תנועת הצופים העבריים בישראל
שבט רכ"ס-צופי כפר סבא
הורי שבט רכ"ס היקרים שלום!
על מנת לשפר את ניהול התקציב ואת ממשק המשתמש להורים עברנו לפורטל החדש של
תנועת הצופים בספטמבר  .2018הרישום בתוכנה הוא פשוט .התוכנה דורשת רישום חד
פעמי ולאחר מכן תוכלו לרשום את ילדיכם למפעלי הצופים באופן עצמאי בעזרת הפורטל
החדש.
אז איך זה עובד:
(שימו לב :רישום וגלישה בפורטל רק דרך מחשב
ולא טלפון נייד)
 .1עליכם להיכנס לפורטל החדש בקישור הבא:

https://www.zofim.net
קראו ועקבו אחר ההוראות.
כדי להתחבר למערכת נדרש רישום חד פעמי של
המייל שלכם ויצירת סיסמא.
 .2לחצו על כפתור "הירשם"
מלאו את הפרטים שלכם (שדות מסומנים בכוכבית
הם חובה) והגדירו סיסמא לפורטל.
בסיום תקבלו למייל קישור שמאשר את הפרטים.
שימו לב שלוקח למייל מספר דקות להגיע.
במייל ישלח לכם קישור המאפשר לכם להיכנס לפורטל.

שימו לב:
 חשוב ביותר – לרשום את החניך ב שבט רכ"ס – כפר סבא .....אסור להתבלבל בשלב זה!(ניתן לרשום כל ילד בשבט אחר – לדוגמא ,ילד אחד בשבט רכ"ס וילד אחר בשבט שליט)
-

שם המשתמש שלכם יהיה כתובת הדואר האלקטרוני של ההורה – נא לוודא שמכניסים כתובת
נכונה ועדכנית!

אילו פרטים להכין לפני הרישום:
• מספרי ת.ז .של שני ההורים
• מספרי ת.ז .של החניך/חניכים
• שם הגדוד (או השכבה) של החניך – חובה! שם המדריך  -רצוי ,לא חובה אבל חשוב.
• בעיות רפואיות והעדפות מזון – חובה למלא גם אם אין כאלה (לסמן "ללא")
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 .3ברוכים הבאים לפורטל ההורים החדש!
כדי לרשום את ילדכם לפעילות יש לעדכן באופן
חד פעמי את הפרטים החסרים בלשונית
"פרטי בית אב".
לאחר שתעדכנו את כל הפרטים החסרים -
שלכם ושל ילדיכם (בשתי הלשוניות –
'רישום הורים' ו'רישום חניכים') יש להקיש
על 'שמור והמשך' ולחזור למסך הבית.
שימו לב שהמייל של אחד ההורים צריך להיות המייל שאיתו נרשמתם לפורטל.
ועוד משהו – חשוב להכניס גם את שם הגדוד של החניך/כה ,לא יודעים? תשאלו
אותם!
 .4לרישום לפעילות בחרו את הלשונית
' .5רישום למפעלים'.
 .6בלשונית מופיעים המפעלים הרלוונטיים
לילדכם .בחרו את המפעל שאליו אתם
מעוניינים לרשום את ילדכם,
ולחצו על "שמור נתונים" ולאחר מכן
לחצו על כפתור "המשך לתשלום".
שימו לב – רק לאחר שלוחצים על כפתור
"שמור נתונים" אפשר להמשיך לשלב הבא.

 .7בשלב זה עליכם להיכנס להצהרת הבריאות,
להדפיס אותה ולשלוח אותה עם ילדיכם
לפעולה הבאה.
שימו לב! רק אחרי שתכנסו להצהרת הבריאות
תוכלו להמשיך לשלב הסופי – התשלום
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 .8השלב הסופי התשלום – התשלום לכל הפעילויות
בצופים מתבצע בכרטיס אשראי בלבד ,ובפריסה של
עד שלושה תשלומים ללא ריבית.
*הרישום דרך הפורטל הינו מאובטח ומספרי כרטיסי
האשראי אינם נשמרים.

במקרה שלא הסתדרתם לבד :
אנחנו נשמח לסייע לכם להירשם באחד מימי הרישום שיתפרסמו ע"י המדריכים ובדף הפייסבוק
(קחו בחשבון שיהיו קצת תורים ,נא העזרו בסבלנות)

בברכת הצופים – חזק ואמץ!
צוות בוגר שבט רכ"ס  -מרכזים בוגרים ,ראשת השבט ,סגנית ,גזבר השבט.
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