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ישראל להרשמה לפסטיבלים של תכניתFIRSTברוכים הבאים למדריך הרשמי של 

FIRST LEGO League Jr. בישראל!

הרפתקאות , AQUA ADVENTURE–2017/18מדריך זה נועד לעזור לכם להירשם לפסטיבלים של קבוצתכם לעונת 

. בטיפות

:מספר דגשים לפני רישומכם לפסטיבל

.וקבוצתכם מאושרת לעונהFIOSודאו כי יש ברשותכם חשבון פעיל במערכת •

מועדי  זה אינם התאריכים שמופיעים במדריך . התעדכנו בתאריכי הרישום המופיעים בעדכונים השונים•

.  הרשמיים אלא לצורך המחשה בלבדהפסטיבלים 

.שכן הרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד, קבעו מראש מספר אופציות לרישום לפסטיבלים•

.הירשמו מוקדם ככל האפשר לפסטיבלים•

,קל ונעיםמאחלים לכם שימוש 

FIRST-וFIOSצוות  LEGO League Jrישראל

הקדמה



,  על מנת להתחיל בהליך הרישום•

מדף  , FIOS–יש להיכנס למערכת ה 

FIRSTהבית של אתר LEGO 

League Jr .

נא  , במידה ושכחתם את הסיסמא•

על מנת  , "שכחתי סיסמא"לחצו על 

ל "בדקו בדוא. לקבל סיסמה חדשה

את  ( דואר זבל/וגם בספאם)שלכם 

עם הנחיות  FIOS–ההודעה מ 

.לחידוש סיסמא

התחבר למערכת : דף הבית



?מה עליכם לעשות בעמוד זה

FIRST-וודאו שסטטוס קבוצות ה( 1)
LEGO League Jr  שברצונכם לרשום

".מאושר"

לא ניתן לבצע רישום  -לתשומת לבכם 

.לאירוע עבור קבוצה בסטאטוס אחר

רישום קבוצות  "הקליקו על ( 2)

.  בתחתית העמודהמופיע " לפסטיבלים

.ראשיים שלהןכמנטוריםבעמוד זה רשימת כלל הקבוצות שאתם רשומים 
FLL Jrקבוצות 3-וFLLקבוצות FRC ,3ל המשתמש הנו מנטור ראשי של קבוצת "בדוגמא הנ

הקבוצות שלי: עמוד

רישום קבוצות לפסטיבלים



FIRSTסקרו את רשימת• LEGO 
League Jr– 1פסטיבלים מחזור

בדקו באילו פסטיבלים ישנו מקום  •

.  פנוי

בחרו את הפסטיבל המתאימה לכם •

"  הרשם"ולחצו על המילה 

לקבוצות שבהנחייתךכלל התכניות  בעמוד זה רשימת כלל האירועים של 

נבחר בפסטיבל המתקיימת בדימונה, בדוגמא זו*

.  מקומות מועדפים/ הגיעו מוכנים עם מועדים 

בדקו מראש את מועדי הפסטיבלים שפורסמו  

בדף הבית של  , הראשוןבעדכונים למחזור 
https://www.firstisrael.org.il/jrfll: התוכנית

רישום קבוצות לאירועים: עמוד

?מה עליכם לעשות בעמוד זה



וודאו שהנכם בעמוד האירוע  •

הנכון  

חזרה  "הקליקו על , אם לא•

."לרשימת אירועים

, לאחר בחירת הפסטיבל המבוקש

עמוד ובו רשימת הקבוצות  ייפתח 

.שלכם

?מה עליכם לעשות בעמוד זה

לאירועיםקבוצות רישום 



בתיבת הסימון  Vסמנו •

"  רשום קבוצה"בעמודת 

לקבוצות שברצוננו לרשום 

.  לאירוע

בתיבות  " V"לאחר שסימנו •

,  של הקבוצות הרלוונטיות

רשום קבוצות  "הקליקו 

"לאירוע

?מה עליכם לעשות בעמוד זה

לאירועיםקבוצות רישום 



בעמוד , במידה והרישום תקין

"רישום לאירוע"

"  הערות"תופיע בעמודת 

ההודעה  

".הרישום לאירוע נקלט"

דרך נוספת לוודא שקבוצתכם  

היא  , אכן נרשמה לפסטיבל

רישום קבוצות  "בעמוד 

,  "לאירועים

"קבוצות רשומות"בעמודת 

במידה  והתקבלה הודעה 

כנראה שלא נותר  , אחרת

מקום בפסטיבל אליו רציתם  

.להירשם

לאירועיםקבוצות רישום 



אם ברצונכם להמשיך לרשום  

קבוצות לפסטיבלים או לשנות 

רישום קבוצות  "נחזור לדף , בחירה

,"הרשם"ונלחץ שוב על " לאירועים

חלקלפסטיבל בו תרצו לקחת 

אנו מבקשים לקחת , במקרה זה

לפי  )חלק בפסטיבל שיתקיים ברהט 

(הדוגמא

FIRST LEGO League Jr פסטיבלים מחזור ראשון - AQUA ADVENTURE

לאירועיםקבוצות רישום 



נפתח מסך הרישום  , שימו לב

ברצוננו לרשום  . לפסטיבל ברהט

3יותר מקבוצה אחת ולכן סומנו 

.הקבוצות לפסטיבל זה

רשומה  1050שקבוצה , שימו לב

יש באפשרותנו  . לאירוע אחר

אך  , להעבירה לאירוע ברהט

הקבוצה תוסר מרשימת הקבוצות 

המשתתפות באירוע הקודם אליו 

.היא נרשמה

על מנת להשלים את התהליך נקיש 

".רשום קבוצות לאירוע"על 

!  שימו לב להודעה בעמודת ההערות
יבטל את הרישום של הקבוצה בפסטיבל בדימונה כיוון שכל קבוצה יכולה להירשם  1050ליד קבוצה " V"סימון 

!לפסטיבל אחד בלבד

לאירועיםקבוצות רישום 



!ברכות

הושלמה ההרשמה של כלל 

בחשבונכם וגם  הקבוצות שנמצאות 

.ההחלפה של הקבוצה לאירוע אחר

בהצלחה לכולם 

!ונתראה בפסטיבלים

לאירועיםקבוצות רישום 



ביישובןרשומות מראש לפסטיבל המתקיים , (והן בלבד)קבוצות מארחות •

שיבוץ הקבוצות  " רישום קבוצות לאירועים"יופיע במסך , עם הכניסה למערכת•

.בפסטיבל

.תוכלו לעשות זאת, במידה ותרצו להירשם לפסטיבל אחר•

.וודאו את הרישוםהכנסו, רשומים לפסטיבלהינכםגם אם קיבלתם הודעה כי •

!לא יישמר לכם מקום בפסטיבל שביישובכםשלאחר שינוי הרישום, שימו לב•

קבוצות מארחות -רישום קבוצות לאירועים



תשובהשאלה

לכמה אירועים אנחנו יכולים  

?להירשם

.כל קבוצה יכולה להירשם לאירוע אחד בלבד

קבוצות שנמצאות תחתיי אוכל  כמה

?לרשום לפסטיבל אחד

תוכלו לרשום את כל הקבוצות לאותו הפסטיבל ובלבד שנותר מקום בפסטיבל זה

שימו  .כל עוד יש מקום בפסטיבל אליו אתם מבקשים להירשם, תוכלו להחליף פסטיבל?האם אנחנו יכולים להחליף פסטיבל

נמחק הרישום מהפסטיבל אליו נרשמתם  , מהרגע שנרשמתם לפסטיבל אחר! לב

.לראשונה

קורה במידה ואנחנו נרשמים  מה

?לפסטיבל במקום מרוחק

אין עם .קבוצות נדרשות להירשם לפסטיבל המתקיימת רחוק ממקום המגורים, לעיתים

.כך בעיה אך תצטרכו להיערך כך שתגיעו בזמן לפסטיבל

לפסטיבל  האם יש רשימת המתנה

?מסוים

כל תקופת הרישום  תוכלו להיכנס לאורך". כל הקודם זוכה"ב "הרישום לפסטיבלים הינו ע

בתום תקופת  . אתם מבקשים להירשםבפסטיבל אליו , ולראות האם התפנה מקום

.ככל שניתן, ל ואנו נשתדל לסייע"תוכלו לפנות בדוא, הרישום

שאלות נפוצות



יצירת קשר

:  בנושאים טכניים אודות המערכת

FIOS ISRAEL
fios@firstisrael.org.il

---------------------------------------------------------------------------------

:  בנושאים כלליים

FIRST LEGO League Jr. – ISRAEL
https://www.firstisrael.org.il/jrfll


