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 דבר העורכת

לאריות של העלייה בפופו!(. מיליון 01מעל )בשנה החולפת נמכרו באירופה יותר זוגות אופניים מרכבים פרטיים 

חוסך , זה בריא: אינה נגזרת רק מהיתרונות המובהקים של האופניים ככלי תחבורה, והחשמליים בפרט, האופניים בכלל

ההשקעה המשמעותית של מדינות . שומר על הסביבה, מצמם את מצוקת החנייה וכמובן, כסף למועסקים ולמעסיקים

 .את הרוכבים" מייצרים"באופניים ברמה לאומית רבות בפיתוח תשתיות בטוחות לרכיבה ועידוד השימוש 

 

אנחנו , עירונית-כדי שהתקציב המוקדש לשדרוג הכבישים בישראל ינוצל גם להסדרת תשתית רכיבה עירונית ובין

יום , 42.2-שיתקיים ב מפגש רוכבים משפיעיםלהצביע ברגליים ולהצטרף ל, מזמינים אתכם ואת הציבור הרחב והרוכב

 .במשרדינו בתל אביב 00:11בשעה , חמישי

 

 ,שמח לכולנו( גם מפקקים ומחיפוש חניה)חג חירות 

 

 bike@bike.org.ilצוות ישראל בשביל אופניים 
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 יום כדור הארץ

 

יום שבו מציינים את המודעות  -הוא יום כדור הארץ  44.2 -ה

ישראל בשביל  .וגם בישראל, להגנת הסביבה בכל רחבי העולם

אופניים היא מבין הארגונים היחידים שמובילים את המסורת 

 .ואנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהיום המיוחד הזה, בארץ

 

נוביל רכיבה לכל המשפחה לכבוד יום כדור , יום שבת 2..0 -ב

מרכז דניאל "בבוקר בכניסה ל . -נפגש ב. הארץ בפארק הירקון

 לפרטים נוספים". לחתירה

 

נתגלגל לכבוד יום כדור , 40:11בשעה , יום שלישי 44.2-ב

תחרות פרסים , קוד לבוש ירוק. אביב רולר-יחד עם תל, הארץ

 .ובירות במחירים אטרקטיביים

 לכל הפרטים .ההשתתפות חופשית

 

 הגדות לפסח

אם אתם שואלים את עצמכם איך בני ישראל נמלטו מהמצרים  

להגדת הפסח הכי  .התשובה לנו יש את  ,בכזאת הצלחה

  מתגלגלת לחצו כאן

 

 .מחירי דלק וחיפוש חניה, גם מפקקים, איחולי חג חירות שמח

  

 ה הצהובההחולצ

( טור דה פראנס סטייל)בכל ניוזלטר נעניק את החולצה הצהובה 

  .למצטיינים הפועלים לשיפור סצנת האופניים

 .נתן בן ארי מבאר שבעהחודש נעניק את החולצה הצהובה ל

  

עובד באינטל . 0 -נשוי ליפעת ואבא ל, נתן הוא תושב באר שבע

( אופניים מתקפלים+ אוטובוס \לעבודה ברכבתמגיע )בקרית גת 

באר שבע בשביל  -נגב כיוון התנועה ומרכז בהתנדבות את 

 .הליכה ורכיבה, "התחבורה הרכה"המעודדת את  אופניים

ביחד עם ארי בורשטין ושותפים מתנדבים נוספים מובילים , נתן 

ברגל או )מודרכים סיורים ": שיח מתגלגל"פרקטיקה של  

ולאו דווקא ניסיון , המובלים על ידי תושבים בעלי ידע( רכובים

באר ; סיור גינות קהילתיות: בין סיורי שיח מתגלגל. בהדרכה

ך ועד "מלפני התנ -מ מרובע "שנה על ק 0111; שבע מבראשית

פארק נחל באר ; שכונה לדוגמה -' שכונה ה; ח"אחרי הפלמ

 . ית ועודבאר שבע הברוטליסט, שבע

 br7@bike.org.il :ליצירת קשר עם נתן
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 אירועים מתגלגלים

 לפרטים .מפגש פעילי תל אביב, 00:11, יום חמישי 10.4

 

 

-רכיבת אופניים משפחתית בכפר, 00:11, יום שישי 11.4

 לפרטים .סבא

 

 

 .רכיבת משפחתית בפארק הירקון, 11:., יום שבת 19.4

 לפרטים

 

 

 לפרטים .רכיבת יום כדור הארץ, 40:01, יום שלישי ,22.4

  

 לפרטים .מפגש פעילים ארצי, 00:11, יום חמישי ,24.4

 

 

. מתגלגלים עם תל אביב רולרס . 40:01, כל יום שלישי

 התאספות בכיכר הבימה

  

 הקמת יחידת רוכבים חדשה בחיפה

 

 

חיפה והקריות בשביל בשיתוף , חיפה-המשמר האזרחי חליסה

 .מזמינים אתכם להצטרף לייחידת רוכבים חדשה, אופניים

 

המעונינים להתנדב לפעילות מאתגרת וחווייתית וגם לתרום 

haifa- נוספים לפרטים  . לקהילה מוזמנים ליצור קשר

krayot@bike.org.il 

  

 תראה כמה רחוק זה מתגלגל -תצטרף ותעגל 

ישראל בשביל אופניים אינה נתמכת על , לעמותות רבות בניגוד

דמי חבר , מתאפשרת תודות לתרומות ידי הרשויות ופעילותה

נהנים מהטבות  התומכים(. שקלים בחודש 2-כ)ועיגולים לטובה 

 ומסיפוק אדיר על שותפות בקידום סצנת האופניים, והנחות

 לפרטים נוספים .בישראל
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 הסטטוסים שאהבתם

 בר ושביל האופניים

 מבצע ביעור חמץ לאופניים החשמליים

 גן-משרד התחבורה מבטל שביל אופניים ברמת

 גם רוכבי אופניים מחליפים פרטים

 

 אינדקס ספקים מעולם האופניים

 

האופנים  בשביל אופניים מזמינה אתכם להוסיף את חנות ישראל

, מקפיץ, משכיר, מכונאי אופניים)שירות  החביבה עליכם ונותני

להוספת  .יונגשו ברשת הפרטים(. אירוח, קיטרינג, מעסה

 : bit.ly/1dQ2eXyהמומלצים

  LinkedIn   www.bike.org.il   Facebook 

  

 תל אביב, 08נחלת בנימין 

 10-024.008' טל

 64..10-800פקס 

 office@bike.org.il 

  

 י/לחץ להסרה מרשימת התפוצה- bike@bike@org.il   י מייל ל/להצטרפות לרשימת התפוצה שלח
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