
  

 
 

 
 
 
 
 

 06.12.2018תאריך /  8 'עדכון מס
 

 ,קבוצות יקרות
 התחרויות קרבות ובאות ואנו נרגשים מאוד לעדכן אתכם במספר עניינים חשובים העומדים על סדר היום!

 
 

 רישום לתחרויות האזוריות
 צעדים מקדימים לרישום לתחרויות 

ת. לכן, על ידי המנטור הרשום במערכ מערכת רישום וניהול הקבוצותהרישום לתחרויות מתבצע באמצעות 

כי אתם מצליחים  ולוודא מראש בכתובת הדוא"ל ובסיסמה אותם הגדרתם לכניסה למערכת עליכם להצטייד

ם עליכם וודאו זאת עם כל הגורמים הרלוונטיים לקבוצתכם. בדקו מהו המועד והמיקום המועדפילהיכנס. בנוסף, 

 בהמשך העדכון. מופיעה ומיקומיהן לנוחיותכם, רשימת התחרויות

דה וישנו מניסיון העבר, עם פתיחת מועד הרישום מכסת הקבוצות מתמלאת והרישום לאותה התחרות נסגר. במי

  להקדים ולשריין את מקומכם בתחרות הרצויה.יך שחשוב לכם במיוחד להתחרות בו, מומלץ להקפיד תאר

 איך נרשמים? 
. מערכת רישום הקבוצות לרשום אותן לאירוע דרךל מנת להשלים את הרישום לתחרויות, מנטור הקבוצה צריך ע

 להלן השלבים לרישום קבוצה לאירוע:
 והזינו את הדוא"ל והסיסמא שלכם בקישור הבאכנסו למערכת הרישום  ←

 בצד השמאלי הדףהמופיע בתחתית  לחצו על הכפתור "רישום לאירוע" ←

 ריק!)(שימו לב! במידה והרישום עוד לא נפתח, מסך זה יהיה 

 על המשבצת באירוע שאתם מעוניינים להרשם אליו  ✓סמנו  ←

 לחצו על "רישום קבוצות לאירוע הנבחר" ←

 במשבצות שליד הקבוצות שאתם מעוניינים לרשום לאירוע ✓סמנו  ←

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 רישום לתחרויות האזוריות  )1(
 העלאת טופס הסכמה וויתור )2(
 הצטרפות לשיחת וועידה להכנה לתחרויות  )3(
 פתיחת הרישום להתנדבות בתחרויות  )4(
 סיוע בנושא טפסים נדרשים להשתתפות בעונת הפעילות )5(
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 לחצו על "רישום קבוצות לאירוע" ←
נוספים, או על "שמירה לחצו על "מעבר להמשך רישום אירועים" במידה ואתם רוצים לרשום קבוצות לאירועים  ←

 וחזרה למסך הראשי" במידה וסיימתם לרשום את הקבוצות שלכם
בתחתית  קלט כראוי, חזרו למסך "ניהול קבוצה" ובדקו שמקום ותאריך האירוע מופיעיםנעל מנת לוודא שהרישום  ←

 הדף

 מתי נרשמים? 
בשעה   11.12.18-ה 'גוייסגר ביום  21:00ה בשע 09.12.18-ה' אייפתח ביום  ותהרישום לתחרויות האזורי

21:00 . 
 מי יכול להירשם לתחרות? 

יכולות להירשם לתחרויות. במידה  "ממתינה לתשלום" או "מאושרת" בלבדקבוצות הנמצאות בסטטוס 

, רישומן 18.12.18וקבוצות אשר נמצאות בסטטוס "ממתינה לתשלום" לא יסדירו את התשלום עד ליום ג' 

 מהתחרות יוסר. 

 INTO ORBITתאריכי תחרויות לעונת 
 תאריך אירוע מקום אירוע שם אירוע

 19\1\14 היכל שלמה, תל אביב יפו 1תחרות אזורית 

 19\1\15 היכל שלמה, תל אביב יפו 2תחרות אזורית 

 19\1\16 היכל שלמה, תל אביב יפו 3תחרות אזורית 

 19\1\17 היכל שלמה, תל אביב יפו 4תחרות אזורית 

 19\1\22 פיס ארנה, ירושלים 5תחרות אזורית 

 19\1\23 פיס ארנה, ירושלים 6תחרות אזורית 

 19\1\24 פיס ארנה, ירושלים 7תחרות אזורית 

 19\1\28 מרכז הקונגרסים, חיפה 8תחרות אזורית 

 19\1\29 מרכז הקונגרסים, חיפה 9תחרות אזורית 

 19\1\30 מרכז הקונגרסים, חיפה 10תחרות אזורית 

 19\2\25 פיס ארנה, ירושלים 1תחרות גמר 

 19\2\26 פיס ארנה, ירושלים 2תחרות גמר 

 
 העלאת טופס הסכמה וויתור

 על מנת לקחת חלק בתחרות, קבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה על טופס הסכמה וויתור. 

 התהליך מורכב ממספר שלבים: 



  

 
 

  על הורי הילדים למלא את הטופס. בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל. לנוחיותכם, קישור לטופס

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -דיגיטלי

  באחריות המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ממלאים את הטופס. במידה והורי הילדים ממלאים

 את הטופס הידני, יש לשמור את הטפסים בתיקיה נגישה ולהביאם אתכם ביום התחרות. 

  ,על מנטור הקבוצה לחתום לאחר חתימת כל הורי הילדים החברים בקבוצה על טפס ההסכמה והוויתור

. בסיום החתימה, יש לסרוק טופס זה ולהעלותו למערכת רישום וניהול טופס הצהרת המנטורעל 

 הקבוצות. 

  הזנת דוא"ל וסיסמא, לחיצה על "לניהול למערכת רישום וניהול הקבוצותהנחיות להעלאת הטופס :

קבוצה לחץ כאן" ולאחר מכן העלאת הטופס לתוך תיבת טעינת הקבצים, לחיצה על "שמירה וחזרה 

 למסך ניהול הקבוצות". 

 אנו ממליצים להקדים ולטפל בנושא מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות בתחרות ולכן -שימו לב
 

 שיחת וועידה להכנה לתחרות 
לקחת חלק, לשאול שאלות ולקבל הסברים בנוגע כמדי שנה, נקיים שיחת וועידה להכנה לתחרות בה תוכלו 

-18:00בשעות  18.12.18-עידה תתקיים ביום ג' הלתחרויות האזוריות וגם לגבי תחרויות הגמר. שיחת הוו

 . כאן. ניתן להירשם לשיחת הוועידה 20:00

 
 

 פתיחת הרישום להתנדבות בתחרויות 
מורים, תלמידים, הורים, חברי קבוצות בתכניות השונות הרישום להתנדבות בתחרויות נפתח וגם אתם: 

מוזמנים לבוא ולהתנדב בהמוניכם! פירוט נוסף בנוגע לתפקידים המוצעים להתנדבות והרישום  -FIRSTב

ספות בנושא התנדבות ניתן לפנות לורד, . לפניות נוכאן במערכת המתנדביםניתן למצוא ממש להתנדבות עצמה 

 ! firstisrael.org.ilvolunteer@שלנו לכתובת הדוא"ל החדשה רכזת המתנדבים 

 

 טפסים נדרשים להשתתפות בעונת הפעילות  קבלתסיוע ב
אישורי השתתפות עבור שנים קודמות בתחרויות וזקוקים קבוצות אשר טרם קיבלו העתקי חשבוניות, קבלות, 

 first@firstisrael.org.ilרכזת האדמיניסטרטיבית שלנו לדוא"ל מכים הללו מוזמנים לפנות ללסיוע בטיפול במס

 ולקבל מענה בנושא. 077-5256428או לטלפון 
 

 Facebook -מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  הנכם
 

 בברכה, 
 

 ישראל         FIRST צוות
               

FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 
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