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פרק ב

הדרכה לכוהנים באתרי המסע 
בעריכת הרב שחר רחמני.

תודתנו לרב רחמני על המידע החשוב ועל הזכות להשתמש בו.

לפי ההלכה אסור לכוהן ללכת מעל עצמות אדם או לעבור תחת מבנה או     .1
עץ המסוככים על עצמות.

פרק זה מגדיר את המקומות והמסלולים המותרים לכניסת כוהנים, עפ"י      .2
גם  )ראה  יסודיים, לאיתור אתרי הקבורה.  ובירורים היסטוריים  בדיקות 

תרשימים בהמשך(.
ההנחיות רוכזו על פי מיטב המידע העדכני ובדיקות בשטח.  .3

אושוויץ - מחנה ראשי
במבנה 4 קיים כד אפר סגור - מותר להיכנס אך אין לגעת במוצג. 

נוקה משאריות אפר שהיו בו בעבר. התנורים בפנים  מבנה משרפה 1 בתמונה, 
משוחזרים. מותר לכוהנים להיכנס.
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בירקנאו
מותר להיכנס לכל שטח הרמפה שבתמונה, לשביל המוליך למשרפה 2 )משמאל( 

ולאזור הטקסים. בכל שטחי הצריפים או ביתני המגורים אין בעיה לכוהנים. 

כאשר מגיעים לאזור משרפה 2 מכיוון מחנה הנשים, אין לרדת מהשביל. באזור 
פוזר בעבר אפר ויש בו את הבריכה הקטנה שהמים לא נספגים בה, 

ולכן יש להמשיך עם השביל ולעקוף מימין את המבנה ההרוס של המשרפה, בו 
היו התנורים. 
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הטקס  רחבת  מדרגות  מכיוון  רק  לגשת  יש  הגזים  ותא  ההתפשטות  אולם  אל 
)הנראות כאן בשמאל התמונה(.

בדומה, יש לנהוג ליד משרפה 3, ולא לגשת אל הבורות.

אין לסטות מהשביל הסלול בין משרפות 4 ו-5 בשל חשש עצמות שנקברו בקרקע. 
כמו כן אין להתקרב לבריכה הנמצאת לידם. 
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ורשה
במסלול הגבורה מגיעים אל מילה 18, מקום הבונקר של ארגון אי"ל. אין להיכנס 
אל השטח המופיע בתמונה, כיוון שהגופות לא פונו מהבונקר. יש לדאוג שההדרכה 

תינתן על המדרכה, כך שהכוהנים יוכלו לשמוע, ואחר כך תיכנס הקבוצה.

חלמנו - בסוף

טרבלינקהטרבלינקהטרבלינקה

ניתן להיכנס לאורך מיצג פסי הרכבת או בשביל המרוצף שמשמאל להם, הצמוד 
לעצים. 
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אין בעיה לכוהנים ברמפה, אליה מוביל מיצג פסי הרכבת.

כמו כן אין בעיה בדרך מהרמפה לאנדרטה )לא לרדת ממנה(. 

ניתן לעמוד צמוד לאנדרטה גם מצידה השני, אך לא לצאת בצידה השני מהשטח 
שהיא  העצים,  בין  חזרה  הדרך  למעט  שמסביב,  היער  לכיוון  שסביבה  המרוצף 

נקיה. 

אין לצאת אל משטח האבנים הקטנות המייצגות קהילות, ולא אל השטח הפנוי 
שביניהן.
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ליז'נסק
גדר בית הקברות. כל העליה שאחריה אל האוהל  ההליכה לכהנים מותרת עד 

- היו בה קברים, ואין להיכנס.

יער לופוחובה
ביער שלושה בורות בהם נורו יהודים. 

חלק מהגופות כנראה קבורות תחת הגדר, לכן יש להתרחק מהן כ-3 מטר.
יש לשים לב לעצים המסוככים על האזור הבעייתי ולא לעמוד תחתיהם.
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מאידנק
ליד האנדרטה וסביבתה אין בעיה, וכן בדרך המובילה ממנה דרך הבית הלבן אל 

שטח האסירים. 

ניתן  כן  כמו  להיכנס.  לכוהנים  מותר  הגזים  תאי  שטח  ובכל  המרוצפת  ברחבה 
להיכנס לכל שדה 3, אזור צריפי מגורי האסירים.




