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 דבר העורכת

 :שתי הצעות חוק זוהרות עלו על שולחן הכנסת בחודש האחרון

, (תנאי ראות לקויים" )זמן תאורה"הראשונה תחייב רוכבי אופנוע ואופניים ללבוש אפוד זוהר בדרכים בין עירוניות ב

הצעת חוק עד כה הצלחנו לשכנע את יוזמי . קטנועים ואופניים, אופנועוהשנייה תחייב סימון קסדת מגן של רוכבי 

לובשי : אנו מנסים להגיע להסכמה הצעת חוק האפודים הזוהריםועם יוזמי , גלגלי ממונע-לכוונה לדו הקסדה הזוהרת

 .חולצות זוהרות יהיו פטורים מלבישת האפוד

 

להתמקד בפיתוח של תשתיות בטוחות , נוח את המהלכים הפופוליסטיםאנחנו ממליצים במרץ למקבלי ההחלטות לז

 כפי שנעשה ברמת גן על ידי פקיד משרד התחבורה, לרכיבה ולא לדחות את התחייבויות לשבילי אופניים

 

 בלה

bike@bike.org.il 

 

 ?56שביל אופניים בכביש 

 

המועצה הארצית לתכנון ובניה לא  56בתכנית להרחבת כביש 

למרץ הוגשה ההתנגדות מצד  04-ב. כללה פתרון לרוכבים

הדורשים סלילת שביל לאורך , הרוכבים בהובלת ברוך אלטמן

, בנתיים. ואנחנו נעדכן, בקרוב המועצה תגיב להתנגדות. הכביש

ולשתף אותה עם רוכבים  לחתום על העצומהאתם מוזמנים 

 .נוספים

 

 -פות לצוות הפועל לשיפור התכנון הקיים שלחו מייל ללהצטר

office@bike.org.il 
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יום שבת , חוג טיולי המשפחות בסיור רכוב בשמורת בני ציון

6.5 

 מסלול מקסיםהפעם חוג המשפחות יטייל בשמורת בני ציון ב

תופתעו לגלות שילדיכם ידוושו בהנאה עד )מ "ק 06-שאורכו כ

 (.סוף המסלול

 

בשבת  ,רעננה, 0נפגש בחניית מגרשי הטניס ברחוב יאיר שטרן 

 .0:11ב  6.2 -ה

 .'שתייה וסנדוויץ, קסדה, להגיע עם אופניים תקינים

 -הורה מלווה . ח למשפחה"ש 011-ח לילד ו"ש 61? העלות

 .חינם

 

 trips@bike.org.ilפרטים והרשמה ל

 

  

 החולצה הצהובה

( טור דה פראנס סטייל)ולצה הצהובה בכל ניוזלטר נעניק את הח

  .למצטיינים הפועלים לשיפור סצנת האופניים

הפועל למימוש שבילי האופניים , לדרור רשף מרמת גן ,והפעם

הוא ממליץ לכולם להעלות את  .בעירו ובמטרופולין כולו

 -התושבים ל המתוכננים והמוצעים על ידי, השבילים הקיימים

Google Maps ול. (Open Street Map - דוגמאות תוכלו

 .(אתר האינטרנט שלנולמצוא ב

 

מוזמן לפנות , כל מי שצריך עזרה וליווי

  reshef.dror@gmail.comלדרור

 !יישר כוח

 

 אירועים מתגלגלים

 לפרטים .מסה קריטית ירושלים, 04:11, יום שישי 28.3

 

 

 .גן וגבעתיים-מסה קריטית רמת, 03:31, יום שישי 28.3

 לפרטים

 

 

 לפרטים .טיול בקריות, 0:11, יום שבת ,29.3

 .טיול אופניים למשפחות בשמורת בני ציון, 0:11, יום שבת 5.4
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 יםלפרט

  

אירוע פתיחת היחידה למחקר תחבורה , 06:11, יום רביעי 9.4

 לפרטים והרשמה .באוניברסיטת תל אביב

 

 

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

 

 

 לפרטים .רכיבת יום כדור הארץ, 40:31, יום שלישי ,22.4

  

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

 

 

. מתגלגלים עם תל אביב רולרס . 40:31, כל יום שלישי

 התאספות בכיכר הבימה

  

 רמת השרון ושבילי האופניים

 

 

עיריית רמת השרון עורכת מפגשי שיתוף ציבור על תכנית 

לא תבואו לספר כמה חשובים  .המתאר העתידית של העיר

 ?לכם שבילי האופניים

 

 00:31בין , בבית יד לבנים 0.2.4102 -המפגש הבא יתקיים ב

 .40:31 -ל

 

 לפרטים נוספים .חשוב לאשר השתתפות! שימו לב

  

 תראה כמה רחוק זה מתגלגל -תצטרף ותעגל 

נתמכת על  ישראל בשביל אופניים אינה, 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

 ים נוספיםלפרט .בישראל
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 דרושים

 

ומעצבי אפליקציות  בשביל אופניים מחפשת מפתחי ישראל

, בזיהוי צירים בטוחים לרכיבה לפיתוח יישום חדש שיעזור

. בישראל וצירים בהם נדרשת פעילות תשתיתית של הרוכבים

 צרו קשר לפרטים

 

, אחר או בארגון סביבתי, הפעילים בישראל בשביל אופניים

ה /להגיש מועמדות לתפקיד נציג ציבור או משקיף מוזמנים

 .איכות הסביבה במקום מגוריהם מטעם ארגוני הסביבה בוועדת

 לפרטים המלאים

 

חברים ותומכים בישראל בשביל אופניים המוכיחים למקבלי 

ים ציבור גדול הדורש פיתוח תשתיות לרכיבה שקי ההחלטות

 .ומאפשר את קידום הנושא

 להטבות למצטרפים  להצטרפות

 

 אינדקס ספקים מעולם האופניים

 

בשביל אופניים מפתחת אפליקציה שתאפשר לרוכבי  ישראל

מכונאי , חנות) השירות המתאימים האופניים למצוא את נותני

נשמח (. אירוח ,קיטרינג, מעסה, מקפיץ, משכיר, אופניים

 .וכריםלעזרתכם בזיהוים על ידי הקלדת ספקים מ

bit.ly/1dQ2eXy 

  

 הסטטוסים שאהבתם

 ביום אחד בשנה אפשר למצוא שפן ודב רוכבים לאורך החוף

 בהולנד רוכבים על האמפרסיוניזים

 החזירו את האופניים זוהר ויאיר. לזוהר ויאיר גנבו את האופניים

  LinkedIn   www.bike.org.il   Facebook 

  

 תל אביב, 06נחלת בנימין 

 13-5240006' טל

 13-6550064פקס 

 office@bike.org.il 

  

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