני חזית הרכב או בצידי הרכב .התקנות מערכות אלו ואחרות
כרוכות בהוצאות של עשרות אלפי שקלים שאלת הבהרה :האם זה
מתקבל על הדעת שחברות ההסעה מחוייבות לעמוד באומדן שנקבע
לפני שנים ושלא מתעדכן נוכח כל הדרישות המצויינות לעיל כידוע
בכל המשק כולל עובדי משרד החינוך ועובדי הראשות עודכונו
השכר והתנאים האם חברות ההסעה לא זכאיות להתיקרויות
ומוגבלות באומדן
במכרזים נדרשים לאותו אשכול סוגי רכבים שונים אחד מסוגי
הרכב הוא  4מקומות לחברות הסעה יש רכבים מ  10מקומות ומעלה
על מנת להוזיל עלויות אתם מבקשים רכב  4מקומות כשבפועל
חברות ההסעה נאלצות לבצע את הסעות ברכבים של  10מקומות או
לחלופין להיעזר בשרותי מוניות מאחר ורק למוניות יש  4מקומות
איך נתון זה מסתדר עם דרישתכם מחברות ההסעה לרכב  4מקומות
? במידה ובמסלול הבוקר צריך רכב  10מקומות או יותר האם עלינו
להעסיק מוניות בהחזרות מבתי הספר ? או לחלופין לספוג את
ההורדה במחיר (לרכב  4מקומות ) ולבצע ברכב את ההחזרות ברכב
 10מקומות ?

המכרז מבטא את דרישות הרשות ולא את צרכי
המסיע .רכב ההסעות ,צריך שיהא מותאם למספר
התלמידים המוסעים ,ולא לסוג הרכבים המצוי בידי
המסיע .באם נדרש רכב גדול לאיסוף מספר גדול של
ילדים בשעות הבוקר ,ובפיזורים בצהריים נדרשים
רכבים קטנים ,בגלל כמות התלמידים המפוזרת
ושונות המערכות ,תדרוש הרשות את ביצוע ההסעה
ברכבים התואמים את מס' התלמידים המוסעים,
כמופיע בפרק .3

מה מועד ההגשה למכרז?
הרשות החליטה לבטל את המכרז האם ניתן לקבל החזר בגין
תשלום עבור החוברות (רווחה)?
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הרשות לא ביטלה את המכרזים .נפסלו הצעות שלא
עמדו בתנאי הסף שנקבעו.

במכרז הקודם הופיעו אותם הקווים כמו במכרז הנוכחי .מדוע הם
יוצאים שוב למכרז?
הקבלנים שרכשו כבר מכרז ראשון צריכים לקנות שוב מכרז?
האם באמת יצא עוד מכרז הסעות?
מה גובה הערבות?

נפסלו הצעות שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו.
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