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 מתגלגלים ביוני
 

 

 

 

  

 

שיפור , תכנון, תקצוב, שבילים לאורך כבישים בין עירוניים, שבילים עירוניים)בדיון שיזמנו בכנסת בנושא אופניים 

עלה שלמרות תמיכתם של גופים רבים בפיתוח תשתיות בטוחות לרכיבה ( ממשקי אופניים תחבורה ציבורית ועוד

 ...לרוב יש יותר מגוף אחד שמתנגד. מותמספיקה התנגדות יחידה כדי לעכב ולהכשיל התקד, והענף כולו

 .מפגש שיעסוק בחשיבה על הצעדים הבאים במטרה לשנות את התפיסה הקיימתלכן אנחנו מזמינים אתכם ל

 יעמי שמגיע משפ. במשרדינו בתל אביב 00:11ב  44.2 -ה' יום א

 

 סוף שבוע נעים

 bike@bike.org.il בלה

 

 

 שריינו ביומנים

אסיפה השנתית של עמותת ישראל בשביל אנו מזמינים אתכם ל

 .00:11בשעה  44.2- ביום ראשון ה אופניים

 

זוהי הזדמנות להתעדכן ולהעריך את מידת העמידה ביעדים ביחס 

ולהצטרף לשולחנות חשיבה שיעסקו בנושאים  לתוכנית העבודה

תשתיות רוכבים לעבודה צמצום קונפליקטים אופניים , בטיחות: הבאים

 .תכנון ועוד, והולכי רגל

 

 http://bit.ly/1q6w581אנא הרשמו בטופס 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=2a5944f1ef5d36a10973d6ae1&id=59d161ced6&e=%5bUNIQID%5d
https://www.facebook.com/events/735203989851047
mailto:bike@bike.org.il
http://bit.ly/1q6w581


 

 

המעוניינים להציג את מועמדותם לוועד המנהל של העמותה ולהוביל 

ל "מוזמנים ליצור קשר בדוא, את סצנת האופניים בישראל

bike@bike.org.il 

 

 

 

 

 רוכבים על הרוכבים

על רקע מאמרים מתלהמים נגד רוכבי האופניים ובעקבות החיכוך בין 

, מוגש לפניכם מאמר דעה של יותם מהעמותה, להולכיםרוכבים 

 .המזהה את האחראים האמיתיים לכאוס שברחובות

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000943941 

 

 

 

 

 בכנסת( נוסף)הזמנה לדיון 

אתם מוזמנים , דיון שיזמנו בשדולה לתחבורה בת קיימאבהמשך ל

לדיון נוסף בכנסת שיעסוק בהגעה ירוקה לעבודה וייערך במסגרת יום 

 לפרטים והרשמה. 2..0 -הסביבה בכנסת ב

 

 

 

 

 בת שירות/ה בן/דרוש

המעוניינים לפעול בצורה , בעלי ראש גדול ורצון להשפיע ולשנות

התקשורת והרשתות החברתיות מוזמנים להצטרף מקצועית בעולם 

 .צרו קשר -לפרטים נוספים . לשורותינו

 

 לקריאה אודות העמותה

 

 

 

 סקר לבחינת העדפות רוכבי האופניים בתל אביב יפו

  

, א"ת' תחבורה בחוג לגיאוגרפיה באונסטודנט מהיחידה למחקר , בר

מוביל מחקר שעשוי לשפר את , איתה יש לעמותה שיתוף פעולה

 .תשתית השבילים העתידית

הרוכבים בתל אביב מוזמנים להעביר את התייחסותם לסקר האנונימי 

mailto:bike@bike.org.il?subject=%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000943941
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-349174-00.html
https://www.facebook.com/events/656092934478846/
http://www.bike.org.il/#%21contact/cfbq
http://www.bike.org.il/#%21about2/cqd1
http://www.bike.org.il/#%21about2/cqd1


 

 urveymonkey.com/s/XVNQFG3https://www.sבקישור 

 

 .בר מבטיח לשתף בתוצאות, תודה לעונים
 

 

 

 

 מפת שבילי האופניים של תל אביב

מפת שבילי האופניים עדכנו את , בעקבות מפגשי רוכבים שקיימנו

( .410א עד לשנת "תכנית החומש של עיריית ת) הקיימים והעתידיים

 .בתל אביב

( שניתן להציגה על ידי הקלקה על המקרא בצד ימין)הוספנו שכבה 

חיבורים לערים שכנות והערות , שנראים לנו חשובים שמציגה שבילים

ל "הערות והצעות נוספות יתקבלו בברכה בדוא. נקודתיות

reshef.dror@gmail.com ,ואותן נעדכן במפה שתועבר לעירייה. 

 

 

  

 

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

 

 אירועים מתגלגלים

  

 יום הסביבה בכנסת וטקס הגלובוס הירוק

 6.71יום שלישי 

 

 יום הפיקניק הבינלאומי

 נמל תל אביב, 0099, 6671יום שבת 

 

שנתית של עמותת ישראל בשביל ( חצי)האסיפה ה

 אופניים

 60099, 6671יום ראשון 

 

 מתגלגלים עם תל אביב רולרס

 רחבת הבימה, 66019, כל יום שלישי

 

 

 

  

 

https://www.surveymonkey.com/s/XVNQFG3
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPjkH9mBeC4s.kBKl43l5OkLk
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPjkH9mBeC4s.kBKl43l5OkLk
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPjkH9mBeC4s.kBKl43l5OkLk
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPjkH9mBeC4s.kBKl43l5OkLk
mailto:reshef.dror@gmail.com
http://www.bike.org.il/#%21round-up/c24ri
http://www.bike.org.il/#%21round-up/c24ri
https://www.facebook.com/events/656092934478846/
https://www.facebook.com/events/656092934478846/
https://docs.google.com/a/bike.org.il/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDEtUXBrMktYdkRIdEZhd1F5RXhCQ0E6MA
https://docs.google.com/a/bike.org.il/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDEtUXBrMktYdkRIdEZhd1F5RXhCQ0E6MA
https://www.facebook.com/events/735203989851047
https://www.facebook.com/events/735203989851047
https://www.facebook.com/events/735203989851047


 

 טבעון בשביל אופניים צוברים תאוצה 

 ופא על אופנייםר 

 יהיה בסדר"ג ב"כרמית מר" 

  

  
 

   

 

 ישראל בשביל אופניים כל הזכויות שמורות 6962© 

 

office@bike.org.il 

 10-2249006' טל

 10-62299.4פקס 

 תל אביב, 06נחלת בנימין 

 

 הסרה מרשימת התפוצה|  ארכיון|  עדכון פרטים|  הצטרפות לרשימת התפוצה

  

 

 

 

https://www.facebook.com/bike.org/photos/a.160803123943603.35330.155922694431646/786187684738474/?type=1&theater
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http://bike.us3.list-manage.com/profile?u=2a5944f1ef5d36a10973d6ae1&id=90ce4f351d&e=%5bUNIQID%5d
http://us3.campaign-archive1.com/?u=2a5944f1ef5d36a10973d6ae1&id=59d161ced6&e=%5bUNIQID%5d
http://bike.us3.list-manage1.com/unsubscribe?u=2a5944f1ef5d36a10973d6ae1&id=90ce4f351d&e=%5bUNIQID%5d&c=59d161ced6

