המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה בדבר הרחבת התקשרות  -כספית
בהתאם להוראות תקנה 1ג(א) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") מודיעה בזאת
המועצה כי ביום  27.10.2016אישרה מליאת המועצה ,בהתאם לסמכותה על פי תקנות  )1(39ו  40 -לתקנות,
את הרחבת ההתקשרות עם חברת כספית ,על מנת לעמוד במטלה המוטלת עליה על פי הוראות הדין ,מן
הטעמים כדלקמן:
 .1במסגרת טיוטת הצעת חוק ההסדרים (להלן" :הצעת החוק") ,נדרשת המועצה ליישם עד לחודש ינואר
 2018את הדרישה לקבל מכל לקוח אמצעי זיהוי בגין כל הימור הצפוי לזכייה מעל  .₪ 5,000לצורך כך
נדרש לפתח פתרון טכנולוגי במסופים בתחנות ההימורים.
בנוסף ,הצעת החוק גם דורשת לשנות את מבנה העמלות של בעלי התחנות ,שאר גם הוא דורש פיתוח
טכנולוגי חדש.
 .2המועצה נמצאת בימים אלו בתהליך של פריסה של מערכת הימורים חדשה בתחנות .מדובר בשלב ראשון
מתוך שני שלבים של הפרויקט .הפריסה של המערכת הינו תהליך הדרגתי שיתפרס על פני מספר חודשים.
להערכת המועצה התהליך יסתיים עד לסוף חודש יוני .2017
השלב השני מתוכנן להסתיים כחצי שנה לאחר סיום הפריסה .הניסיון המצטבר מהפרויקט מלמד שיהיה
מאוד קשה לספק לעמוד בלוח הזמנים המתוכנן עבור שלב זה.
 .3כל הפיתוחים החדשים הנדרשים בהתאם להוראות הצעת החוק צריכים להיות מיושמים על המערכת
החדשה ולא על המערכת הקיימת ,שתפסיק לפעול כאמור לקראת יוני .2017
 .4חברת כספית היא חברה שמספקת למועצה מסופי אשראי לתחנות המועצה שבאמצעותם המועצה
מאפשרת תשלום בכרטיסי אשראי בתחנות.
כיום פרוסים כ 750 -מכשירים בתחנות .חברת כספית מספקת למועצה בנוסף לפריסת המכשירים גם את
שרות הסליקה ,שרות של התאמות אשראי ומשתלבת בתהליכי הגביה מהתחנות ותהליך ההתחשבנות
עם התחנות באופן שוטף.
 .5לצורך היישום של הצעת החוק לעניין קליטת זיהוי הלקוח לגבי זכיות פוטנציאליות מעל  ,₪ 5,000יש
להתקין בכל תחנה מכשיר שבאמצעותו הלקוח יזין את הזיהוי הנדרש.
לפיכך ,יש להרחיב את הפריסה של המכשירים לכל התחנות ,כאשר בתחנות שלא היה בהם מכשיר יותקן
מכשיר בעל יכולת תשלום באשראי אבל יופעל רק לצורך קליטת אמצעי הזיהוי בהתאם לדרישת החוק.
 .6במקביל לתהליך המפורט לעיל בקשר עם הצעת החוק ,נדרשת המועצה לשדרג את כל מסופי האשראית
שיתמכו בכרטיסי אשראי חדשים עם צ'יפ ,הדורשים הקשה של קוד סודי לצורך אישור חיוב במסוף.
 .7כמו כן ,בנוסף ובמקביל לאמור לעיל ,המועצה מתכננת לבצע חיבור ישיר של מסופי אשראית בחיבור ישיר
לטרמינל בשונה מהיישום הקיים.
 .8לצורכי יעילות ,המועצה מעוניינת להצטייד כבר בשלב זה במכשירים שישרתו את שני הצרכים  -גם הצורך
של יישום הוראות הצעת החוק וגם את הצורך לשדרג את המערכת כך שתתמוך בכרטיסי אשראי החכמים
החדשים.
 .9מן המפורט לעיל עולה ,כי על מנת לממש את הדרישה של הצעת החוק צריך לתזמן פיתוחים רבים מאוד,
אשר ,להערכת המועצה ,ייקחו חודשים רבים ,זאת בנוסף לתהליך של פריסת מכשירים חדשים בשטח,
ולפיכך יכולת המועצה לעמוד בלוח הזמנים שהגדיר המחוקק מאוד צפופה ,זאת אף מבלי לקחת בחשבון
הליך מכרזי ,אשר יעכב את לוחות הזמנים אף יותר ואשר ידרוש ,בין היתר:
א .ללמוד ולהכין מפרטים של המוצרים הנדרשים.
ב .כתיבת חוברת מכרז ,על מרכיביה המשפטיים והטכנולוגיים.
ג .בדיקת הפתרונות המוצעים השונים.
ד .בחינת יכולת המציעים לבצע את המשימות שהמערכת הקיימת מבצעת ובחירת ספק זוכה.

ה .פיתוח התוכנה החדשה הנדרשת בעקבות הצעת החוק וביצוע פריסה חדשה של מסופים לקליטת 4
ספרות.
ו .במידה והספק הזוכה שונה מהספק הקיים ,יהיה עליו – ( )1לפתח את כל התוכנה הקיימת היום
בתהליך הגביה וההתחשבנות ותהליכי התאמות אשראי; ו – ( )2להחליף את התוכנה ומסופי אשראית
בתחנות הקיימות ,זאת בנוסף על פריסת המסופים החדשים הנדרשים בהתאם להוראות הצעת
החוק.
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