
 מקזבגי לאומאלו - ציוד

 מראש הכנה

 .בתי מלון, שמירת מקום בבקתות .1

 (מראש, במקום, כרטיס אשראי, מזומן)ובבתי המלון בירור אופן תשלום בבקתות  .2

 (מגדל תרמילאיםלמשל ),  (לא ביטוח של כרטיס אשראי. )ביטוח רפואי הכולל חילוץ מוסק וכיסוי הטסה לארץ .3

 (אילן, תלמשל נובה תקשור) טלפון לוויני .4

 .חשבון הטלפון הלוויניוסיסמאות ל, וקישור להודעות טלפון לוויני, עדכון שני קרובים בפרטי חברת הביטוח  .5

 (.GPX למשל)לקובץ ניווט  ויצוא( www.outdooractive.comלמשל בעזרת )הכנת מסלול  .6

שט את קובץ הניווט בעזרת ניתן לפ, במידה וישנן אפליקציות שצריכות קובץ ניווט עם מספר מוגבל של נקודות .7

http://labs.easyblog.it/maps/gpx-simplify-optimizer/ 

: לידיעה ) offlineלניווט  קובץ מסלולהוספת , הורדת מפות , (  ViewRanger למשל)הכנת אפליקצית ניווט בטלפון  .8

GPS עובד גם במצב טיסה). 

 (/http://www.levychange.com - ובנותנים המרה בשער ט Levi change) להמרה ללארי 252$כסף  .9

 .העלאת מסמכי נסיעה ואישורי נסיעה לטלפון  .12

 .מקומות לינה רלוונטייםעדכון  -טבעוניים /חוניםמצל .11

אוטובוס חזרה לשדה , תחנה לקזבגי, גסטהאוס, סופרמרקט, GeoLand)מפת הגעה בטביליסי להיכן שצריך  .12

 (תעופה

 טוחרישום ציוד למקרה של אובדן ודרישה לבי .13

 בגיאורגית מילים .14

http://wikitravel.org/en/Georgian_phrasebook 

https://www.youtube.com/watch?v=NW7jVdsEOkk 

 הליכה 

 ליטר 45-62תרמיל  .15

 נעלי הליכה גבוהות .16

 הליכה ארוך דגמח מכנס .17

 חולצה קצרה מנדפת .18

 כובע  .19

 כהים משקפי שמש .22

 (GipronLeki ,Gabel ,Black Diamond ,: ות מומלצותחבר)זוג מקלות הליכה טלסקופיים עם בולם זעזועים  .21

 המכיל מפה של המסלול google mapטלפון עם  .22

 

 זמין בהליכה

 מטען סולארי  .23

 דרכון .24

 ליטר  32-או שקית שתיה  ( Ice Teaמומלץ פתח רחב כמו בקבוק )בקבוק מים ליטר וחצי  .25

 חטיפי אנרגיה/פירות יבשים .26

 (כף+ קערה  )ערכת אוכל  .27

 גזיה  .28

 חצי קילושל או מיכל גז , קטנים לי גזמכ 2 .29

 ארוחות .32

 + 32עם מקדם ( גרם 42)קרם שיזוף קטן  .31

 נייר טואלט .32

 סוללה נוספת לטלפון .33

 (Petzl ,Black Diamond: חברות מומלצות) חדשות סוללות+ פנס ראש לד   .34



 (ארבע עדשות רזרביות+ חומר ניקוי + קופסת עדשות )ערכת עדשות  .35

 .טלפון לוויני .36

 (למי שסובל את הריח)אפשר גם משחת בנגי ( 'וולטרן וכו, נורופן, אדוויל)משככי כאבים : אופציה .37

 

 קור, רוחות, זמין לגשם 

 . (Sea To Summit: חברה מומלצת)תרמיל + או שכמיה קלה ואיכותית שמכסה הולך , מעיל גשם קל .38

 מכנסי גשם קלות להליכה במזג אויר רטוב .39

 (שמכסה תרמיל אז לא צריךש שכמיה אם י) כיסוי גשם לתרמיל .42

 כובע פליז .41

 חם צוואר .42

 כפפות פליז .43

 גופיה תרמית .44

 זקט מיקרו פליז/ חולצת  .45

 

 לינה/בקתה

  עונות לפחות 3אוהל  .46

 . לפחות 4ש קומפורט מינוס "שק .47

  מזרן שינה .48

 לאחרי הליכה סנדלים קלות .49

 מכנס .52

 חולצה קצרה  .51

 .שני זוגות גרביים בתיק .52

 .שני זוגות תחתונים בתיק .53

 (גרם ורצוי פחות 322עד )מגבת מיקרופייבר קלה לטיולים  .54

סכין גילוח חד , דאודורנט חצי גמור, סבון ושמפו קטנים, משחת שיניים, מברשת שיניים)כלי רחצה  .55

 (מכונת גילוח/פעמי

 משקפיים .56

 אטמי אוזניים .57

 תכשיר דוחה יתושים .58

 

  תוספות

 (טבלאות זמני נסיעה, תות וקשררשימת בק, טיסות, אישורי נסיעה ברכבות) מסמכי נסיעות .59

 חבילת קלפים .62

 , עט .61

 מחברת .62

 

  טיסה

 שק לתרמיל .63

 מנעול לשק .64



 ( 2+ ארוחות   01)לארבעה ימים בשטח : ארוחות

 

 צנצנת טחינה 

 או ארבעה קטנים, בצל גדול

 עגבניה, מלפפון, גזר, גמבה

 גבינה

 

3X ארוחת דייסה 

 (קינמון)שיבולת שועל מטובלת שליש כוס 

 אגוזי המלך +צימוקים 

 

3X ארוחת אורז ועדשים 

 עדשים אדומות+  (פלפל שחור, מלח)שליש כוס אורז מטובל 

 רבע בצל 

 חצי גמבה

 

3X ארוחת דג 

 סרדינים/טונהחפיסת 

 כוסמין לחם

 (מלפפון, גזר , עגבניה)ירק 

 

3X  קינואהארוחת 

 רבע כוס קינואה

 חצי בטטה בינונית

 מלח

 

 ותאופציה נוספת במקום אחת הארוח

3X ארוחת פסטה 

 ר פסטה''ג 152

 רבע בצל

 חצי גמבה

 שמן, מלח

 

 

 

 


