
2013-14 דצמברינואר לינואר מתגלגלים

העורכת דבר

העבודה. תכניות את האופניים בשביל ישראל של בטוח רוכבים צוות מעדכן 2014 לקראת

היום: סדר על
מ' מרוכבים) 1-1.5 של מינימלי מרחק שמירת כולל )  הרוכבים בטיחות להגברת החוק הצעת 1. קידום

הרוכבים לנוכחות הנהגים מודעות הגברת שמטרתו קמפיין 2. העלאת
4 כביש לאורך אופניים לשביל 3. קמפיין

(?!)  בהליכה צמתים חציית המחייבות החדשות התקנות 4. ביטול

המתמשכים: , הקמפיינים בנוסף
ובדרום בצפון גם ומשולשים מרובעים הכוללת יבשתית לתחבורה ארצית מתאר תכנית

עירוניים הבין הכבישים לאורך התשתית לשיפור לדרכים הלאומית מע"צהחברה מול פעילות

לתרומות,. תודות ומתאפשרת הרשויות ידי על מתוקצבת ' אינה בטוח רוכבים '  צוות פעילות
וכתורמים בחודש) כחברים ש"ח 4)  כמעגלים להצטרפות

bike@bike.org.il 03-6429815 ורשקוב : בלה להתייחסויות

בוינה Velo-City מכנס חוויות
הרוכבים פדרציית בכנס השתתף אביניר עמוס
מערי באחת שהתקיים  , האחרון האירופאית
למפגש ויצטרף  , בעולם המובילות האופניים
אותנו ישתף בו  , הפעילים
בסצנת החמים בנושאים מצגת באמצעות

האופניים.

בשעה 17.12 ג' ביום יתקיים הפעילים מפגש
ת"א, 85 בנימין שבנחלת במשרדינו  ,19:00

 .2 קומה

בשביל ועפולה אופניים בשביל רחובות חברי

עובדים,  , המתגוררים  , אתכם מזמינים אופניים

שבילי למען עצומה על לחתום  , ומבקרים לומדים

בעיר. אופניים
בעפולה אופניים שבילי למען לעצומה

ברחובות אופניים שבילי למען לעצומה

אופניים לחניות אופציונאלים מקומות לסקר

  . ברחובות
ברחובות הפעילות על לכתבה

ברשת לפופולריות שזכו הסטטוסים

לחופשי דרכם את מדוושים אסירים
http://on.fb.me/19pZf9s

  פקקים הדלק מחירי העלאת בעקבות

אופניים לחנויות בדרך
http://on.fb.me/Ju6Gmu

לנו כתבו פייסבוק

יותר נהנים והתומכים החברים
בשביל ישראל של והמעגלים החברים

למועדון  ( בחינם )  מהצטרפות נהנים אופניים

הטבות המעניק קסטל טבע של הקבוצות

אנחנו  , בנוסף הרשת. בחנויות והנחות

מתנה סטנדאפ כרטיסי להעניק ממשיכים

ועוד.

טבע להטבות להצטרפות
bit.ly/1dCBfPA : קסטל

כחברים ולהצטרפות נוספים לפרטים

 : וכמעגלים
office@bike.org.il  03-6429815

מתגלגלים אירועים
בשעה ארצי פעילים מפגש ג' 17.12 יום

85 בנימין , נחלת העמותה במשרדי 19:00

לפרטים ת"א

בשעה רולרס אביב תל ג' 17.12 יום

לפרטים הבימה ברחבת 21:30, מפגש

בשעה רולרס אביב תל ג' 24.12 יום

הבימה 21:30, ברחבת

פעילים מפגש ה' 26.12 יום

לפרטים 18:30 בשעה חיפה

בחיפה שינוי מובילים רוכבים
והקריות

הרוצים והסביבה הקריות  , מחיפה רוכבים פגישת

בינהן  , בערים אופניים שבילי רשת לקידום לפעול

את לקדם  , אותם הסובבים הפתוחים ובשטחים

לפיתוח ולהוביל למטרונית האופניים העלאת

אצלינו. גם אופניים השכרת פרוייקט

office@bike.org.il והצטרפות לפרטים

הזכויותשמורות. Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, כל
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