הנהגת צופי חיפה -שבט לטם
צופים לעתיד ורוד יותר
הורי שבט לטם חזק!
ראשית ,ברצוננו לציין כי היום ,יום ג'  ,26.9התחלנו בפרויקט "אוטובוס הליכה" שיצא מנופים מידי
שלישי ושישי 40 ,דק' לפני תחילת הפעילות וילך באופן בטיחותי לפעולות בשלישי ושישי .כל ההולכים
מבתיהם יוכלו להצטרף להליכה לכיוון השבט .ימי שלישי בשעה  .16:20ימי שישי בשעה .15:20
 בשל יום כיפור וחופשת סוכות לא יתקיימו פעולות ב .6.10,10.10,13.10 ,29.9שימו לב
שב 3.10אכן יש פעולה .נחזור לשגרת פעילות מלאה ב.17.10
אנו מזמינים אתכם להירשם לטיולי פתיחת שנה ולשנת הפעילות בשבט .בשל סמיכות מועדי הרישום
לחגים ,נבקשכם להקדים ולהירשם.
פליירים לטיולים השונים מצורפים ובהם הפרטים המלאים של כלל הטיולים .היציאה לטיולים מותנת
בתשלום מיסי חבר לשנה הקרובה על סך 700ש"ח.
טיולי נעורים (ז-ט) בתאריכים  20-21.10עלות ₪ 260
טיולי צעירה (ה-ו) בתאריכים  27-28.10עלות ₪ 230
טיול צעירה (ד) בתאריך  28.10עלות ₪ 120

השנה אנו עוברים לפורטל הורים החדש!
בכדי לבצע רישום למיסי חבר ולמפעלים והטיולים השונים יש לבצע רישום בפורטל ההורים
(גם הורים שהיו רשומים בפורטל הקודם)
איך עושים את זה?
 .1נכנסים לאתר הצופים .מצרף קישורhttp://www.zofim.org.il
 .2לוחצים על הבאנר של פורטל ההורים קצת למטה מצד שמאל
 . 3נפתח חלון שמבקש מהנהגות שונות(ביניהן הנהגת חיפה) להכנס לפורטל החדש ומופיע קישור
 . 4נכנסים למסך רישום המבקש מייל וסיסמה ,היות וזו הפעם הראשונה שאתם נכנסים עליכם ללחוץ
על "הירשם" ויפתח חלון בו אתם ממלאים תעודת זיהוי מייל וסיסמא (שימו לב אלו פרטי הורה ולא
חניך).
 . 5עם סיום ההרשמה ישלח אליכם מייל לאימות הרשמה לכתובת המייל שהכנסתם .אנא פתחו
אותו.
 .6היכנסו למשתמש דרך המייל וסיסמה ויפתח חלון בו  4אופציות .בחרו את אופציית "פרטי בית
אב" .שם תוכלו להזין את פרטיכם ואת פרטי ילדיכם.
 .7עד לכאן ביצעתם פעולות שקשורות ברישום ראשוני וחד פעמי .מעתה תוכלו להכנס לפורטל
ולהירשם ולשלם למפעלים.
 .8בחרו באופציית "רישום למפעלים" ובחרו את המפעל הרצוי -הפעם בוחרים מיסי חבר וטיול
פתיחת שנה לפי שכבת הגיל.
 .9לאחר בחירת המפעלים יופיעו אישורי הורים מוכנים ,אנא הכנסו ,הדפיסו אותם ,תחתמו ותעבירו
למדריכים .לאחר מכן תהיה אופציה לתשלום באשראי עם מילוי פרטי האשראי.
 .10הסתבכתם? אנא פנו למדריך לקבלת עזרה או שלחו מייל עם פרטי הבעיה.
מאחלים שנה טובה ומוצלחת!
שבט לטם

