
כראוי? התוכן את רואה אינך
כאן לחץ

מתגלגלים אירועים

שלישי 14/1
רולרס אביב תל עם מתגלגלים

הבימה כיכר 22:00

שבת 18/1
שבע   באר אופניים על בשבט ט"ו סיור
שבע באר האמפיתאטרון 12:30 ,11:00

שלישי 21/1
רולרס אביב תל עם מתגלגלים

הבימה כיכר 22:00

שבת 25/1
אופניים בשביל שבע באר בהובלת סיור

ה' שכונה 11:00

שלישי 28/1
רולרס אביב תל עם מתגלגלים

הבימה כיכר 22:00

שישי 31/1
וברמתגן בגבעתיים קריטית מסה

 (כיכר ביאליק הרא"ה1, פינת 13:30
אורדע)

שישי 31/1
ירושלים קריטית מסה

הישן המשביר רחבת 12:00

מחיפה עדכונים
אופניים בשביל והקריות חיפה חברי
נוף, יפה עם פגישות סדרת על מעדכנים
לייצר במטרה  , ברשויות ההחלטות מקבלי
הקריות את שתחבר אופניים שבילי רשת
האופניים העלאת את ולהסדיר  , לחיפה

למטרונית.

מוצעים אופניים שבילי למפת

הפעילות את המסקרת לכתבה

כ חיפה של המיתוג על מפרגנת לכתבה
יומרני (קצת   ישראל" של הרכיבה "מרכז

אופניים) שבילי נטולת לעיר

עניין שעוררו סטטוסים

Happy New Gear איחולי
החדשה לשנה

של והרעות הטובות החדשות
2013 סוף

הגוררים הפקחים סאגת אחרי

ושקוף חדש   נוהל האופניים את

אופניים גרוטאות לפינוי
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העורכת דבר
עדכונים במספר פותחים אנחנו החדשה האזרחית השנה את

רעיונות המעלים שונות בערים התושבים של פעילותם על משמחים

מצד פעולה לשיתוף זוכים אף חלקם אופניים. לתשתיות יצירתיים

המקומיות. הרשויות

החברות את , לחדש לפעילותינו להצטרף אתכם מזמינים אנחנו

כמעגלים להצטרף בחודש) או בודדים  (שקלים בעמותה שלכם

אפ סטנד ומכרטיסי קסטל טבע בחנויות מהטבות , ולהנות לטובה

: לנו , ולאפשר מתנה

הבטיחות להגברת הטלוויזיה בערוצי קמפיין השנה  לעלות

בדרכים

הכבישים ולאורך בערים לרכיבה הבטוחות התשתיות את  לקדם

עירוניים הבין

האופניים גניבות עם  להתמודד

לרוכבי יותר ובטוחה לידידותית ישראל את להפוך לנו  לסייע

אופניים

שלכם,
bike@bike.org.il אופניים בשביל ישראל ורשקוב בלה

חשמליים רגל, אופניים רוכבים, הולכי על
וקורקינטים

תאונות על רבים דיווחים היו האחרונים בחודשים

שלנו ההמלצות בין לרוכבים. רגל הולכי בין

החיכוך: להפחתת

מתנועת מופרדים אופניים שבילי יותר

הרגל הולכי ומתנועת הרכבים

והזהירות המודעות להגברת קמפיינים יותר

מעורבים בהם התאונות את המפלח ואמין שקוף נתונים בסיס

וקורקינטים אופניים ורוכבי אופניים רוכבי רגל,  הולכי

חשמליים

בנושא 10 ערוץ לכתבת

ערן השתתפו בו החשמליים האופניים בנושא בכנסת הדיון לסרטון

מהעמותה אביזוהר ויותם שחורי

חדרה עד מגדרה באופניים
ים, בת את המחברת רציפה אופניים שבילי רשת על בבטחה לרכב

תקווה , פתח השרון , רמת גן , רמת , גבעתיים , הרצליה אביב תל חולון

זה הנייר ? על אוטופי לכם נראה אביב. תל במטרופולין הערים ושאר

שוב שהוצגה המחוזית האב תוכנית למפת להערותיכם נשמח קיים.

הפרויקט. של ההיגוי בוועדת אתמול

מפתחתקווה עדכונים

ברחוב התנועה אי את לשדרג מציעים אופניים בשביל פ"ת רוכבי

לשביל מוכרזת)  לא כלבים כמחראת כיום  (המשמש סנה משה

. את שלהם הפייסבוק בעמוד מפרגנת לתגובה , וישמחו איכותי אופניים

(;  קיבלו הם שלנו Likeה

: גבעתאופן? בקרוב
גן רמת את   לצרף אופניים בשביל גבעתיים גן רמת של הקמפיין

מהרנים תמיכה   קיבל העירוני האופניים השכרת לפרויקט וגבעתיים

גבעתיים). עיריית קוניקראש ורן אביב תל עיריית  ראש חולדאי (רון

על ולחתום גבית רוח להם לתת אתכם מזמינים אנחנו

גבעתיים. עיריית באתר . לכתבה העצומה

 | ארכיון ההרשמה אפשרויות את  | שנה תפוצה מרשימת הסר
אופניים בשביל ישראל של הקשר אנשי לרשימת להצטרף רצון שהבאת כיוון זה מייל .קיבלת
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