
לוגליגמדריך למשתמש מערכת 
ניהול אגודות ורישום לליגות

איגוד הטניס בישראל



כניסה למערכת –' שלב א

.comloglig.www: כניסה למערכת דרך אתר•
ידי מנהל האיגוד או לאחר שמנהל האגודה ביצע רישום -המערכת על בתוך שהוקם לאחר רק להיכנס למערכת יכול אגודה מנהל•

לאגודה דרך טופס הרישום לאגודות
123abc12: וסיסמא ראשונית) ספרות 9(ז .כניסה בעזרת ת•



"ראשי" –מידע אגודה  –' שלב ב

 טאבלאחר כניסה למערכת ננחת על •
".  ראשי"

במסך זה ניתן לראות סיכום עדכני של •
מספר בעלי  , מספר הקבוצות במועדון

-מספר השחקנים במיון על, תפקידים
שחקנים שאושרו , כ שחקנים"פי סה

שחקנים שלא אושרו , ידי האיגוד-על
שחקנים  " (פעילים"כ שחקנים "וסה

)תחרויות או יותר 4-שהשתתפו ב



"מידע" –מידע אגודה  –' שלב ב

נוכל להזין פרטי מידע על האגודה" מידע" בטאב•
)בלבד לעריכה איגוד מנהל בהרשאת( המועדון שם יוצג•
תמונה נוספתותמונת מועדון  ,לוגו להעלות ניתן•
)בהרשאת מנהל איגוד בלבד לעריכה( מועדון מספר•
ניתן להגדיר את מספר המגרשים   –מספר מגרשים •

הזמינים לאגודה
  המועדון אושר שבו התאריך יוצג – מועדון אישור תאריך•

באיגוד
,  "תעודת התאגדות"ניתן להעלות : מסמכי אגודה•

שימו  ". חתימה מורשיאישור "-ו" אישור כיסוי ביטוחי"
לב שלארח שהמועדון מאושר לא ניתן לשנות את  

המסמכים
עמותה 'מס•
העלאת מסמך על קיום ביטוח לשחקנים –ביטוח מועדון •
המרכזים מרשימת לבחירה – ספורט מרכז•
טלפון ואימייל, כתובת -פרטי קשר•
. יוצגו מסמכים שונים שהאיגוד מעלה –איגוד  מסמכי•

לנוחיותכם להורדה
האגודה על מילים כמה לכתוב ניתן – ואודות תיאור•
יש . הצהרה מעלה והאיגוד במידה – האגודה הצהרת•

לסמן שקראתם ומאשרים



"בעלי תפקידים" –מידע אגודה  –' שלב ב

.  ניתן להקים מנהלי אגודה נוספים לפי הצורך" בעלי תפקידים" בטאב•
על מנת להקים משתמש חדש במערכת" הוסף"נלחץ על כפתור •
 לפי קיים חפש" בשדה ז.ת או השם את להקליד ניתן במערכת קיים שכבר משתמש לשייך מנת על•

ההרשאה רמת את ולקבוע "שם או ז.ת



"שחקנים" –מידע אגודה  –' שלב ב



"שחקנים" –מידע אגודה  –' שלב ב

ניתן לראות תמונה מלאה על כל שחקני האגודה" שחקנים" בטאב•
ומשוייךשיוך לקבוצות במידה , )בהסגר, לא מאושר, מאושר, בהמתנה לאישור, לא פעיל(סטטוס השחקן , מוצגים פרטי השחקנים•
לטפל שתוכלו מנת על העלה שהאיגוד הערות יוצגו "רישום הערות"•
מסויים לאיגוד לגבי שחקן שונות הערות לרשום שמאפשר שדה – "מועדון הערות"•
לפתיחה" עין"אישור רפואי במידה וקיים יוצג באייקון של •
התראת מערכת בתום ההסגר ותתקבל ההסגר סיום תאריך יוצג בהסגר ושחקן במידה•
התחרויות שבהם השתתף כמות שחקן לכל מוצגים –" תחרויות"•
ידי האיגוד-התאריך אשר בו אשור על –" תאריך אישור"•
העדכון לאחר "שמור" כפתור יש ללחוץ על .עדכונים לבצע ניתן•
"מעטפה"ידי לחיצה על כפתור -ובמייל לכל שחקן על) לאפליקציה כאשר תהיה זמינה( פוש הודעת לשלוח ניתן•
לא מאושרים ולא פעילים, ממתינים לאישור, מספר המאושרים –חיווי על סטטוס השחקנים באגודה  ישנו המסך של העליון בחלק•
להסתיר עמודות/ ניתן לנוחיותכם להציג•
הכותרת של העמודה על ידי לחיצה-על עמודה כל לפי למיין ניתן•
סטטוס לפי סינונים לבצע ניתן•
...)אימייל, ז.ת. שם(ניתן לבצע חיפוש בהקלה בתיבת החיפוש לפי כמעט כל עמודה •
םהפרטי כל עם השחקנים רשימת את לאקסל לייצא ניתן•



"מגרשים" –מידע אגודה  –' שלב ב

ניתן להקים את המגרשים השונים שמשמשים את האגודה" מגרשים" בטאב•
ישנה התממשקות לגוגל מפות כך שניתן להתחיל (לצורך הוספת מגרש נזין את השם ואת הכתובת •

).ולהקליד ולבחור את התוצאה הרצויה
הגבלה ללא מגרשים מספר להוסיף ניתן•
ניתן להדפיס את רשימת המגרשים•



הקמת קבוצות –' גשלב 

ונזין את השם בשדה  " הוסף כקבוצה חדשה" קבוקס'הצעל מנת להקים קבוצה חדשה נסמן את . ניתן להקים את הקבוצות" קבוצות ליגה" בטאב•
"שמור"ולאחר מכן נלחץ על כפתור " הוסף קבוצה"

.הקבוצות לרשימת תתוסף הקבוצה•
יוצג השיוך (שם הליגה , שם הקבוצה ,לוגליג במערכת הקבוצה מספר ,)הקבוצה דף את פותח לחיצה( "עריכה" כפתור את כוללת הרשימה•

"מחק"עמודות ביטוח איגוד וביטוח מועדון וכפתור , )לאחר רישום הקבוצה לליגה
.האיגוד י"ע או המועדון י"ע מבוטחת הקבוצה אם לסמן חובה ישנה לליגה קבוצה של רישום לבצע מנת על•
"יצוא לאקסל"ידי לחיצה על כפתור -על הקבוצות כל של השחקנים רשימת את לייצא ניתן•



הוספת שחקנים לקבוצה –' דשלב 

)ליד שם הקבוצה העפרוןידי לחיצה על -על(נכנס לקבוצה הרצויה •
ז במידה והשחקן כבר קיים במערכת המערכת .בעת הקלדת ת. יפתח חלון להזנת פרטי השחקן –" הוסף"נלחץ על כפתור " שחקנים" בטאב•

ידי מנהל -שימו לב שרק שחקנים השייכים למועדון ניתן להוסיף לקבוצה על. תציג את התוצאה לבחירה וכל השדות ימולאו באופן אוטומטי
ידי מנהל האיגוד-שחקנים מאגודות אחרות ניתנים להעברה רק על. האגודה

.נוספים שחקנים להוסיף יהיה ניתן שלא כך הסתיים לליגה הקבוצה רישום שמועד לאחר ולחיץ פעיל יהיה לא "הוסף" כפתור כי לב שימו•
לאקסל ייצוא לבצע ניתן•
"בעל תפקיד" טאבבעלי תפקידים ברמת קבוצה דרך  –מאמן / ניתן להגדיר מנהל קבוצה•
"מידע"ה טאב דרך הקבוצה על מידע להוסיף ניתן•



רישום קבוצה לליגה –' השלב 
"ליגות-איגוד" לטאבנכנס •
  .יוצגו לרישום רשאית שהאגודה סימן האיגוד אשר ליגות שרק לב שים .לרישום הזמינות ליגות יוצגו זה במסך•
הליגה על מידע את המציג חלון יפתח "i" כפתור על לחיצה•
ידי מנהל  -תאריך סיום רישום ומינימום שחקנים בקבוצה כפי שהוגדר על, תאריך התחלה וסיום, ברשימת הליגות ניתן לראות את שם הליגה•

ליגה/ האיגוד
  יותר לבחור אפשרות ישנה .המועדון של הקבוצות רשימת תפתח. הדרופדאון על ללחוץ יש הרצויה לליגה קבוצה של רישום לבצע מנת על•

. ונדרש במידה אחת מקבוצה
ידי  -שימו לב שעד לתום מועד ההרשמה יש לדאוג שכל השחקנים יאושרו על. בחירת הקבוצה הרצויה למעשה הקבוצה נרשמה לליגה לאחר•

.האיגוד שכן לאחר סיום מועד הרישום שחקנים שאינם מאושרים לא יופיעו כמשויכים לקבוצה בליגה
.הדירוג סדר את לשנות ניתן .שלהם הדירוג לפי ממויינים השחקנים רשימת את המציג חלון יפתח הליגה שם על בלחיצה•



רישום קבוצה לליגה –' השלב 

רשימת השחקנים הרשומים

מידע על הליגה


