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התחלנו את הטיול ביום  
 :בו ביקרנו, סיורים

 דש מק "פשופאטינאת"ב

 .שריפת המתים

 הסטופה "בודנהאת"ב

 .הגדולה בעולם

 אהו "סוואימבונאת"וב

 .  מקדש הקופים

 בלמק "פשופאטינאת"ב

 את פנינו כהן בברכת

 :שפירושה נמסטה

 האל שבליבי מברך מוקיר

 . ומכבד את האל שבליבך

 



 

 נוהרים

 לטקס



 

הטקס כולל תפילות  

 ואיפור הפנים  



 

 הגופה מוכנה לשרפה



 

 ונשרפת



 

 ליד המקדשים התמקמו קדושים תמורת תשלומים



 

 הסטופה בודאהנאת

  הגדולה בעולם



 

 הקופים במקדשם



 

 סוויאימבונאתמקדש 



 

 אין ספור חנויות בשלל מזכרות



 

 

מטר   2,840השדה בגובה . בלוקלהלמחרת נחתנו 

 .מטר 4,800ומסביבו הרים בגובה 

 



 

 שער הכניסה לטרק



 .מטר 2,840הטרק מתחיל בגובה של 

 הדרך המתפתלת בין הכפרים יורדת לגדת 

 ,"נהר החלב" –" דוד קושי"נהר 

 .  מטר 2,400הנמצא בגובה של 

הנהר נקרא כך היות והזרימה המהירה יוצרת קצף 

 .המעניק את הצבע הלבן למים

בהמשך היום הדרך מטפסת חזרה על הרכס לכפר  

 .מטר 2,800הנמצא בגובה של " ו'מונז"

 



גם כאן קידם את 

 פנינו 

 .נחמד נמסטה



 

 הדרך הבין כפרית הראשית  



 

 מבנים לאיסוף ומחזור אשפה ממוקמים לאורך הדרך  



 

 חצרות הבתים צמודות לדרך  



 



 

 מטר 2,700חקלאות בגובה 



 

 פלגי מים בכל פינה



 



 הכיתוב על הלוחות הן תפילות לשלום ההולכים בדרך

 . ונתרמו על ידי נדבנים

 .הן מעטרות גם את הסלעים הטבעיים

 ,הגלילים הצבעוניים הם גלגלי התפילות

 .שגם הם נתרמו על ידי נדבנים

 .      המאמין מסובב את הגלגל והתפילות נאמרות

 



 



 

חוצים 

 נהרות



 

 חורשים שבילים



 ונהנים מהנוף

 



 .יום שני לטרק

 .מטר גובה 2,800" ו'מונז"יציאה מ

 .מטר גובה 2,500ירידה לגשר על נחל דוד קושי 

 .  מטר גובה 3,440ה באזאר 'טיפוס לנמצ

 ,ובין לבין הליכה במישור נפאלי

 .'מ 100עד ' מ 50שמשמעותו עליות וירידות של 

 

 



 

 הסבלים כבר היו פה



 



 

תחילה מ" באזאר ה'נמצ"ל העליה

 בשני הגשרים על נהר דוד קושי   



 

 מ"ק 30-מטר ממרחק של כ 8,848האוורסט 



  משנעים כל דבר

 



 

 גם הם

 בסבלים



 .יום שלישי לטרק

 ,   יום התאקלמות לגבהים  המנוצל לטיול נוף

 ".ה באזאר'נמצ"מ, טבע ומבט לאוורסט

 



 

 נופטסה

 'מ 7,855

 לוטסה 'מ 8,848אוורסט 

 'מ 8,511 



 'מ 3,440 באזאר ה'נמצ



 

 מסתבר שלכולם קשה



 .יום רביעי לטרק

 .'מ 3,600למעבר ההרים ' מ 3,440ה באזאר 'עליה מנמצ

 .'מ 3,220ירידה לגדת נחל דוד קושי 

 .'מ 3,940" ה'טנגבוצ"עליה ל

 .'מ 3,820" ה'דהבוצ"ירידה ל

 

 



 

 אמהדאבלאם

    נופטסה 'מ 6,856
 לוטסה

 

 אוורסט



 

   "ה'טנגבוצ"לבעליה , 4X4הנעה קדמית , מהלך ראשון



 מורה הדרך

 דרובה



 

 ה'בטנגבוצהמנזר הבודהיסטי 



 



 .יום חמישי לטרק

 .'מ 3,820ה 'יציאה מדה בוצ

 .הליכה בין כפרים במעלה מתון

 .'מ 4,500עליות למעבר הרים בגובה 

 .'מ 4,240" ה'פריצ"ירידה ל

 



 

 איסוף תפוחי אדמה  

 'מ 4,000



 

נהר דוד קושי  

 'מ 4,100

 ואמהדאבלאם



 



 

 שליטי ההרים



 

עיבוד צואת  

היקים לחומר 

 בעירה



 

 ייבוש הפיתות



 

 איסוף הפיתות



 

חקלאות 

 'מ 4,300



 

 ה'פריצאוטוטו 



 

   חוזרים ריקים, מובילי היקים



 

חדר אוכל 

 באכסניה



 

 .יום שביעי לטרק

 'מ 4,240ה 'עזבנו את פריצ

 .לבקעה המפולחת באין סוף פלגים של נהר דוד קושי

 'מ 4,620" טוגלה"עלינו במעלה התלול ל

 .'מ 4,910" ה'לובוצ"ומשם ל

  

 



 

 עם הכפפה בין השיניים  לטוגלה



 עוד אלו יוצאים ואלו באים, טוגלה



 



 



 

עוד קצת ואנו  

 ה'בלובוצ



 .יום שמיני לטרק

 'מ 4,910ה 'ממשיכים מלובוצ

 .'מ 5.140" גוראק שפ"ל

 



 

 ה'בלובוצבוקר 



 

 הדברים האמיתיים מתחילים



 

 '    מ 5,100, אי אפשר בלעדיהם



 

 הענקים הלבנים פורשים זרועותיהם לקבל אותנו בחיבוק


