החלקוֹת גלגיליוֹת להב
החלקת יוֹם ראשוֹן
מוֹעדוֹן ההחלקה  Rollers & Coquillagesמארגן את אחת החלקוֹת גּ ְַלגִּ ִלּיּוֹת ַל ַהב )=רולרז(
הגדוֹלוֹת בּעוֹלם )למעלה מ 10,000משתתפים בּאוֹפן סדיר( כּל יוֹם ראשוֹן אחרי הצהריים .בּמשך
מספּר שעוֹת ,ההחלקה מוֹבילה מחליקים מכּל ענין וּמכּל רמה דרך רחוֹבוֹתיה של ָפּ ִריז.
כּל אחד בּעל רמה מינימלית של מיוּמנוּת מתקבל ִבּברכה ,בּין אם הוּא אוֹ היא שייכים למוֹעדוֹן וּבין
אם לא.
כּל שבוּע ,נשלח מסלוּל אל רשוּת המשטרה בּעיר לקבּלת אישוּר .הרשוּת מספּקת לא רק את מתן
האישוּר להפרעה לתנוּעה ,אלא בּנוֹסף ליווי משטרתי מלא ,כּוֹלל שוֹטרים על גלגיליוֹת )יחוּדי בּעוֹלם(
וְ אמבּוּלנסים.

ההחלקוֹת עבוּר חברי מוֹעדוֹן
פּעם בּחוֹדש ,המוֹעדוֹן מארגן החלקה עבוּר חבריו" .קבוּצה קטנה" מטיילת זוֹ בּדרך כּלל מתרחשת
ֵמחוּץ לפּריז ,לשוּב אל אוֹתן ההרגשוֹת של החלקוֹת ה"בּנדיטים" הראשוֹנוֹת.
בּמרכּזן פּיקניק אוֹ )בּחוֹרף( ארוּחת צהריים תחת מחסה ,החלקוֹת אלוּ מציעוֹת הזדמנוֹת טוֹבה
לגלוֹת מקוֹמוֹת חדשים להחלקה וּלהנוֹת ֵמחברתם של חברי המוֹעדוֹן האחרים ,כּל זה ַבּאווירה
הנאה של אמא אדמה.

טיוּל סוֹף השבוּע לחברי מוֹעדוֹן
כּל שנה ,המוֹעדוֹן מארגן כּמה טיוּלי סוֹפי-שבוּע לחבריו ,בּדרך כּלל מהרגע שמזג האויר מתחיל
להיוֹת נאהַ .בּתוֹכנית :החלקה ,רגיעה ,וְ גילוּי אזוֹר חדש.

Rollers & Coquillages,
! Sous les pavés, la plage
)גלגיליות וּ ְר ִכּיכוֹת(
)מתחת לריצוּף ,החוֹף!(

ִליצירת קשר:

הצטרפּו אלינּו ּכל יום ראשֹון ּב:
 2:00אחרי הצהריים ּבBastille

ּכתֹובת דֹואר:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
טלפֹון)תיבה קֹולית(01-44-54-94-42 :
דֹואר אלקטרֹוניinfos@rollers-coquillages.org :
http://www.rollers-coquillages.org

היסטוֹריה
ִבּשנת  ,1996החלה להיפּגש חבוּרה קטנה של מחליקים בּכל יוֹם ראשוֹן בּשלוֹש אחר הצהריים
בּ Maraisלהחלקה דרך פּריז .הרוּח הרגוּעה של ההחלקה וְ תשוּקה להחלקה שוּלבו יחדיו לקסם
שמוֹשך פּריזיאנים להצטרף להחלקה ה"בּנדיטית" הזו ,אשר גדלה עד לנקוּדה שרשוּת המשטרה
בּיקשה מהמחליקים ליצוֹר מוֹעדוֹן שיספּק מבנה לתנוּעה הספּוֹנטאנית.
כּתוֹצאה מהמאמצים של מחליקים אלוּ לשתף את הלהט שלהם עם אחרים נוֹלד מוֹעדוֹן ההחלקה
 Rollers & Coquillagesבּ 19בּדצמ'  .1997מאז  Rollers & Coquillagesפּעל לקדם את
גלגיליוֹת הלהב בּאוֹפן כּללי ,כּמצוּין ִבּסעיף שתיים של התקנוֹן שלוֹ ,אבל תמיד בּרוּח הבּילוּי וְ כבוֹד
הדדי.

למה ?Rollers & Coquillages
שם המוֹעדוֹן מייצג את פילוֹסוֹפית הבּילוּי :רגיעה ,רווחה ,חוּפשוֹת ,שמש ,ים ,וְ חוֹל ...כּי "מתחת
לריצוּף ,החוֹף!".
יכה קטנה על גלגיליוֹת להב ,אוֹהדת וּמחייכת ,מסמלת את הערכים של המחליק מ & Rollers
ַר ִכּ ָ
 -Coquillagesמי שאנוּ מכנים אוֹתם "רכּיכה"  -הם אשר הבּאים יחד לחלוֹק ,בּמהלך המסלוּל
של ההחלקה ,רגע של רוֹגע.
אפילוּ בּהתפּתחוּת למוֹעדוֹן בּנוּי כּהלכה ,שמר  Rollers & Coquillagesאת הרוּח ַהחיה
וְ המוּכּרת של המקוֹר שלוֹ.

הצוות בּהתנדבות
למען שמירה על בּטיחוּת ה"רכּיכה" בּמהלך ההחלקה תוֹך שמירה על מצב רוּח טוֹב ,כּל יוֹם ראשוֹן
הצוות עם החוּלצוֹת הצהוּבּוּת מתנדבים ללוות את ההחלקה וּלעזור למחליקים בּעת הצוֹרך .הכּוֹל
עוֹבדים בּיחד כּדי לעשׂוֹת את ההחלקה ִלזמן של הנאה משוּתפת.

