
 י כאן/לחץ אם מייל זה אינו מוצג כראוי

 

   מתגלגלים בפברואר

 

 דבר העורכת

אנחנו , הסדרת מקלחות וחניות לאופניים כנון שבילי אופניים ברמה מחוזית ועירונית ורשויות המחייבותהעדכונים על ת לצד

פרויקטים דוגמת ההפרדה המפלסית . שנסללים ללא פתרון לרוכבי אופניים מקבלים דיווחים על עוד מחלפים וכבישים

אף יותר מזו שהייתה לפני , לרוכבים מסוכנת לפסי הרכבת בעיר רחובות או במחלף הכפר הירוק מייצרים מציאות שמעל

שזוהה , דוגמה חריפה יותר היא שביל האופניים ברחוב אבא הלל ברמת גן .השקעת עשרות מליוני שקלים מכספי הציבור

על ידי הועדה המחוזית כחלק  הציר אומץ. העירייה כציר מרכזי בתכנית האב של רשת שבילי האופניים העירונית על ידי

אך ממחישות את תפקיד , הידיעות הללו מקוממות.התחבורה אך נמחק על ידי נציג משרד, מטרופוליניתמהרשת ה

 .וכמובילים את קידום התשתיות לרכיבה בישראל, האופניים כשומרי הסף התושבים וארגוני

 

 מוזמנים ליצור קשר, המעוניינים להצטרף לפעילות ברמה הארצית והמקומית

   bike@bike.org.ilבלה

 

 ..ואחורה, מתגלגלים קדימה

 

, כת של רוכבי רמת גן גבעתיים בשביל אופנייםהפעילות המתמש

שתוגברה בחודש האחרון על ידי הסטודנטיות והסטודנטים ממגמה 

מצליחה להביא , דשיםלצד המחויבות של נבחרי הציבור הח, ירוקה

גן מגבשת תקנה חדשה שתחייב -בשבועות אלו עיריית רמת: לשינוי

בניית מקלחות וחדרי אופניים בכל בניין משרדים חדש שייבנה 

 .לכתבת גלובס. וגם בבניינים שיתווספו להם קומות, באזור הבורסה

ברחוב אבא הלל  החדשות על ביטול שביל האופניים, לעומת זאת

מעוררות תהייה לגביי התנהלות משרד התחבורה בנושא תחבורת 

 .האופניים

 

רמת גן וגבעתיים הקיר של  כתבו על? ג"רוצים להציע שבילים בר

 בשביל אופניים
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 3.1 -ה, יום שבת! חוג טיולי המשפחות בסיור רכוב במדבר

 

המעוניינים לרכב בנופים . ת המדברטיול החודש ינעל את עונ

ובין קירות הקניון של נחל , המדבריים המדהימים של נחל סדום

 .מ"ק 31 -פרצים במסלול מישורי של כ

. ח למשפחה"ש 355ח לילד ועד "ש 05. חינם -הורה מלווה : עלות

 לפרטים נוספים

 

 trips@bike.org.il ל"או בדוא

 

 השרון-שבילים לחובבי שיחים ברמת

 

 .להולכי הרגל ולשיחים, סכנת נפשות לרוכבים

( רחוב השרף)שבילי אופניים משובחים הנסללים ברמת השרון  לצד

העירייה עדכנה כי קראה את הקבלן . פחות ישנם שבילים טובים

יתבצע בהתאם להנחיות  ומעתה סימון השבילים, החיצוני לסדר

( מדרכות שסוללים שבילים מצוירים על)משרד התחבורה והשיכון 

אופניים מבטיחים  רוכבי רמת השרון בשביל. ובתאם לשכל הישר

  .במידה ולא יתבצעו שיפורים לעדכן

 לכתבתה של שרון יונתן

 

 חיפה והקריות בשביל אופניים

 

אנחנו גאים להציג בפניכם את תכנית האב , אחרי מאמצים רבים

לפני , 8552שהוגתה עוד בשנת , אופניים בחיפה והקריות לשביל

 להאיר ולהציע שיפורים, להעיר םאתם מוזמני. שש שנים

http://bit.ly/1pxbub6 . 

טיול רכוב על התוואים המוצעים כשבילי אופניים בקריות יתקיים 

  לפרטים .ביום שישי הקרוב

 

שפועלים בחודשים האחרונים , להצטרפות לפעילים בחיפה והקריות

 מול הרשויות

krayot@bike.org.il-haifa 

  

 הסטטוסים שאהבתם

 הנסיך הקטן בכוכב עובדי משרד התחבורה

 ?שביל אופניים בחולות חולון

 כיכר האופניים היפה בעולם

 טיפ לרכיבה במזג אוויר גשום
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 תראה כמה רחוק זה מתגלגל -תצטרף ותעגל 

 

ישראל בשביל אופניים אינה נתמכת על ידי , לעמותות רבות בניגוד

דמי חבר ועיגולים , מתאפשרת תודות לתרומות הרשויות ופעילותה

, נהנים מהטבות והנחות התומכים(. שקלים בחודש 4-כ)לטובה 

 .בישראל ומסיפוק אדיר על שותפות בקידום סצנת האופניים

 לפרטים נוספים

  

 החולצה הצהובה

  

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

 . למצטיינים הפועלים לשיפור סצנת האופניים

 

הפועל בהתמדה לשיפור , עמרי ספרן מכפר סבאל, והפעם

 קעמוד הפייסבוהפוסטים שלו ב .התשתית הקיימת בכפר סבא

מצביעים על השיפורים הנדרשים בתשתית המתפתחת של כפר 

 .סבא

 

 !יישר כוח

 

 אירועים מתגלגלים

 לפרטים | רוכבים בקריות|  82.8שישי 

 לפרטים | טיול משפחות|  3.1שבת 

התאספות בשעה  |מתגלגלים עם תל אביב רולר | ל יום שלישי כ

 ברחבת הבימה 83:15

 34:55מרכז זיו | רכיבת פורים חיפה |  34.1שישי 

  LinkedIn   www.bike.org.il   Facebook 

  

 תל אביב, 20נחלת בנימין 

 51-5489230' טל

 51-0559968פקס 

 office@bike.org.il 

  

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