
  

FIRST    LEGO   League   Challenge   

 מערכת   התחרויות   המרוחקות  

 אישור   ההזמנה   להצטרפות   לתחרות  
 הזמנה   להצטרפות   מערכת   התחרויות   המרוחקות,    FIRST    Remote   Event   Hub ,   נשלחה   אל   המנטורים  
 הרשומים   ב-  Dashboard  באמצעות   המייל.   יש   להיכנס   ולהשלים   את   פתיחת   החשבון   שלכם   במערכת  
 בתום    3  ימים   מקבלת   ההזמנה   במייל.   במידה   וההזמנה   לא   הגיעה   אליכם   אנא   בדקו   ב-  Spam.   המשיכו  

 באמצעות   התחברות   עם    Google  או   קביעת   סיסמה   (שאורכה   ארוך   מ־  8  תווים   ומכילה   לפחות   אות   אחת  
 גדולה,   אות   אחת   קטנה   ומספר).  

  .  support@firstisrael.org.il    נתקלתם   בבעיה   בהתחברות?   לא   קיבלתם   את   המייל?   פנו   אלינו 

 צילום   מקצי   זירה   באמצעות   אפליקציית    FIRST    ישראל  

 השלימו   את   יצירת   חשבון   ה-ל-  FIRST    Remote   Event   Hub   שלכם   בהתאם   לשלב   הקודם   טרם   צילום  
 המקצים,   ודאו   כי   ברשותכם   פרטי   ההתחברות.  

  FIRST  -התחברו   עם   חשבון   ה   .  firstisrael.org.il/app    ישראל   מהקישור    FIRST    הורידו   את   אפליקצית 
 שלכם   ובחרו   את   הקבוצה.   לחצו   ״צילום   מקצה״   ועקבו   אחר   הנחיות   האפליקציה   יחד   עם    מסמך   הנחיות  

 הצילום   המלא .   לאחר   סיום   המקצה,   הסרטון   ישמר   בגלרית   התמונות   במכשירכם,   לחצו   על   הכפתור   ״מעבר  
 ל-  Remote   Event   Hub״,   ובמידת   הצורך   התחברו   לחשבונכם.   במערכת   זו   תתנהל   התחרות   המקוונת,   בחרו  

 באירוע   ובקבוצה   המתאימים   ועברו   לעמוד   ״משחקים   וניקוד״.   בעמוד   זה   תוכלו   להעלות   להגיש   סרטוני  
 מקצים   ולצפות   בסטטוס   שלהם.  

 לאחר   צילום   הסרטון   באפליקציה   עליכם   להמשיך   ל-  FIRST    Remote   Event   Hub ,   ולבחור   את   הסרטון  
 שברצונכם   להעלות.   ללא   שלב   זה,   הסרטון   אינו   מוגש   לעיון   שופטי   הזירה   ובכך   ההגשה   לא   תתקבל.  

 שליחת   הזמנות   להצטרפות   למפגשים  

 מטעמים   משפטיים,   השימוש   ב-  FIRST    Remote   Event   Hub   ובאפליקציית    FIRST    ישראל   מוגבל  
 למנטורים   רשומים   בני    18  ומעלה.   בעמוד   ״לוח   הזמנים״   תוכלו   למצוא   את   טקסי   הפתיחה   והסיום,   ואת  

 חדרי   השיפוט.   ליד   אירוע   בלוח   הזמנים   נמצא   כפתור   הצטרפות   למפגש   המקוון,   ובצמוד   אליו   כפתור  
 העתקת   הקישור.   תוכלו   לשתף   את   ההורים   והקהילה   בקישור   לטקס   הפתיחה   והסיום,   ואת   התלמידים  

 בקישור   לחדר   השיפוט   על   ידי   לחיצה   על   כפתור   העתקת   הקישור     והדבקת   הקישור   במקומות   הרצויים.  

      support@firstisrael.org.il    לכל   שאלה   נוספת   אנו   זמינים   במייל   

  www.firstisrael.org.il     |   ישראל   |   בניין   קנדה,   קריית   הטכניון,   ישראל   FIRST  

mailto:support@firstisrael.org.il
https://firstisrael.org.il/app
https://firstisrael.org.il/files/fll-challenge/F9BNzT0oi4v2fh/robot-game-video-recording.pdf
https://firstisrael.org.il/files/fll-challenge/F9BNzT0oi4v2fh/robot-game-video-recording.pdf
mailto:support@firstisrael.org.il
http://www.firstisrael.org.il/

