
 קמפ בייסלאוורסט מסע נוסף 

 '  מ 5,545 פאטאר קאלהופסגת 
17.09-07.10/2013 

 שם-מארגן ומוביל המסע שבתי בן

 ימי סיור בקטמנדו 3המסע כלל 

 שם-צילם וערך שבתי בן

 מתוך שתיים שניהמצגת 
 

04-6336783    052-2692286 



 .יום שמיני לטרק

 ',מ 5,140מגוראק שפ 

 ',מ 5,450עליה מתונה לרכס הרים 

 ',מ 5,360ירידה לאוורסט בייס קמפ 

 .לגוראק שפ, חזרה באותה הדרך

 

 



 של האוורסט    קמפ לבייסקר בדרך , מעלות 4, בוקר



 גוראק שפ האדם בחיק הטבע 

 



 



 

 חודרים להרי הקרח



 



 .בתמונה הקודמת מצולמת אדמה קפואה שהיא תערובת של עפר עם קרח

 .בחורף עומק השכבה מגיעה עד עשרה מטרים

 .בקיץ הקרח נמס ויוצר ברכות מי קרח

 :במשך כל היום ניתן לראות שתי תופעות

 .גושי אדמה קפואה נפרדים מהשכבה ונופלים בקול רועם לברכות מי הקרח

 . וקילוחי מים קטנים זורמים מהשכבה הקפואה לברכת מי הקרח

 

 



 

 סובבוני הרי הקרח האדירים ותתפעם נפשי 



 

 ' מ 5,360 קמפ בייסאוורסט , שנגיעידעתי 



 



 

 מגיע לנו צילום



 .יום תשיעי לטרק

 .קור של אפס מעלות, שלג על פני האדמה

 ' מ 5,140מגוראק שפ 

 .'מ 5,540לקאלה פאטאר 

 .'מ 4,910ה 'חזרה לגוראק שפ וירידה ללובוצ

 



 

 הפסגות המושלגות פורשות זרועותיהן לחיבוק אדיר 



 .מקסים ,מאיים ,נשגב ,מפתה ,שקט•

 



 

 

 

 ,הקורמילא 

 ?אבל למה השביל תלול

 ?ומה קרה לחמצן

 פאטאר לקאלהבעליה 

 'מ 5,545

 

 



 

 מ"ק 9.5וממרחק של 

 צוחק לו האוורסט



 

 וגם אנחנו צוחקים



 

 אכן מראות אדירים ונשגבים



 'מ 5,545 פאטאר קאלהעל פסגת 



 .יום עשירי לטרק

 ',מ 4,910ה 'מלובוצ

 'מ 4,620לטוגלה 

 .'מ 4,410ה 'ומטוגלה לדינגבוצ

 



 

פלגי  , פסגות מושלגות, בוקר צח

 שוקקת חיים ה'ולובוצמים 



 

 בדמעות בגרוננו נפרדנו מחיבוק הפסגות המושלגות    



  טוגלההמראה המופלא של רכסי ההרים מעל 

 מפעים את לבנו מחדש



 

 'מ 4,620



 



 

 ונהר דוד קושי   ה'פריצ



 'מ 4,410ה 'דינגבוצ

 



 .יום אחד עשר לטרק

 'מ 4,410ה 'מדינגבוצ

 '  מ 3,820ה 'לדהבוצ

 



 



 בקצב אחיד



 

 תופר נייד עובר בכפרים

 נפגשנו פעמיים  



 



 ימים  5נוהג היקים שפגשתי לפני 



 

 מתקן לשטיפת תפוחי אדמה



 



 

 ?!על מה את מדברת



 נוהג  

 היקים

 



 

 בשצף קצף דוהר 

 נהר דוד קושי



 .יום שנים עשר לטרק

 'מ 3,820 ה'בוצמדה 

 'מ 3,940 ה'לטנגבוצעליה 

 'מ 3,220ירידה לנחל דוד קושי 

 'מ 3,640עליה למעבר הרים 

 'מ 3,440 באזאר ה'לנמצירידה 

 



 



הסחורה מוטסת  

 במסוק  

 ה באזאר  'לנמצ

ומשם מעלים אותה  

 הסבלים להרים

 



 



 



 

ערפל כבד וטפטוף הגשם לא 

   ה'נמצץ "מרתיעים את מע

 'מ 3,640 –גם ב  באזאר



 .יום שלוש עשרה לטרק

 'מ 3,440ה באזאר 'מנמצ

 ' מ 2,500ירידה לנהר דוד קושי 

 'מ 2,730עליה לזאם פוטה 

 



לאור עומס התנועה הגדול בדרך 

שהיא בירת מחוז  באזאר ה'לנמצ

ממשלת נפאל הקימה  , חומבו

על נהר דוד  ( העליון)גשר שני 

 .קושי

 .2013הגשר נחנך ביוני 

 .'מ 280-גובהו מעל הנהר כ

 .  'מ 180-גובה הגשר הישן כ

 



 

 ה'וצ'פאנצנחל 

 נשפך לדוד קושי



 הגשרים על נהר דוד קושי

 

 



 .יום ארבע עשר לטרק

 'מ 2,730עליה מזאם פוטה 

 'מ 2,840ללוקלה 

 .סיום הטרק

 

 



 



 



 

 :יום הסיורים השני הכולל

שהוקמה על ידי המלך  בקטאפורסיור ברחובות והכיכרות העתיקים של העיר 

שהבולטים ביניהם נמצאים  , בעיר מבני דת יפיפיים. לספירה 889דב בשנת  אנאנד

 .המקרינה הוד וההדר, דורברכיכר , בכיכר המרכזית של העיר

ןסיור  טָּ ידועה  בזכות . אחת הערים הגדולות בנפאל וצמודה לבירה קטמנדו בפָּ

 .  דורברעשרה הנמצאים בכיכר -המקדשים והארמונות בני המאה השבע

 .אמנות מסורתית וקישוטים לפסטיבלים, תכשיטנות, וגם כמרכז עבודות מתכת

 .שתי הערים הוכרזו כאתרי מורשת עולמית
 

 

 



 



 

 עמל יומם ועומק שיחתן



 



 



 



 

  בדורבארמקדש שיווה 

 בקטאפורשל 



 



פסל שיווה במקדש הזהב  

  בפאטאן



 .יום הסיורים השלישי

 דורבאר -נערך בכיכר המרכזית

 .של העיר העתיקה בקטמנדו

 



 



 



 

 בפאטאןמקדש שיווה 



 

 פעמון אזעקה של המלך במקרה של מרידה



 

 בפאטאן של "דורבאר"במקדשים 



 

 שער הארמון



 חצר הארמון



 .תם המסע המופלא

 ,04.2014באביב הקרוב 

 נצא למסע חוזר והפעם בתוספת  

 .ההימליההפריחות המשגעות של 
 

 052-2692286  04-6336783שם -שבתי בן

 


