


כללי
:  רוכבים וסוסים נעשה דרך אתר ההתאחדות בכתובת, הרישום להתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה של חברים

www.ief.org.il- בלבד"כרום"אנא השתמשו בדפדפן.
"כניסה לחברים"יש להיכנס לאזור האישי דרך –ה רשומים /אם הנך חברה

מלאו את הטופס ואז תוכלו לעדכן פרטים  –" הרשמה להתאחדות"אנא הכנסו באתר ל–חדשים ות/חברים
"כניסה לחברים"באזור האישי דרך 

רשמו את תעודת הזהות שלכם ואת הסיסמה כדי להיכנס לאיזור האישי שלכם

http://www.ief.org.il/


את הרוכבים והסוסים  לרשום או לעדכן אם הנך מנהל מועדון תוכל 
רוכבים חדשים יש , שימו לב–המועדון שלך דרך דף המידע של 

לרשום דרך אתר ההתאחדות

בלחיצה על קוביית פרטים תועברו לכרטיס מועדון

הסוסים ועוד, הרוכבים, כרטיס המועדון מציג את פרטי המועדון



האישיבאיזורתפריט 
.  האישי של הרוכבים והסוסים שבבעלותםבאיזוראלו הלשוניות המופיעות 

.והדפיסוPDF-ייצאו ל–רוצים להדפיס את הכרטיס האישי שלכם 

אחרי כל שינוי" שמור"רק אין לשכוח ללחוץ על –לעדכן פרטים בלשוניות השונות , יש אפשרות למלא שדות

באפשרותכם לעבור ללשונית אחרת או על ידי לחיצה על שם הלשונית בתפריט  –סיימתם לעדכן לשונית 
.  שנמצא בתחתית כל לשונית בצד שמאל" המשך ללשונית הבאה "כפי שמופיע לעיל או בלחיצה על כפתור 



אנא וודאו שכל השדות במסך זה מולאו  -עם כניסתכם למערכת מוצגת בפניכם לשונית מידע 
).  דרכון ותמונה, ז"אין חובה להעלות ת(

מאפשר להעלות מסמכים וקבצים מהמחשב למערכת הסימן       

עברו ? סיימתם למלא
-ללשונית הבאה 

חברויות

חובה  –חברים מתחרים 
להעלות אישור רפואי כאן
חובה על האישור להיות  

מרופא ספורט בלבד

אם חלו שינויים  
–בפרטים שלכם 

אנא עדכנו דף זה



בחירת סוג חברות לשונית חברויות
מופיע הענף אותו רשמתם  –מתחת לענף 

אפשר לשנות שדה זה . בכניסה למערכת
יש לשמור  . בבחירה של ענף מתוך הלשונית

בחירה זו בכפתור עליו מורה החץ
כפתור שמירה זה מיועד אך ורק למי שבוחר ענף  

משני
המשיכו לבחירת חברות בהתאחדות

אם ברצונכם להיות חבר מתחרה√ סמנו 
גם אם  , אם תרצו חברות עם בטוח√ סמנו 

.בחרתם חבר מתחרה
בחרו את שם החברות מהחלון  , לאחר מכן

שם  "שנפתח בלחיצה על החץ הקטן בשדה הבא 
בחרו את החברות המתאימה לכם על  ". חברות

או חבר עם  /פי גילכם והבחירה של חבר מתחרה
.  בטוח

לא לשכוח ללחוץ על כפתור שמור בצד שמאל של  
.לסכום

יופיע פירוט התשלומים שיהיה  –ברגע ששמרתם 
.עליכם לשלם עבור החברות

אם ברצונכם לרשום גם סוסים עברו ללשונית  
הכנסו ללשונית פירוט תשלומיםהבאה ואם לא 

שמור



חברות באירגונים בינלאומיים תעודכן על ידי  
רכז ענף אחרי שתעלו תעודת חבר  /המשרד
בתוקף

העלאת תעודת חבר  
בינלאומי  באירגון



אתלרשוםכדיסוסיםללשוניתלעבורבאפשרותכםחברויותלשוניתעדכוןבסיום
.לתשלוםומשםתשלומיםלפירוטישרלעבוראושלכםהסוסים

,  )רישום סוסואך ורק עבור (אם ברצונכם לשלם עבור רישום סוס כדי להוסיף סוס למערכת יש ללחוץ על כפתור הוסף
"לתשלום"על לשונית לחצו 

–לערוך או למחוק סוס , ברצונכם לשמור
בחרו את הכפתור המתאים

במסך זה מופיעים הפרטים הכלליים על הסוס ומצב התשלומים עבורו
או על הוסף תפתח את הכרטיס האישי של הסוס  , )ערוך(לחיצה על סימן העיפרון 

לשונית סוסים



אישיכרטיס
סוסשל

תעודות גזע יבוצע על ידי , עדכון רישיונות תחרות
המשרד אחרי העלאת המסמך המתאים

יש להקפיד לרשום בעברית  
בשדה שם בעברית  

ובלועזית בשדה שם בלועזית
ונא לא לשכוח סוג סוס  

סוס ברישום  , מתחרה(
יש ) מוקדם או סוס אימון

להקפיד בעת רישום סוס  
ברישום מוקדם לבחור סוג 

,  "מוקדםסוס ברישום "סוס 
על ידי תחוייבואחרת 

!המערכת במחיר מלא



–הלשוניות בכרטיס הסוסים 

יש להעלות    –' פספורטים וכו, בכל הנוגע לרישיונות תחרות. מידע על פרטי הסוס כפי שידוע לכם–כללי *
.רכז ענף מעדכנים נתון זה/מסמך מתאים והמשרד

אי אפשר יהיה לרשום בעלים  . שם הבעלים נלקח מלשונית המידע של החבר הרושם את הסוס–בעלים *
).אם יש לו(שונה ממה שרשום לסוס ברישיון תחרות 

.המשרד יעדכן סוג חיסון ותאריכים. יש להעלות אישור וטרינר על החיסונים–חיסון *

.המשרד יעדכן על סמך המסמך שהועלה את פרטי הבטוח–יש להעלות פוליסת בטוח –אישור בטוח *

.יעודכן על ידי המשרד–חייבים להופיע בפוליסת הבטוח –רוכבים מורשים *

תמשוך נתונים מהתחרויות בהן התחרה הסוס–לשונית בפיתוח –הישגים *



לשונית פירוט תשלומים
"  לתשלום"לחצו על כפתור . מפרטת את התשלום עבור חברויות ועבור סוסים כפי שנרשמו בכרטיס

.בכרטיס אשראי) תשלומים 3עד (שיעביר אתכם למערכת הסליקה בה תוכלו לשלם 
.אחרי ביצוע תשלום יופיע הפירוט שלו ומספר הקבלה בשורה של פירוט תשלומים

.לבצוע התשלוםפנו למשרד –חוות המבצעות תשלום אחד עבור מספר רוכבים וסוסים 



 ?שאלות

במיילההתאחדותלמשרדפנואנא
office@ief.org.il

mailto:office@ief.org.il

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	אם הנך מנהל מועדון תוכל לרשום או לעדכן את הרוכבים והסוסים שלך דרך דף המידע של המועדון – שימו לב, רוכבים חדשים יש לרשום דרך אתר ההתאחדות� 
	תפריט באיזור האישי�אלו הלשוניות המופיעות באיזור האישי של הרוכבים והסוסים שבבעלותם. 
	עם כניסתכם למערכת מוצגת בפניכם לשונית מידע - אנא וודאו שכל השדות במסך זה מולאו (אין חובה להעלות ת"ז, דרכון ותמונה). �הסימן       מאפשר להעלות מסמכים וקבצים מהמחשב למערכת    
	בחירת סוג חברות
	חברות באירגונים בינלאומיים תעודכן על ידי המשרד/רכז ענף אחרי שתעלו תעודת חבר בתוקף
	 בסיום עדכון לשונית חברויות באפשרותכם לעבור ללשונית סוסים כדי לרשום את הסוסים שלכם או לעבור ישר לפירוט תשלומים ומשם לתשלום.� �
	כרטיס אישי של סוס
	הלשוניות בכרטיס הסוסים – �
	לשונית פירוט תשלומים�מפרטת את התשלום עבור חברויות ועבור סוסים כפי שנרשמו בכרטיס. לחצו על כפתור "לתשלום" שיעביר אתכם למערכת הסליקה בה תוכלו לשלם (עד 3 תשלומים ) בכרטיס אשראי.�אחרי ביצוע תשלום יופיע הפירוט שלו ומספר הקבלה בשורה של פירוט תשלומים.�חוות המבצעות תשלום אחד עבור מספר רוכבים וסוסים – פנו למשרד לבצוע התשלום.
	שאלות? 

