
 תקוה-מחלקת הנוער הפועל פתח
 אינטרנטירכת רישום הד

 

 צו על "פתיחת חשבון"לח -

 

 
 .מלאו את הפרטים שלכם )ההורה שמבצע את הרישום( -

 .ת חשבון"חאחר מילוי הפרטים לחצו על "פתיל -



 

 אנא שמרו אותה. , שתשמש אתכם להמשךהאישית בחלון הזה תקבלו את הסיסמא -
 .שך"צו על "המחל -

 

 
 

 ף.נוסה" כדי להכניס את הפרטים של ההורה לחצו על "הוספת הורה -

 



 

 

 ל ההורה הנוסף.בחלון זה מלאו את הפרטים ש -
 .ח"לעל "שלאחר מילוי הפרטים לחצו  -

 

 
 ."המשך"לחצו על  -

 

 



 
 

 .כניס את הפרטים של הילדהוספת ילד" כדי להעל " לחצו -

 



 
 

 מלאו את הפרטים של הילד. -
 "שלח"לאחר מילוי הפרטים לחצו  -

 

 
 

 "לחצו על "המשך -



 
 

 יעים.ניתן לראות את כולם מופו פרטים של ההורים והילדיםמילוי הם את השלמת עד כה -
 בשלב הזה אנו צריכים לשייך את הילד לקבוצה המתאימה לו. -
 חדשה"לחצו על "רישום לקבוצה  -



 

 .בחרו כדורגל - "ףענ"ב -
 לרישום ילדכם., בהתאם ה/ בית ספר סירקין / בית ספר המושב מחלקה בחרו ליגה -
 .םלדכחרו את הקבוצה של י, ברשימת הקבוצותה תפתח לכם ת המחלקלאחר בחיר -
 חצו על "הרשמה"לאחר בחירת הקבוצה ל -



 
 

 תו.צבוילדכם שוייך לקבשלב הזה  -
 על "רישום לקבוצה חדשה" , לחצו שוב)סט נוסף או גרביים( נוסף לרכוש ציוד במידה ותרצו -
 לחצו על "לתשלום באשראי", במידה ולא תרצו לרכוש ציוד נוסף -
השלמת קשר לואנו ניצור איתכם , לחצו על "סיום ללא תשלום" במידה ותרצו לשלם בצ'קים -

 והסדרת התשלום. הרישום

 

 ציוד נוסף. שרוצה לרכושחץ ירוט בחלון הבא למי שלהפ •

 

 

 



 
 .בחרו כדורגל - "ףענ"ב -
 רכישת ציודחרו ב – "מחלקה"ב -

 

 יוד" יפתחו לכם האפשרויות של הציוד שניתן לרכוש.בחרת ב"רכישת צלאחר ש -
 ."הרשמה"לחצו על ו לרכוש ובחרו את הציוד שתרצ -
הציוד לפי כמות  שובה הזאת וספת של ציוד, חזרו על הפעולכמו נעוד לרכוש במידה ותרצו  -

 .רצו לרכוששת
 צר.ים מכל מופריט 3לרכוש סך הכל עד ניתן  -

 

 , "סט מדים"ה הראשונה בחרו : בפעולנוספיםמדים טים ס 3תרצו לרכוש  לדוגמא: •

 .דים שלישי"סט מ"שלישית לחצו לה ה, בפעו"סט מדים נוסף"השניה בחרו  הבפעול



 
 

 .התווסף לסל הציוד הנוסף שרכשתם, וכן תוצבוילדכם שוייך לקבשלב הזה  -
 לחצו על "לתשלום באשראי", סיום הרישום ומעבר לתשלוםל -
השלמת קשר לואנו ניצור איתכם , לחצו על "סיום ללא תשלום" במידה ותרצו לשלם בצ'קים -

 והסדרת התשלום. הרישום
 

 ץ "לתשלום באשראי"שמעוניין לשלם באשראי ולחירוט בחלון הבא למי הפ •
 



 
 

 של כרטיס האשראי ובעל הכרטיס.מלאו את הפרטים המלאים  -
 אישור".צו על "לסיום לח -


