
1

מדריך רישום לתחרויות  

קבוצות

FIRST LEGO League

21:00בשעה 3.12.17–ה , הרישום לתחרויות האזוריות יחל ביום ראשון

21:00בשעה 6.12.17–ה , ויסתיים ביום רביעי
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,מנטורים יקרים

במדריך שלהלן פירוט שלבי הרישום לתחרות האזורית בישראל.

מדריך זה מיועד לרישום קבוצות לתחרויותFIRST LEGO League בלבד.

:דגשים לפני התחלת התהליךמספר 

 כי יש ברשותכם חשבון פעיל במערכת הודאו-FIOS , ורשומה על שמכם" מאושרת"קבוצתכם בסטטוס.

 שבאתר6בעדכון התעדכנו בתאריכי הרישום המופיעים.

 הרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי בלבדלרישום ברגע פתיחתו שכן הירשמו.

ניתן לרשום את הקבוצה לתחרות אזורית אחת בלבד.

עקבו אחר המדריך במקביל לתהליך הרישום ולסימונים על גבי מסכי המערכת שבמדריך זה.

,מאחלים לכם שימוש נעים

FIRST-ו FIOSצוות  LEGO League ישראל

http://my.firstisrael.org.il/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_7b69c37b8b424bcf94b038c29820476d.pdf
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שלבי התהליך

על מנת להתחיל בהליך הרישום  

-יש להיכנס למערכת ה, לתחרות

FIOSולהתחבר למערכת.

,  במידה ושכחתם את הסיסמא•

".שכחתי סיסמא"לחצו על 

וגם  )ל שלכם "בדקו בדוא•

-את ההודעה מ( דואר זבל/בספאם

FIOS   עם הנחיות לחידוש

.סיסמא

רצוי לבדוק את הכניסה למערכת  •

.לפני פתיחת הרישום

.שמכםעלהרשומותהקבוצותמפורטותבומסךיתקבל,למערכתכניסתכםעם

http://my.firstisrael.org.il/
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מסך בו מפורטות הקבוצות הרשומות על שמכם-דף הבית

? מה עליכם לעשות בעמוד זה

/  רישום קבוצות לתחרויות "על הקליקו . 2

"פסטיבלים

FIRSTקבוצותשסטטוסוודאו.1 LEGO

League"לתחרותלרשוםניתןשכן"מאושר

.זהבסטטוסקבוצהרק

"לאירועיםקבוצותרישום"-הבאהמסךיתקבל

1

2
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רישום קבוצות לאירועים
?מה עליכם לעשות בעמוד זה

FIRSTמועדי התחרות מפורסמים באתר . מוכנים עם רשימה של תחרויות מועדפותלהגיע . 1

LEGO League6' בעדכון מס

תחרות  לבחור . 3

".הרשם"ולהקליק על 

הקבוצות הרשומות על שמכם והתחרות  כליפתח מסך בו , לאחר בחירת התחרות

.אליה ביקשתם להירשם

את רשימת  לסקור . 2

התחרויות ולזהות באילו מהן  

.יש מקום פנוי

3 2
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רישום לאירוע  
?מה עליכם לעשות בעמוד זה

לסמןניתן.לאירועלרשוםשברצונכםלקבוצותהסימוןתיבתעללחצו,"קבוצהרשום"בעמודה.3

.פנוימקוםתלוי,לאירועאחתמקבוצהיותר

."לאירועקבוצותרשום"הקליקו,הרלוונטיותהקבוצותשלבתיבות"V"שסימנתםלאחר.4

וודאו שהנכם בעמוד האירוע  . 1

נבחרה  , בדוגמא שלנו). הנכון

(  22.1.18-ב, התחרות בתל אביב

חזרה "הקליקו על , אם לא. 2

".לרשימת אירועים

1

4

3

2
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רישום לאירוע

קבוצהכלליד,הבאהמשפטיופיע,לאירועהרישוםעלהלחיצהעם,תקיןוהרישוםבמידה•

."נקלטלאירועהרישום",תקיןבאופןשנרשמה

.נרשמתםאליהלתחרותומשובצתכראוינרשמההקבוצהכיאישורמהווהזוהערה•
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רישום קבוצות לאירועים

,"לאירועיםקבוצותרישום"בעמודהיא,לתחרותרשומהאכןשקבוצתכםלוודאנוספתדרך

"רשומותקבוצות"בעמודת

,0הספרהמופיעהפנוייםמקומותשבעמודתאואחרתהודעהוהתקבלהבמידה

להירשםועליכםלהירשםרציתםאליהבתחרותמקוםנותרשלאהיאהמשמעות

.פנוייםמקומותעדיןבה,אחרתלתחרות
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שינוי רישום לתחרות

הקבוצותאחת/הקבוצהעםנרשמתםאליההתחרותאתלשנותוהחלטתםבמידה

אליהבתחרותובחרו"לאירוערישום"למסך,למערכתשובכנסו,שמכםעלשרשומות

.פנוייםמקומותבהישושעדיןלעבורמעונייניםאתם

-הבאהמסךיתקבל
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לתחרותשינוי רישום 
?מה עליכם לעשות בעמוד זה

עם."לאירועקבוצותרשום"הקליקו,הרלוונטיותהקבוצותשלבתיבות"V"שסימנתםלאחר.2

תועברוהיאלראשונהנרשמתםאליהלתחרותהקבוצהשלהרישוםיבוטל,לאירועהקבוצהרשום

.החדשהלתחרות

.פנוימקוםבסיסעלרקתתאפשרזולתחרותחזרה,לבשימו•

,  "רישום קבוצה"בעמודה . 1

לחצו על תיבת הסימון לקבוצה 

הרשומה לתחרות אחרת  

ואתם מבקשים להעביר  

1.לתחרות זו

2
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רישום קבוצות לתחרויות שונות

לרשום את כל הקבוצות  , אם תרצו, במידה ויש לכם יותר מקבוצה אחת תוכלו•

.לתחרות אחת או  לתחרויות שונות

, עבור כל קבוצה בנפרד, עליכם לבצע את תהליך הרישום, על מנת לעשות זאת•

.  לפי השלבים שתוארו לעיל

שכל קבוצה רשומה  " רישום קבוצות לאירועים"וודאו בעמוד , בתום הליך הרישום•

.לתחרות אליה ביקשתם לרשום אותה
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מרשויות מארחותקבוצות 

האזוריתלתחרותמראשרשומות(חיפה,ירושלים,אביבתל)מארחותמרשויותקבוצות•

מראשרשומההקבוצהכיהודעהקיבללאהראשיוהמנטורבמידה.בעירןהמתקיימת

.רשומהאינההקבוצהכילהניחיש30.11.17-החמישיליוםעדלאירוע

אתוודאוהיכנסו,המקומיתלתחרותרשומיםהנכםכיהודעהקיבלתםאםגם•

.הרישום

שיבוץ"לאירועיםקבוצותרישום"במסךיופיע,למערכתהכניסהעם,אלולקבוצות•

שימואךזאתלעשותתוכלו,אחרתלתחרותלהירשםותרצובמידה.בתחרותהקבוצות

זולתחרותוחזרהשביישובכןבתחרותמקוםלכםישמרלאהשינוישלאחר,לב

.פנוימקוםבסיסעלרקתתאפשר
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שאלות ותשובות

תשובה שאלה

אחתאזוריתלתחרותלהירשםיכולהקבוצהכל יכוליםאנחנותחרויותלכמה

?להירשם

מקוםשנותרובלבדהתחרותלאותההקבוצותכלאתלרשוםתוכלו

זובתחרות

אוכלתחתישרשומותקבוצותכמה

?אחתלתחרותלרשום

מבקשיםאתםאליהבתחרותמקוםישעודכלתחרותלהחליףתוכלו

לתחרותשנרשמתםמהרגע!לבשימו.פתוחעדיןוהרישוםלהירשם

לראשונהנרשמתםאליהמהתחרותהרישוםנמחק,אחרת

?תחרותלהחליףיכוליםאנחנוהאם

ממקוםרחוקהמתקיימתלתחרותלהירשםנדרשותקבוצות,לעיתים

לתחרותבזמןשתגיעוכךלהיערךתצטרכואךבעיהכךעםאין.המגורים

לתחרותונרשמיםבמידהקורהמה

?מרוחקבמקום

לאורךלהיכנסתוכלו."זוכההקודםכל"בסיסעלהינולתחרויותהרישום

אתםאליהבתחרותמקוםהתפנההאםולראותהרישוםתקופתכל

טופסאתלמלאתוכלוהרישוםתקופתבתום.להירשםמבקשים

שניתןככללסייענשתדלואנולכךהמוגדרבמועדהשינויים

לתחרותהמתנהרשימתישהאם

?מסוימתאזורית
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!זהו

השלמתם את תהליך הרישום לתחרויות אזוריות

HYDRO DYNAMICS 2017-18עונת 

!ונתראה בתחרויותבהצלחה 


