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 3עדכון מס 
 
 
 קבוצות יקרות, 
 

 אנו מקווים שאתם נהנים בחופשה ואוגרים כוחות לקראת העונה המרתקת והמדהימה ההולכת וקרבה....
 

Animal Allies – !הרישום בעיצומו 
 

 קבוצות! 288חודש חלף מפתיחת הרישום לעונה הקרובה וכבר נרשמו 
 לעונה. הקבוצות 520שימו לב! אמנם גדלנו בהיקף הפעילות השנה אך לא נוכל לעבור את מכסת 

 .FIOS -אם טרם נרשמתם, נא כנסו להנחיות המופיעות בעדכון הראשון ופתחו קבוצה במערכת ה
 .FIOS -נא וודאו שנפתחה קבוצה גם במערכת ה –קבוצות שהגישו קול קורא 

  
 עדכון מיוחד -משיכת ערכת משימות 
 

ב התחייבות מוזמנות להגיע למשרדנו כבר אנחנו שמחים לעדכן שקבוצות ששילמו את דמי ההשתתפות לעונה והעבירו כת
 .077-5256428או  077-7860208בימים הקרובים ולקבל את ערכת המשימות. לתאום איסוף הערכות צרו קשר לטלפון 

 (.30.8.16הנחיות לבניה יפורסמו בזמן חשיפת האתגר בארה"ב )
 
 דגשים חשובים –דמי השתתפות והנחיות לתשלום  
 

 יך אישור הקבוצות, מצאנו לנכון לשוב ולחדד את נוהל התשלום לעונה.על מנת לייעל את תהל
 .2016בספטמבר  30-את התשלום יש לבצע עד ה₪.  2,300דמי הרישום לעונה עומדים על 

 
 הנפקת חשבונית

 במידה והקבוצה מעוניינת לקבל חשבונית, נא מלאו את הטופס המצורף.  
 לכן היערכותכם בהתאם.ימי עבודה ו 5משלוח החשבונית יבוצע תוך 

 אופן ביצוע התשלום: את התשלום ניתן לבצע באחת מהאפשרויות הבאות:
 , תל אביב14יש להגיע למשרדנו, רח' ליסין  -העברה ידנית של צ'ק )המחאה( לפקודת הטכניון 

 20000/95, מספר חשבון 875הפקדה ישירות בבנק, לחשבון הטכניון המתנהל בבנק לאומי, סניף 
 20000/95, מספר חשבון 875לחשבון הטכניון המתנהל בבנק לאומי, סניף  -העברה בנקאית 

 העברת עדכון על בצוע התשלום:
  -עם ביצוע ההפקדה / ההעברה הבנקאית, יש לסרוק את אישור ההפקדה / העברה ולשלוח אותו בדוא"ל ל 

info@firstisrael.org.il  153-509040466 -או בפקס 
 לצרף טופס נלווה לתשלוםלאישור יש 

משלוח אישור התשלום והטופס הנלווה יאפשרו לנו לשייך את התשלום לקבוצתכם ולהעביר את הקבוצה לסטטוס 
 "מאושרת" לפעילות בעונה.

 
 הנפקת קבלה

 הנפקת קבלה תעשה בהתאם לפרטים שתרשמו על גבי טופס נלווה לתשלום.
 א הקפידו לרשום מידע ברור ומדויק.את הקבלה ניתן להנפיק פעם אחת בלבד ולכן, נ

 first@firstisrael.org.il -לשאלות והבהרות נוספות בנושאי חשבוניות, קבלות ותשלומים, ניתן לפנות בדוא"ל ל
 

 בברכת המשך חופשה נעימה!
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  עדכוני קבוצות
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