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  קבוצות שלום!
, . עכשיו הגיע רגע האמתKICKOFF -היום באירוע  ה העונה כאן!!! ואיזה כיף היה לפגוש את כל נציגי הקבוצות

 אנא קראו בעיון!  חשוב. FIRST -שמגיע מאיתנו ומ. כל עדכון קצב העדכוניםשעון החול מתקתק ויחד איתו 
 

 

 

 להלן העדכון:
 

1. Open Mesh –  לקבוצות ותיקות:ראוטרים 

 אימייל לאישור לרשימת הקבוצות שהזמינו ראוטר נוסף  בשבוע שעבר הופץ - ראוטר נוסף לקבוצות ותיקות

ההזמנה. הזמנה זו נמצאת בטיפול ואישורים מול משרד התקשורת על מנת שנוכל לייבא את הראוטרים 

קיבלו אישור היום וישלחו לישראל בשבוע הקרוב. על מועד  Rookies -קבוצות ה)הראוטרים של הנוספים. 

 בנוסףהקרובים( הגעתם לישראל ואופן הפצתם נעדכן בימים 

 של הברשימת המלאי  - ראוטר ברשימת המלאי-TOTE מופיע כי הנכם  ,בלה היוםיהשחור שכל קבוצה ק

רד מהקיט. לאור המגבלות של ייבוא ציוד תקשורת לישראל, הראוטרים אמורים לקבל ראוטר כחלק בלתי נפ

ותן ראוטר(. אנו בוחנים את רשדשות שאין באינם נכללים בקיט של הקבוצות הישראליות )למעט הקבוצות הח

 ונעדכן בימים הקרובים, האם נזכה אתכם בערך הראוטר.  "בארה FIRSTה מול הסוגי

 

 פעולה!נדרשת   - נוהל חוסרים/תקלות בקיט .2

 זהבמקרה וקיימים חוסרים בקיט שקבלתם היום או חלקים שהגיעו שבורים/רטובים/תקולים, אנא קראו בלוג 

נשארו שמונה ימים להגשת הבעיות לפי הנוהל. קבוצה שלא  -שימו לבשפורסם השבוע ופעלו על פי הנחיותיו! 

 ."בארה FIRST -מתגיש באופן המפורט את חוסריה ולפי הנוהל לא תוכל לקבל מענה 

  frc@firstisrael.org.ilשילחו לנו העתק של החוסרים / תקלות לכתובת אנא  –בקשה חשובה *

 

3. FIRST CHOICE - ROUND nd2 -  פעולה!נדרשת 

 שעון החוף המזרחי. שימו לב ונצלו את שמגיע לכם! 12:00בשעה  12/1סגר ביהסבב השני נפתח וי

ב. לאור נפח הארגזים עלות כם לבחון כדאיות הזמנת הארגזים מארה"אנו ממליצים ל - לתשומת לבכם **

 המשלוח שלהם יקרה מאוד עוד לפני הוספת מכס ומע"מ. 

 לכולם עונה מוצלחת!שתהיה 
 .ישראל FIRSTצוות 

                         

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 רדיו – Open Mesh 

 פעולה!נדרשת  -קיטל נזק / נוהל חוסרים 

 FIRST Choice - !נדרשת פעולה 
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