
מערכת רישום וניהול הקבוצות  הרישום לפסטיבלים מתבצע באמצעות . 1

עליכם להצטייד מראש  -הרישום יתבצע על ידי המנטור הרשום במערכת. 2
ל ובסיסמה אותם הגדרתם לכניסה למערכת ולוודא כי אתם  "בכתובת הדוא

בדקו מהו המועד והמיקום המועדפים עליכם לפי  , מצליחים להיכנס בנוסף
.  באתר6הרשימה כפי התפרסמה בעדכון 

.של קבוצתכםהרלוונטיםוודאו זאת עם כל הגורמים :המלצה

במידה וישנו מיקום ותאריך לפסטיבל  -הרישום הינו על בסיס מקם פנוי. 3
.  בסמיכות למועד פתיחת הרישוםלהרשם, שחשוב לכם להשתתף מומלץ

.  מקומן משוריין מראש אליו, קבוצות המארחות פסטיבל

:    'הנחיות לרישום לפסטיבלים מחזור ב

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/


ל והסיסמא שלכם"והזינו את הדואבקישור הבא כנסו למערכת הרישום . 1

המופיע בתחתית הדף בצד השמאלי  " רישום לאירוע"לחצו על הכפתור . 2
(מסך זה יהיה ריק, במידה והרישום עוד לא נפתח! שימו      )

על המשבצת באירוע שאתם מעוניינים להירשם אליוVסמנו . 3

"רישום קבוצות לאירוע הנבחר"לחצו על . 4

במשבצות שליד הקבוצות שאתם מעוניינים לרשום לאירועVסמנו . 5

"רישום קבוצות לאירוע"לחצו על . 6

"  מעבר להמשך רישום אירועים"לחצו על  . 7

"  ניהול קבוצה"חזרו למסך , על מנת לוודא שהרישום נקלט כראוי. 8
.ובדקו שמקום ותאריך הפסטיבל מופיע בתחתית הדף

?איך נרשמים
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?מתי נרשמים
21:00יום רביעי בשעה 01/05הרישום ייפתח ב

21:00יום ראשון בשעה 05/05וייסגר ב

?מי יכול להירשם לסטיבל
בלבד  " מאושרת"קבוצות הנמצאות בסטאטוס 

להרשםיכולות 

שעות 
האירוע

תאריך  
אירוע

יום מיקום  
אירוע

צהריים 28/05 שלישי ,  הריאלי*
חיפה

בוקר 31/05 שישי קדימה צורן

צהריים 03/06 שני מגידו

בוקר 05/06 רביעי 1דימונה *

צהריים 05/06 רביעי 2דימונה *

בוקר 06/06 חמישי מרחבים

בוקר 07/06 שישי הכפר הירוק  
1

בוקר 12/06 רביעי טכניון

בוקר 14/06 שישי הכפר הירוק  
2

בוקר 17/06 שני 1ירושלים 

צהריים 17/06 שני 2ירושלים 

בוקר 19/06 רביעי ירוחם*

* -פסטיבלים המסומנים ב
י הארגונים  "מנוהלים ומתופעלים ע

ישראל FIRSTהמארחים בשיתוף 



דגשים
קבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה  , על מנת לקחת חלק בפסטיבל–טופס הסכמה וויתור 

.  על טופס זה
:התהליך מורכב ממספר שלבים

קישור  , לנוחיותכם. ל"בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא. על הורי הילדים למלא את הטופס. 1
.כאן–קישור לטופס ידני , כאן–דיגיטלי 

במידה והורי הילדים ממלאים  . לוודא שכל הורי הילדים בקבוצה ממלאים את הטופסהמנטורבאחריות . 2
.יש לשמור את הטפסים בתיקייה נגישה ולהביאם אתכם ביום הפסטיבל, את הטופס הידני

,  לאחר חתימת כל הורי הילדים החברים בקבוצה על הטופס. 3
יש לסרוק טופס זה ולהעלותו  , בסיום החתימה. המנטורטופס הצהרת על מנטור הקבוצה לחתום על 

.למערכת רישום וניהול הקבוצות

:  למערכת רישום וניהול הקבוצותהנחיות להעלאת הטופס 
,  ולאחר מכן" לניהול קבוצה לחץ כאן"לחיצה על , ל וסיסמא"הזנת דוא

,  העלאת הטופס לתוך תיבת טעינת הקבצים
"שמירה וחזרה למסך ניהול הקבוצות"לחיצה על 
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מתנדבים

לחברי קבוצות בתכניות השונות  , הורים, ילדים, מורים: הרישום להתנדבות בפסטיבלים נפתח וגם אתם
! איתנומוזמנים להתנדב ולקחת חלק באירוע חוויתי ומרגש יחד FIRST-ב

למצוא במערכת  פירוט נוסף בנוגע לתפקידים המוצעים להתנדבות והרישום להתנדבות עצמה ניתן 
רכזת המתנדבים החדשה שלנו לכתובת  , לפניות נוספות בנושא התנדבות ניתן לפנות לורד. מתנדבים

volunteer@firstisrael.org.ilל "הדוא

,תודה רבה מראש
FIRSTצוות  LEGO LeagueJr

mailto:volunteer@firstisrael.org.il

