
2013 נובמברדצמבר בדצמבר מתגלגלים

העורכת דבר

בפיתוח לתמיכה מועמדים ועשרות רוכבים אלפי לרתום הצלחנו המקומיות לבחירות שקדמו בחודשים

פתרונות למצוא הגוברת והדרישה הבחירות שתוצאות מאמינים אנחנו לרכיבה. בטוחות תשתיות

לשפר ההזדמנות רגל, הן להולכי רוכבים ובין לרוכבים נהגים בין הקונפליקטים את שיפחיתו בטוחים

של לטובה עיגול באמצעות לנו , ולסייע המקומיים לפעילים להצטרף אתכם , ומזמינים הקיים המצב את

בטוח. ורוכבים הרים , אופני ערים אופני פרויקט את , לקדם בודדים שקלים

שמח, חנוכה חג

ורשקוב בלה

לימי האחרון בחודש הצטרפו עובדים מאות

, ונהנו ובהרצליה בירושלים לעבודה"  "רוכבים

וגם  , פקקים נטול יום על גדול אושר מתחושת

ומדליה בריאה בוקר מארוחת או מחולצות

בהרצליה, לעבודה"  רוכבים "   אירועי בעקבות

כעת המספק ONE SIZE הכושר מכון את רתמנו

כיס. לכל שווה במחיר מקלחת מנוי

החסמים בזיהוי לנו לסייע אתכם מזמינים אנחנו

לעבודה, להגיע ומחבריכם ממכם המונעים

ולעדכן  , בנושא עמדות סקר על מענה באמצעות

מקלחות שיספק פתרון למצוא הצלחתם אם אותנו

נוספים. רוכבים לשרת שיכולות בטוחות וחניות

העבודה מקום את גם להפוך כדי בנו הסתייעו

לרוכבים. לידידותי שלכם

בהרצליה. לעבודה רוכבים מאירועי לתמונות

בירושלים. לעבודה רוכבים מיום . לתמונות לסרטון

עניין: שעוררו אייטמים

לרכבת אופניים העלאת אודות עדכונים

רוכבים לדורסים מידתיים לא עונשים

בתלאביב האבודים האופניים מחסן

האחרון, בחודש שהתקיימו המקומיות בבחירות

וישנים) )   חדשים ערים ראשי עשרות נבחרו

ביישובם, אופניים תחבורת לקידום המחויבים

ובטוחה. יעילה אופניים שבילי רשת ולהקמת

והן העיר לראשות  , המועמדים מוצגים זה בסרטון

לקידום האמנה על שחתמו המקומיות,  למועצות

אופניים. תחבורת

המקומיים, לצוותים להצטרף אתכם מזמינים אנחנו

ההתחייבויות. למימוש הפועלים

פעילים . לתמונות מועמדים לתמונות
03-6429815  : ולהצטרפות לפרטים

office@bike.org.il

הצלחות טעויות, משכפלים מתקנים

פרויקט את לשדרג לנו לסייע המעוניינים

ללמוד המעוניינים , או אביבי התל האופניים

אחרים, בישובים טעויות על לחזור לא כדי

לזיהוי רכוב לסיור להצטרף מוזמנים

התל השבילים ברשת נדרשים שיפורים

אמצעים על חשיבה ולמפגש אביבית

יותר, בטוחות חניות מקלחות,  )  משלימים

מדרגות בגרמי אופניים להגלשת מסילות

לסייע מוזמנים שבניכם אביבים התל  .( ועוד

הליקויים סקר את למלא לנו
tlv@bike.org.il : נוספים לפרטים

 (מצחוק)! ומתגלגלים מעגלים
.“ לטובה עיגול ”  פרויקט , באמצעות התומכים למעגל להצטרף אתכם מזמינה אופניים בשביל ישראל עמותת

  מחולצה. כחברים , והמצטרפים בחינם סטנדאפ מכרטיסי בחודש) ייהנו ש"ח  (כ6 לטובה המעגלים

לשקל הקניה סכום , יעוגל שלכם האשראי כרטיס באמצעות שתבצעו רכישה לטובה? בכל עיגול עובד איך

בטוח. רוכבים לקמפיין יוקדשו אופניים בשביל לישראל שתעגלו האגורות הקרוב.

לטובה. עיגול של האינטרנט לאתר כנסו 6360* או חייגו להצטרפות

בשעה רחובות פעילי מפגש א', 8.12 יום
לפרטים 20:30

בשעה אביב תל פעילי מפגש ב', 9.12 יום
לפרטים 19:30

רחבת רולר ת"א עם מתגלגלים ג', 10.12 יום
22:00 בשעה הבימה

בשעה ארצי פעילים מפגש ג', 17.12 יום
לפרטים 19:00

מתגלגלים אירועים

ברחבת ירושלים קריטית מסה ו', 29.11 יום
לפרטים 12:00 בשעה המשביר

גן רמת קריטית מסה ו', 29.11 יום
לפרטים 13:30 בשעה וגבעתיים

לפרטים שבע בבאר מתגלגל שיח ו', 29.11 יום

לפרטים אופניים תיירות כנס ה', 5.12 יום

בתל אופניים שבילי סיור ו', 6.12 יום
לפרטים 11:00 בשעה אביב

משעמם לא פעם אף אצלנו
על לרכיבה הנוגעות חדשות תקנות יזם התחבורה משרד
עירוניים) לחצות הבין ובכבישים בעיר )  הרוכבים חיוב את אופניים.
איסור את וגם  , לשנות פועלים אנחנו  (!!!) בהליכה צמתים
לרכב שיוכלו כך  , עירוניים בין כבישים לאורך לילדים הרכיבה
למעקה מעבר )  מופרדים אופניים שבילי קיימים בהם במקומות

הבטיחות). נעדכן...
office@bike.org.il בטוח רוכבים לצוות להצטרפות

לנו כתבו פייסבוק
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