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בתוך המשרפה ישנן עצמות ולא רק אפר, ולכן הכניסה אליה אסורה. ניתן לעקוף 
את  לשמוע  וכך  המשרפה  של  האחורי  הפתח  אל  ולהגיע  הימני  בשביל  אותה 

ההסברים.

העמידה  ממשטח  קטנה  היא  האפר  הר  כיפת  בתמונה,  לראות  שאפשר  כפי 
כשעולים במדרגות. יש להדריך את הכוהנים שניתן לעלות במדרגות אך להזהר 

לא להיכנס מתחת לכיפה.

ליד הר האפר יש בורות בהם נרצחו ביריות אלפי יהודים. אף שתוכן הבורות פונה 
להר האפר )ויש בו עצמות(, האזור אינו בדוק ויש לשמור מרחק 2 מטר ולא לרדת 

מהשטח המרוצף.
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פלשוב
ניתן לעלות במדרגות אל האנדרטה. אין לעבור אל צידה השני של האנדרטה, או 

לרדת מהשטח המרוצף לפניה.

קילצ'ה
האתר הוא בית עלמין ואין להכנס אליו בשל קברים לא מסומנים. ניתן לעמוד 

מחוץ לגדר סמוך לקבר הילדים ולשמוע את ההסברים.

קרקוב
בתמונת האויר של קז'ימיז' ניתן לראות את כיכר שירוקה, מרכז החיים היהודי, 

ואת הגינה ליד בית כנסת הרמ"א, היא בית הקברות הראשון של קז'ימיז'. 

בית העלמין ליד 
ביכ"נ הרמ"א

הגינה בככר שירוקה
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הגינה שהייתה פעם בית הקברות:

יש  אבן.  גדר  מוקף  פעם  היה  הקברות  בית  למטה  בתמונה  לראות  שניתן  כפי 
להתרחק 3 מטר.

היציאה מהכיכר לכיוון רחוב מיודובה היא ברחוב הקטן, שמשמאל לבית הבהיר 
בתמונה. הכביש והמשך המדרכה שליד בית כנסת הרמ"א, הנראית בתמונה, היו 
בעבר חלק מבית הקברות. יש להדריך את הכוהנים ללכת רק במדרכה הצמודה 

לבית הבהיר.
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חלמנו
בשטח שבין השבילים המובילים אל האנדרטה נמצאו בעבר עצמות. כיון שאסור 
לכוהנים להיכנס תחת האנדרטה, הכוהנים ילכו בשביל המרוצף הימני ויעקפו את 

האנדרטה מימין.
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מפת המחנה
מס' 1 בתרשים - אזור החניה. בשטח שבין מס' 1 למס' 3 יש ללכת בשביל הימני 
כאמור לעיל. מס' 4 זו האנדרטה, יש להקיפה מימין, כיוון שבצידה השמאלי )מס' 

5( ישנם קברים.

יש להמשיך בהליכה לכיוון מקום צריף ילדי לידיצ'ה )מס' 6( בשביל בלבד, בצידו 
הימני.
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בהמשך מגיעים אל קברי האחים )מס' 7(

שמאלה  בו  יפנו  ליער,  צמוד  ישר  עמו  ימשיכו  ואח"כ  בשביל  ישארו  הכוהנים 
וימשיכו עם השביל לכיוון מס' 8 בתרשים.

וניתן להיות בה. אין לעבור את הקיר דרך הפתח  נבדקה  הרחבה שלפני הקיר 
שבתמונה, כיון שיש קברים מאחוריו. הכוהנים יחזרו מהרחבה שלפניו אל השביל 

וימשיכו לכיוון היציאה.
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