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 מתגלגלים במאי
 

 

 

 

  

 

והדרכים נסללות ללא פתרון , כיום מרבית הרשויות אינן מודעות לצורך בתשתיות בטוחות לרוכבי האופניים

 .ולסכן את הולכי הרגל, מצב זה מסכן את רוכבי האופניים ומוביל את חלקם לרכב על המדרכות. לרוכבים

גבעתיים וחיפה הן , גן-עילי רמתההצלחות האחרונות של פ -את השינוי אנחנו מובילים באמצעות פעילות מקומית 

בסיוע , יזמנו דיון בשדולה בכנסת: אנו פועלים מול מקבלי ההחלטות, במקביל. העדות לכך שהשקעה משתלמת

הכוללת את , אופניים-שעשוי לסייע לנו ולנציגי הרשויות בהטמעת מדיניות פרו, כ יריב לוין"כ תמר זנדברג וח"ח

אישור הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים והצעת החוק , י שר הפניםשאושר על יד, תקן החניה לאופניים

 .להגברת בטיחות הרוכבים ופיתוח תשתיות בטוחות

 

להצטרפות . טלפון' ז ומס.ת' מס, שם מלא: עם הפרטים ל"לשלוח דואהמעוניינים לקבל הזמנה לדיון מתבקשים 

 .צרו קשר, או לעיגול לטובה, לצוות הפעילים והתומכים

 

 ,שיהיה לנו בהצלחה

 office@bike.org.il ליאור

 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=2a5944f1ef5d36a10973d6ae1&id=a6e9323890&e=%5bUNIQID%5d
mailto:bike@bike.org.il?subject=%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90
http://www.bike.org.il/#%21contact/cfbq
mailto:bike@bike.org.il


 

 

 (בשביל אופניים)עדכונים משמחים מרמת גן וגבעתיים 

אנחנו מברכים את ! שביל אופניים ראשוןגן נחנך בשבוע שעבר -ברמת

ומקווים שבמהרה שבילים נוספים יצוצו בעיר , גן והפעילים-תושבי רמת

 .במהרה

את ! אופן בעיר-עמדות תל 01-אושרה העברת תקציב לבגבעתיים 

בדיון מועצת , התקציב ומיקומן הסופי של התחנות קבעו ביום שלישי

י חברי המועצה כי כל הבניינים "ט פה אחד עהוחל, בנוסף. העיר

הכולל הכנת חניות אופניים , 1420פ תקן ירוק "בגבעתיים יבנו ע

 .בבניינים
 

 

 

 

 (סיור ללא תשלום) ת"סל -אופניים ושעשועים 

וילדים מוזמנים להצטרף לסיור רכיבה בין גני שעשועים בתל הורים 

הרכיבה במסלול מעגלי ממרכז . במסגרת אירוע בתים מבפנים, אביב

את הסיור יובילו מדריכים מוסמכים של . החתירה לראש ציפור וחזרה

 .ישראל בשביל אופניםהפעילים ב הפדל חברת 

ההשתתפות בסיור מתאימה למבוגרים ולילדים הרוכבים ללא גלגלי 

הרכיבה באחריות . נגררים על ידי מתקן מתאים/עזר או המורכבים

ללא הורה  02לא תתאפשר הצטרפות ילדים מתחת לגיל . המשתתפים

 .באופניים תקיניםבקסדה ו, יש להצטייד במים. מלווה

 

 -ל ל"או שלחו דוא( 42. סיור מס) להרשמה ללא תשלום

trips@bike.org.il 

 

 

 

 רוכבים לעבודה

', רוכבים לעבודה הרצליה'אנחנו מזמינים אתכם להשתתף בימי 

 01.2 -וה 1..4-ה, 41.1 -ה: בתאריכים, שייערכו בימי שלישי

העובדים באיזור התעשייה מוזמנים להגיע ברכיבה על , במועדים אלו

ארוחת בוקר (. נעמי שמר פינת אבא אבן' רח)אופניים לגן אהוד מנור 

. 0:11 – 1::.השעות  גיע באופניים בריאה תוגש בגן לכל מי שי

 !תשורה תוענק לכל משתתף

אתר רוכבים עדכונים שוטפים ומסלולי רכיבה ניתן למצוא ב, רישום

( בתחתית הדף שבקישור)יש להירשם בטופס . בפייסבוקאו  לעבודה

https://www.facebook.com/ragivtayim/photos/a.212529892137049.53628.199433173446721/696262890430411/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ragivtayim/photos/a.212529892137049.53628.199433173446721/698199120236788/?type=1&theater
https://www.facebook.com/hapedal
https://www.facebook.com/bike.org
http://www.batim-il.org/Tours.aspx?batim=&tp=1
http://www.batim-il.org/Tours.aspx?batim=&tp=1
mailto:trips@bike.org.il
http://goo.gl/t4GmuC
http://goo.gl/t4GmuC
http://goo.gl/t4GmuC
http://goo.gl/t4GmuC
https://www.facebook.com/events/667589639944733


 

 .לפני כל ארוע כדי שנדע להיערך כראוי לכמות המשתתפים

, OneSizeהשימוש במקלחות של מועדון הכושר , בימי האירוע

ומנוי מקלחות חודשי לרוכבים , ₪ 41יתאפשר בעלות מיוחדת של 

 .011₪לעבודה בעלות של 
 

 

  

 

 

ישראל בשביל אופניים אינה , בניגוד לעמותות רבות

תה מתאפשרת תודות נתמכת על ידי הרשויות ופעילו

שקלים  2-כ)דמי חבר ועיגולים לטובה , לתרומות

ומסיפוק , התומכים נהנים מהטבות והנחות(. בחודש

. אדיר על שותפות בקידום סצנת האופניים בישראל

 לפרטים נוספים
 

 

 

 הסטטוסים שאהבתם בחודש האחרון

 נו ברטלי'סיפור הגבורה של ג 

 מדוושים לעבודה 

 הפסח הזה יוצאים מעבדות לחירות 

  
 

 

  

 

 

 אירועים מתגלגלים

  

 רוכבים לעבודה בהרצליה

 ..03-.:03, 5.02יום שלישי 

מפתח מיזם , הרצאתו של אסף בידרמן

Copenhagen Wheel 

 .:33., 5.02יום רביעי 

 מסע אופניים ברחבי העיר -רעננה רוכבת באהבה 

 ..03, 5:02יום שישי 

 א"רכיבה בין גני השעשועים בת: אופניים ושעשועים

 (42. סיור מס)

 ..03, 5.02יום שבת 

 רוכבים לעבודה בהרצליה

 ..03-.:03, 5002יום שלישי 

 כינוס השדולה לתחבורה בת קיימא בכנסת

 ..53., 5002יום שלישי 

 אביב-כנס לקידום תחבורת אופניים לאוניברסיטת תל

 .:33., 5002יום שלישי 

 גן וגבעתיים-מסה קריטית רמת

 .:3:., 02.:יום שישי 

 מסה קריטית ירושלים

 ..3:., 02.:יום שישי 

 רוכבים לעבודה בהרצליה

 ..03-.:03, 03..יום שלישי 

 

 

   

http://www.bike.org.il/#%21round-up/c24ri
http://www.bike.org.il/#%21round-up/c24ri
https://www.facebook.com/bike.org/photos/a.160803123943603.35330.155922694431646/768468339843742/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/bike.org/posts/765458326811410
https://www.facebook.com/bike.org/posts/765458326811410
https://www.facebook.com/bike.org/photos/a.160803123943603.35330.155922694431646/760702350620341/?type=1&theater
https://www.facebook.com/bike.org/photos/a.160803123943603.35330.155922694431646/760702350620341/?type=1&theater
https://www.facebook.com/events/667589639944733
https://www.facebook.com/events/667589639944733
https://www.facebook.com/biketrailsforTA/posts/793195297381192https:/www.facebook.com/biketrailsforTA/posts/793195297381192
https://www.facebook.com/biketrailsforTA/posts/793195297381192https:/www.facebook.com/biketrailsforTA/posts/793195297381192
http://www.raanana.muni.il/Residents/CommunityAndWelfare/CommunityWork/Pages/RidingWithLove.aspx
http://www.batim-il.org/Tours.aspx?batim=&tp=1
https://www.facebook.com/events/667589639944733
https://www.facebook.com/events/667589639944733
mailto:bike@bike.org.il?subject=%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90
mailto:bike@bike.org.il?subject=%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90
https://www.facebook.com/events/139789299525098/
https://www.facebook.com/events/284608021701369
https://www.facebook.com/events/1416312835310909/
https://www.facebook.com/events/1416312835310909/
https://www.facebook.com/events/667589639944733
https://www.facebook.com/events/667589639944733


 

 ישראל בשביל אופניים כל הזכויות שמורות ...5© 

 

office@bike.org.il 

 2240201-:1' טל

 12200.4-:1פקס 

 תל אביב, 21נחלת בנימין 
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