שאלון טיול רגועים קא"ו דצמבר 2002

1. כמה אופנועים יצאו לטיול קא"ו דצמבר 2002 ?
	10

28
	27
	50

2. לאן היה הטיול ?
	דרומה – ליער חולדה, ולאמפי בית-גוברין.

דרומה – לחמי יואב
	צפונה – לפיקניק ליד אבן יצחק
	דרומה- לחוות צברי אורלי.

3. למי חגגו יום הולדת בטיול, ואיך?
	לאלחנן – זרקו אותו לשלולית בצד הדרך.

לטוביה-זרקו אותו לאריות באמפי בית-גוברין.
	לקארין – נתנו לה מתנה – כידון לאופנוע.
	לאורן קוסלובסקי-הרעישו ברעשנים, זרקו קונפטי, הפעילו זיקוקים, נתנו לו עוגה מקושטת באופנוע ממרציפן., והכינו שלט בכניסה לארוחת צהריים.

4. ממה היה עשוי הלול המאולתר שבנו לזיו בהפסקת הבוקר ?
	מקסדות.

מ – 4 אופנועים שיצרו ריבוע.
	מאבנים שאספנו בשטח.
	לא היה לו לול, הוא הסתובב חופשי בין האנשים.

5. מי נתן סקירה הסטורית מאלפת באמפי בית-גוברין ?
	אייל פלד שהופיע במפתיע.

אלחנן מכרטיסיות שהכין מבעוד מועד, וחן בורודצקי הוסיפה הערות והארות.
	סקירה הסטורית בטיול אופנועים? השתגעתם?
	קארין – במבטא צרפתי.

6. איפה ומה אכלנו בהפסקת צהריים ?
	אוכל תימני טעים באירוח ביתי כיפי "בצל התאנה" ביד נתן.
	אוכל יווני מסורתי בבית גוברין.
	עשינו פיקניק ואכלנו על האש.
	כל אחד הביא אוכל משלו.


7. מה היה מזג האוויר בטיול ?
	ירד גשם מידי פעם.

באופן מפתיע היה חמסין באמצע דצמבר.
	היה מעונן וקר.
	היה יום מקסים, שטוף שמש ואביבי.

8. כמה אופנועים נתקעו במהלך הטיול ונזקקו לעזרת הגרר ?
	2 
	1
	0.5 (האופנוע של אלון שעלה על הגרר באמצע הטיול, ירד ממנו בהמשך, וסיים את הטיול בכוחות עצמו.)
	0


9. מאחד (גרוע), ועד 10 (כיף לא נורמלי), איך היית מדרג את הטיול ?
	5

7
	10
	11

10. לאיזה אזור בארץ מתוכנן טיול קא"ו ינואר 2003 ?
	זהו, לא מתוכננים יותר טיולי רגועים של קא"ו.

לאילת ולאזור הערבה.
	לאזור הרי ירושלים ומשם לביקור במנזר דיר ראפאת.
	יוחלט ביום הטיול.


תשובות נכונות –  1. ג, 2.א, 3.ד, 4.א, 5.ב, 6.א, 7.ד, 8.ג., 9.ד, 10. ג.

כתב: יובל קנון

תודות עבור:
	תמיכה לוגיסטית: לקרין כהן, אורן קוסלובסקי, ואראל סמו
	עזרה בתכנון המסלול: לאראל סמו
	ביטוח הגרר: ל"אופנוגרר" ובפרט לגולן.
	הווסטים : לאורן קוסלובסקי.

הפרסום: לקוקי על הסוזוקי, יובל קנון ואורן קוסלובסקי
	הדפסת תוכנית הטיול : לגדי גורפינקל ויובל קנון
	סימון הצמתים : לאמיתי ונטמן, מנחם רוט, יובל קנון, קובי בורודצקי, עמית גניש, ואילנה לוינגולד
	תפקוד כמאסף : לאראל סמו
	רכב והסעת קרין כהן וזיו: לערן בן אליא
	ואם שכחתי מישהו – סליחה.

אלחנן שרון


