
הקתדרלה של הלסינקי שבכיכר הסנאט, 

שהפכה לסמלה של העיר.

הגשר המפורסם שעליו עמדו תושבים רבים והתבוננו מרחוק באירוע הפיצוץ 

של הכור. יש חוקרים שטוענים כי זהו סיפור מפוברק, ושאנשים כלל לא עמדו 

על הגשר בשעת הלילה המאוחרת שבה התרחש הפיצוץ.

כתב וצילם:
עמרי גלפרין
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צ'רנוביל
מסלול לתייר האפל

ך
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כתוצאה מהאסון 

אולי   - אחריות  וחסר  מטופש  מעט  נשמע  שזה  ייתכן 
בחודשים  הפכה  האפלה  צ’רנוביל  אבל   - מסוכן  אפילו 
בייחוד  המפתיעים,  התיירות  מאתרי  לאחד  האחרונים 
מבית  “צ’רנוביל“,  הדרמה  סדרת  שידורי  תחילת  מאז 

.HBO היוצר של

לתחום  וקשור  חריג  הוא  וסביבתה  לצ’רנוביל  מסע 
התיירות האפלה. זהו מסע מרתק, שקיים בו סיכון 
הסקרנות  זאת  למרות  אך  ואובייקטיבי,  מסוים 
הזדמנות  זו  הקוראים  עבור  לשם.  אותי  הובילה 
לשמוע על המקום ממקור ראשון, אולם כבר עכשיו 
יודגש כי אין לראות בכתבה זו מעין המלצה או אי 

המלצה לבקר באתר - כל אחד על פי השקפתו.

מעט רקע
היו  ופריפיאט  צ’רנוביל  הסובייטית:  התקופה 
בצפון-מערב  מנומנמות,  פועלים  ערי  שתי 
אוקראינה, בסמוך לגבול עם בלרוס, למעלה 
האלה  הערים  קייב.  מהעיר  ק“מ  מ-100 
באפריל  ל-26  עד  ומטופחות  שלוות  היו 
בכור  ניסוי  בוצע  הלילה  באותו   .1986
הייתה לבחון  מספר 4, שמטרתו, בקצרה, 
שימוש  באמצעות  הכור  ליבת  קירור  את 
וכתוצאה  כשל,  הניסוי  חירום.  בגנרטור 
עלתה  בוקר,  לפנות   1:24 בשעה  מכך, 
וגרמה  הכור  בליבת  הטמפרטורה 
להתכה ולפריצת מעטפת ההגנה שלו, 
דבר שהוביל לפיצוץ ולהפצת חומרים 
רדיואקטיביים, ששיירים מהם התגלו 
אירופה,  ברחבי  רבות  במדינות 
הממשל  הכור.  בסביבת  ובייחוד 
את  להסתיר  ניסה  הסובייטי 
חריגה  מדידה  אך  הקשה,  התקלה 
על  הצביעה  בשוודיה  קרינה  של 

הכור שבצ’רנוביל.

פונו  הנורא  האסון  בעקבות 
ק“מ   30 של  ברדיוס  תושבים 
נשמעו  לא  מקצתם  מהכור. 
לאחר  וחזרו  להוראות 
לכפריהם.  אחדים  שבועות 
פינוי התושבים סייע בהצלת 
הגדול  החשש  אך  חייהם, 
האסון  ממדי  שמא  היה 
למעלה  ולפיכך  יגדלו, 
חיילים  מיליון  מחצי 
סובייטים  ואזרחים 
הצלה.  למשימת  גויסו 
בקרבה  עבדו  כמחציתם 
ישירה לאזורים הנגועים 
ניקוים,  לשם  בקרינה, 
ממדי  יתרחבו  בטרם 
האסון. אנשים אלה זכו 
ליקווידטורים  לכינוי 

.)liquidators(

1
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ולא  כנראה  ואת מספרם האמיתי  רבים מתו כתוצאה מהאסון, 
היות  נמשכות,  עדיין  צ’רנוביל  לעולם. ההשפעות של אסון  נדע 
שתינוקות רבים נולדו עם מומים ועם בעיות רפואיות קשות, וכן 
עם השנים נתגלתה בקרב תושבי הסביבה ששרדו תחלואה גבוהה 
מוגדר כתאונה  צ’רנוביל  נוספות. אסון  קרינה  ובמחלות  בסרטן 
באנרגיה  ביותר מאז החל העולם להשתמש  הגרעינית החמורה 

גרעינית.

נצא לדרך
כדי להיכנס אל אתר האסון, אל הערים והכפרים, חייבים להירשם 
שרשאיות  הרשמיות  מהחברות  אחת  דרך  כן  לפני  ימים  כמה 
 ,Gamma Travel בחברת  בחרתי  אני  למקום.  טיילים  להכניס 
ששמו  פרטי  מדריך  לקחתי  טלוויזיוני,  לסיקור  שיצאתי  והיות 
וצבעוני, שהפך לחלק  ניקולאי הוא בחור מיוחד  ניקולאי פומין. 
לילה  לינת  וכללה  יומיים  שנמשכה  שלי,  מהחוויה  נפרד  בלתי 

בצ’רנוביל עצמה.

בקייב.  למלון  מחוץ  בבוקר  אותי  שיאסוף  ניקולאי  עם  קבעתי 
הגיע בחור צעיר כבן 30, שנראה כמרבית הבחורים בני גילו, רק 
שהעבודה שלו קצת משונה. מייד התחלנו בשיחה, שכללה, איך 
לא, אין-ספור שאלות סקרניות מצידי, על הסכנה שבאתר, למה 

עליי לצפות והאם הוא עצמו אינו חושש לבריאותו.

כבר   מדריך  “אני  קליל,  אוקראיני  לי במבטא  הוא אמר  “עמרי“, 
אני  בשנה.  ימים  מ-300  למעלה  באתר  נמצא  ואני  שם,  שנים 
עושה בדיקות תקופתיות, ואני בריא כמו שור“. אני כמובן נדהם 
מכך שהבנאדם היה למעלה מ-3,000 ימים באזור שמוכרז כאזור 
סכנה. האיש בוודאי מטורף. והוא ממשיך: “שמונה ימי טיול כאן 
 CT-חזה. 600 ימי טיול שווים ל X-RAY שווים לצילום אחד של
אחד - ורק שתדע, כל 45 דקות של טיסה שוות לקרינה של יום 
ביקור“. אני מופתע מהנתונים, ולמען האמת הייתי ועודני בספק.

וההתרגשות  הסקרנות  מקייב.  שעתיים  במשך  לנסוע  התחלנו 
צ’רנוביל,  ככל שהתקרבנו. בשער האתר, בפאתי העיר  עלו  שלי 
אולי  או  הרכב שוטר  ניגש אל  הכור,  מליבת  ק“מ  כ-30  במרחק 
חייל אוקראיני, ובלי נימוס מיותר או גינונים, דרש את הפספורט 
לי  ענד  הוא  מועד.  לי מבעוד  הכניסה שהונפק  אישור  ואת  שלי 
רמת  על  נתונים  שיאסוף  צ’יפ  מעין  ובה  שרשרת  הצוואר  על 
החשיפה שלי בזמן הביקור. בסוף הסיור צריך לתת לשומרים את 
השרשרת עם הצ’יפ, כדי שינטרו אותו, ואם יתגלו בעיות הם כבר 
יאתרו אותי בתוך כמה ימים. בנוסף, ניקולאי המדריך צייד אותי 
במונה גייגר, ואמר: “מדי פעם טוב לבדוק איפה אתה עומד. ייתכן 
כאן. מעבר  זה  ככה  לא.  כבר  והיום  קרינה  הייתה שם  שאתמול 
לזה, יכול להיות שתעמוד במקום ותראה רמת קרינה גבוהה, אך 
אם תזוז שניים-שלושה מ’ היא תיעלם“. אוי ואבוי, לאן הגעתי?!

נכנסים
“אפשר להיכנס“, אמר השומר הקשוח באוקראינית, לאחר כמה דקות 
של המתנה בשער. התחלנו לנסוע, עצים ויערות עבותים משני הצדדים 
בדרך סלולה וישרה. איפה מה שהבטיחו לי או לפחות מה שדמיינתי, 

ברית  נגד  טילים  שיגור  לנטר  הייתה  שמטרתה  “דוגה”,  הרדאר  תחנת   1
הביקור  ממסלול  חלק  שהוא  מידות,  גדל  אנטנות  מבנה  זהו  המועצות. 

באתר.

בכניסה לחדר האוכל וכן ביציאה מהאתר עוברים המבקרים סריקה, כדי   2
לוודא שאין שיירים רדיואקטיביים על בגדיהם, נעליהם או גופם.

קרינה  רמת  לאיתור  מכשיר   - שבקייב  צ’רנוביל  במוזיאון  שצולם  מוצג   3
שהיה בשימושם של הליקווידטורים.

3
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יוקדים? לפתע שלט  יער מרוטשות, בצבעים חומים-שחורים  קרחות 
גדול: “ברוכים הבאים לצ’רנוביל“, ולצידו עומדים כמה עשרות תיירים 

בתור לצילום סלפי גבורה )כן, גם לי יש סלפי גבורה שכזה(.

למען הדיוק ההיסטורי,  העיר צ’רנוביל מזוהה בעיקר עם האסון, אך 
בעצם הדברים הקשים התרחשו דווקא בעיר השכנה פריפיאט, שספגה 
להתפנות.  שנדרשו  בסביבה,  כפרים  כ-186  בעוד  וכן  קשה,  מהלומה 
וכיום גרים בה  בצ’רנוביל עצמה, שתושביה כמובן פונו, מבנים רבים, 
כמה אלפי עובדים, כגון שומרים, חיילים ואנשי מינהלה. יש שם כמה 
אחד.  לילה  לנתי  מהן  אכסניות שבאחת  שתי  ואפילו  מכולת,  חנויות 
תפקיד  הממלאים  כאלה  רק  אלא  בעיר,  גרים  לא  “רגילים“  אנשים 

1

2

66 | טבע הדברים

משאיות  מכוניות,  של  חלקים  לראות  ניתן  הכור  מאזור  קילומטרים  כמה   1
מעשי  אלא  האוטובוס  להתהפכות  גרמה  לא  ההדף  עוצמת  ואוטובוסים. 

ביזה של מסתננים לסביבה, שעם השנים הפשיטו לחלוטין את כלי הרכב 

וגנבו ציוד רב באזור. כיום האבטחה סביב האתר קשוחה, וכבר לא ניתן לבצע 

מעשי ביזה )גם לא נשאר הרבה מה לבזוז...(. ציוד רב ונגוע בקרינה נמכר 

במהלך השנים בשווקים השונים מבלי שאיש מהרוכשים היה מודע לכך.

לראות  ניתן  שבו  ושלו,  יפה  אגם  לכאורה  פריפיאט.  של  באגם  סירה   2
ציפורים ודגים, אך הוא בעצם אגם מסוכן הנגוע בקרינה. הסירה לא זזה 

מאז האירוע, וצמחים רבים מכסים אותה.

לכור  מעל  הורכבה  הכיפה  שנפגעה.  הכור  ליבת  זו   .4 מספר  כור  כיפת   3
בשנים האחרונות, במטרה לצמצמם כמה שניתן את הקרינה בסביבה.

נפח  בצמצום  מרכזי  חלק  שלקחו  הליקווידטורים  של  לזכרם  אנדרטה   4
האסון. רבים מהם קיפחו את חייהם כבר במהלך העבודה, ואחרים מצאו 

את מותם בשנים שלאחר מכן כתוצאה ממחלות קרינה קשות.

אלה  תוכניות  נוספים.  כורים  להקמת  פיתוח  תוכניות  היו  הכור  בסביבת   5
נעצרו בליל האסון.



מסוים. רמת הקרינה בה, במרבית המקומות, די נמוכה עד לכדי אפסית.
המשכנו. בדרך עצרנו בכמה נקודות. הראשונה שבהן - תחנת הרדאר 
לנטר תקיפת טילים  נועדה  )Duga Radar(, אשר  “דוגה“  האימתנית 
מאוד,  וארוך  גבוה  אנטנות  מבנה  זהו  המועצות.  ברית  נגד  אפשרית 
שכמובן איננו בשימוש. משם המשכנו לכמה פסלי זיכרון, שהמרשים 
שהיו  וכבאים  ליקווידטורים  אותם  של  זכרם  את  מייצג  מביניהם 
במרחק  שרדו.  ולא  הרדיואקטיבית,  הפסולת  ופינוי  ניקוי  על  אמונים 
מטרים אחדים משם יש תצוגה של חלק מכלי התחבורה שהועלו אל גג 
הכור במטרה לנסות ולפנות את הפסולת, אך בתוך דקות חדלו לפעול. 
הרכבים הללו מוקפים גדר ושלטי אזהרה רבים, ומתוך סקרנות שלפתי 
ואכן   - נפלטת מהם  כדי לבדוק האם עדיין הקרינה  הגייגר  את מונה 
אמיתית  סכנה  הם  הללו  הברזל  רכבי  ולטפס.  להשתולל  החל  הגייגר 
ומוחשית. יותר מ-30 שנה חלפו מאז האירוע הקשה, ונראה שהברזל 

זוכר הכול.

בספק  ללינה  התארגנו  מהכור,  יותר  המרוחק  באזור  הביקור  לאחר 
באווירה  מעוצב  החדר  צ’רנוביל.  שבעיירה  המבנים  באחד  אכסניה, 
סובייטית קרה - מיטת נוער מיושנת עם מזרן דק, שעל המבקר להציע 
בעצמו, ומקלחת ישנה, עם אריחי קרמיקה ירוקים דהויים. בקיצור, זה 

לא המקום שהייתם בוחרים לצאת אליו לחופשה. 

3
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פריפיאט וסביבתה
המשכנו לכיוון השער השני שבתוך האתר, זה שמכניס לאזור שברדיוס 
עשרה ק“מ מהכור עצמו, ובו גם העיר פריפיאט וכמה כפרים נטושים. 

מהנקודה הזאת מונה הגייגר נכנס לפעילות גבוהה יותר.

תחילה עצרנו בכפר הנטוש קופצ’י. בכפר גן ילדים שנותר עומד בזמן 
- מיטות מחלידות, משחקים ישנים, בובות פרומות, לוח כתיבה ועוד - 
עדות עצובה למקום שהיו בו חיים שביום אחד נפסקו. הילדים הוברחו 
ואל  חבריהם  אל  שלהם,  הגננת  חיק  אל  לחזור  עוד  יכלו  ולא  משם 

המשחקים שאהבו ונותרו ספוגים קרינה.

פריפיאט,  העיר  לשלט  עד  אחדים  קילומטרים  של  בנסיעה  המשכנו 
האפקט  עם  מהפיצוץ,  החזק  ההדף  האדום“.  “היער  נמצא  שלידו 
שהתלווה לכך, צבע מייד את היער הזה בצבעי אדום וחום של מוות 
ושממה. הפיצוץ והחומרים חיסלו את הצומח במקום, שגם היום ממעט 
להתפתח בנקודה הספציפית הזאת. מונה הגייגר הגיע כאן לרמה גבוהה 
ביותר, עניין שאומנם עורר סקרנות ותהייה, אך עם זאת גם רצון לזוז 

מהמקום במהירות האפשרית ולהתרחק מאזור הסכנה. 

מעת לעת נראו כלבים עוברים לידנו. כ-300 כלבים, צאצאים לכלבים 
ששרדו את התופת ולא הושמדו על ידי הצבא )הייתה השמדה כמעט 
טוטאלית של כל בעלי החיים לאחר הדליפה(, מסתובבים חופשיים בכל 
השטח. הם לא מאיימים, אלא דווקא ידידותיים, והעובדים והמדריכים 
מבקשים מהתיירים לחלוק עם הכלבים מזון. ניקולאי סיפר לי שבשנה 
שעברה זוג תיירים אמריקאים, חובבי בעלי חיים, הגיע לכאן אך ורק 
ייעודי, עברו  מזון  כלבים. השניים רכשו  במטרה להאכיל כמה שיותר 

מנקודה לנקודה ועמדו במשימתם.

הרוח מזיזה אותם מעט לפעמים - אך הם לא הספיקו להסב הנאה ולו 
לילד אחד.

בעודי מסתובב בעיר, בין הבתים - שאסור כמובן להיכנס לתוכם - אני 
תוהה על היותם ריקים מציוד. הרי התושבים היו אמורים לעזוב הכול 
ולברוח, לא להוציא משטח האסון שום חפץ נגוע. ובכן, מתברר שבמשך 
ובמהלכם  וונדליזם מאסיביים,  ביזה  נתון למעשי  היה  השנים המקום 
להניח  סביר  מהבתים.  מגוון  וציוד  רכב  מכלי  חלקים  והוברחו  נגנבו 
יודעים  בלי שאנשים  אירופה,  ברחבי  היום  עד  הזה מסתובב  שהציוד 

שחפצים רדיואקטיביים מעטרים את ביתם.

הכור
מים  עם  תעלות  שלצידו  מתעקל,  בכביש  הרכב  עם  ממשיכים 

לאחר כמה מאות מטרים נוספים של נסיעה מתגלה יער שבתוכו מבנים 
רבים. זו העיר פריפיאט, שבה חיו כ-50,000 תושבים, מרביתם עובדי 
רפאים.  לעיר  עיר תוססת שהפכה  הייתה  זו  ובני משפחותיהם.  הכור 
שיטוט רגלי בעיר מראה שהיו כאן חיים: בתי קפה מעוצבים עם זכוכיות 
ויטראז’ גדולות, אגם עם סירות שנותרו עומדות והיום התפתחה עליהן 
צמחייה עבותה, בתי מלון, מגרש כדורגל וקולנוע, ובניינים רבי קומות 
- כל כך הרבה דברים שמייצגים עיר נעימה למגורים. התמונה החזקה 
ביותר המזוהה עם המקום היא של מתקני הלונה פארק של פריפיאט. 
הלונה פארק הזה היה אמור לפתוח את שעריו לתושבי העיר חמישה 
ורק  דוממים,  נותרו  הללו  המתקנים  בכור.  הפיצוץ  מועד  לאחר  ימים 
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נועדו  הללו  המים  מפריע.  באין  שהתרבו  דגים  ובהם  ירקרקים 
ו-6, שבנייתם מעולם  לקירור הכורים. תחילה מתגלים כורים 5 
לא הושלמה, ולא רחוק מהם נצפית כיפת ברזל בצבע אפור - כור 
מספר 4, ליבת אסון צ’רנוביל. לפני כמה שנים בנתה חברה צרפתית 
כיסוי ייעודי לכור כדי לצמצם את הקרינה, כך שאת הארובה שלו 
מותר  לראות.  ניתן  לא  כבר  הניזוקים  החלקים  ואת  שהוסרה 
ולמרבה ההפתעה באזורים הללו  מ’ מהכור,  לכדי 200  להתקרב 
מונה הגייגר לא תמיד מעיד על קרינה חריגה. לפתע אני מבחין 
בפועלים, מרביתם בלבוש אחיד, יוצאים ונכנסים מהכור. מי היה 
מאמין, אבל מדי יום מגיעים לכאן כ-2,000 עובדים, שתפקידם 

המלון שבמרכז העיר פריפיאט.   1
הכפר  תושבת   - קובל  איוונובה  סופיה  פומין,  ניקולאי  המדריך  מימין:   2
הגברת  הרגיל.  מהמסלול  חלק  לא  הוא  בכפרים  ביקור  ואני.  קופווטה, 

חיים  חיה  והיא  האירוע,  לאחר  שבועות  כמה  רק  לביתה  חזרה  איוונובה 

וחבריה  משפחתה  בני  זכר  את  בליבה  נושאת  מאוד,  פשוטים  כפריים 

שאבדו.

הליקווידטור, המפקד הצבאי והסופר ויקטור גודוב. את גודוב ניתן לפגוש   3
כמה פעמים בשבוע בארכיון של מוזיאון צ’רנוביל שבקייב, שם הוא מסייע 

למחקר ההיסטורי. ספרו האוטוביוגרפי נותן הצצה אל יחידת הבטליון 731 

שאליה השתייך ושמעטים מחייליה שרדו.

לאחר  ימים  כמה  רק  להיתלות  אמורים  שהיו  במאי,   1 תעמולת  כרזות   4
הפיצוץ. את הכרזות הללו ניתן לראות בחדר פרוץ בעיר פריפיאט.

מכך  וכתוצאה  צעירים,  זוגות  אליה  משכה  הצעירה  פריפיאט  העיר   5
התפתחו אתרי בילוי מגוונים במקום. בתמונה: ויטראז’ ששרד בבית קפה 

מקומי.

הילדים  גן  היא של  צ’רנוביל  אסון  ביותר עם  אחת מהתמונות המזוהות   6
הנטוש בכפר קופצ’י.

כ-300 כלבים מסתובבים חופשיים באתר. הכלבים הללו אינם תוקפניים   7
הנחוץ  המזון  נמצא  שם  שכן  האדם,  בני  קרבת  את  מחפשים  אלא 

להישרדותם. המדריכים מעודדים את האכלתם.
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לנטר ולנטרל את הכור. אם ישרדו, יש להם משרה פוטנציאלית 
נראה  אינו  הכור  של  המוחלט  נטרולו  שכן  שנים,  עשרות  לעוד 

באופק. 

כפרים
היות שניקולאי ואני היינו לבדנו, ביקשתי ממנו לחרוג מהמסלול הרגיל 
להיפגש  כדי  תושבים,  כמה  חזרו  שאליהם  כפריים  באזורים  ולבקר 
איתם. הכפרים נמצאים ברדיוס 30 הק“מ. לפני שיצאנו לדרך החלטנו 
ולו  צ’רנוביל,  הקטנה שבעיירה  המכולת  בחנות  מצרכים  מעט  לרכוש 
נסיעה של כ-20 דקות בכביש משובש לחלוטין,  לשם הנימוס. לאחר 
הגענו לכפרים בודדים עם בתי עץ מטים לנפול. ניקולאי, שביקר במקום 
את  לפגוש  קופווטה,  הקטן  הכפר  אל  אותי  לקח  בעבר,  פעמים  כמה 
סופיה קובל איוונובה, אישה די מבוגרת שגרה בגפה עם כלבתה. בחצר 
ביתה עז המספקת לה חלב, כמה תרנגולות לביצים, וחלקת אדמה שבה 

היא מגדלת ירקות ומשקה אותם עם מים מהבאר הצמודה.

הגברת התרגשה מאוד לראות זרים המבקרים אותה. כבר מזמן שלא 
זכתה לאורחים. בתחילה היססה אם לספר את סיפורה, אך בתוך דקות 
החלה לשתף תוך שהיא בוכה על חוסר המזל בחייה: “ב-4 במאי החל 
הפינוי שלנו. באותה שעה הלכתי לכנסייה, וכשחזרתי התחילו לפנות 
אותנו. קשה לי להיזכר בזה - קשה מאוד“. היא עוצרת לרגע, ומתבוננת 
בחוסר נוחות ימינה ושמאלה, אך מייד ממשיכה: “כאן מתו כל קרובי 
זה מה שהיה,  מי ששרד מת מצער.  המשפחה שלנו, משפחת שורמן. 
הקרינה שכאן.  למרות  מקום אחר,  לי  ואין  לעשות  מה  נשאר  לא  ולי 
היום כמעט אין כאן תושבים. יש כאן אישה זקנה מאוד ועוד אדם כבן 
90, שרצח בעבר מישהו וכשהשתחרר מהכלא בא לגור כאן“. החלטתי 
לגור במקום שמוגדר כאזור אסון  לשאול אותה אם היא לא מפחדת 
רדיואקטיבי. סופיה חייכה והשיבה בפסקנות: “מהקרינה אני כבר לא 

מפחדת. הקרינה כבר עשתה את שלה“.

והיא  ביתה,  לחצר  יצאנו  תרגם,  שניקולאי  הקצרה,  השיחה  לאחר 
לי  הראתה  מעט שמש,  שיספגו  כדי  התרנגולות  את  לחופשי  שחררה 
את העז השחורה שלה, שאותה היא כל כך אוהבת, ונפרדנו לשלום, לא 
לאחר שחיבקה אותי ונשקה על שתי לחיי. סוף מיוחד למסע משונה, אך 

מרתק ובהחלט חד-פעמי.

מכאן כל שנותר הוא לצאת משער הכניסה של צ’רנוביל. גלגלי הרכב 
ששיירים  לוודא  במטרה   - הנעליים  וסוליות  הציוד  כמוהם  נסרקו, 
רדיואקטיביים לא יוצאים אל מחוץ לאזור. גם את השרשרת המנטרת 
לא  ולשמחתי  לשומרים,  החזרתי  בכניסה,  עליי  שהולבשה  קרינה, 
קיבלתי כל הודעה. נראה שנשמרתי כפי שצריך, ולא נמדדה רמת קרינה 

חריגה מהמותר.

מחוץ למסלול: מוזיאון צ’רנוביל בקייב
בשביל לקבל מעט רקע, לצפות בתמונות, סרטים וחפצים מאזור האסון, 
במוזיאון  עצמה.  קייב  בעיר  שנמצא  צ’רנוביל  במוזיאון  לבקר  ניתן 
מנהלת  ועם  אנטוליץ’,  ולדימיר  הליקווידטורים,  אחד  עם  נפגשתי 
אדם  באנטוליץ’,  ספוגים  והזיכרון  העצב  קרווסקה.  אנה  המוזיאון 
מוקפד, באמצע שנות ה-60 לחייו, שסובל מלא מעט בעיות רפואיות. 
הוא סיפר לי בקצרה את סיפורו )הוא גם כתב ספר מעניין על קבוצת 
 :)“731 Special battalion“ - החיילים הליקוודטורים שאליה השתייך
“היינו רטובים מזיעה ונאלצנו לעבוד בחופזה תוך סיכון חיים ודאי. חלק 
בקול  מאוד“.  גבוהות  היו  הקרינה  רמות  מתו.  לפלוגה  שלי  מהחברים 
משתנק הוא החל להתלונן על הרשויות, שלתפיסתו הזניחו אותו ואת 
חבריו: “אנשים שרדו בזכותנו, ההנהגה והאזרחים, אבל הם לא ידעו 

וללא  השנים  עם  ואחרים,  לעמוד,  נותרו  מהבתים  חלק  כפרית.  סביבה   1
טיפול ראוי, נחרבו או נבזזו.

תיגעו.  אל  ואפילו  תאכלו  אל  תקטפו,  אל  לא,  רדיואקטיביים.  תפוחים   2
פטל  מיני  ומוכרות  מבוגרות  נשים  עומדות  מהאתר  ביציאה  לפעמים 

ובבדיקה  פטריות,  רכש  אחד  שיום  לי  סיפר  המדריך  ניקולאי  ופטריות. 

שערך גילה שהן נגועות בקרינה. 

בובות מיותמות בגן הילדים שבכפר קופצ’י.  3
ימים אחדים לאחר האירוע בכור הגרעיני אמור היה להיחנך לונה פארק   4
בפריפיאט. אף ילד מעולם לא זכה ליהנות מכך, והמתקנים נותרו לעמוד 

מיותמים ועם הזמן אף נהרסו.
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להעריך את שעשינו ולא נתנו לנו טיפול הולם וזכויות. הפנסיה שלנו 
הפגיעה  מאז  צריכים  שאנחנו  התרופות  לרכישת  מספיקה  לא  אפילו 
הרדיואקטיבית וההשלכות שלה על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו“.

ההיסטורית  השאלה  את  הציגה  המוזיאון,  מנהלת  קרווסקה,  הגברת 
יודעים הכול - לא  שעודנה פתוחה: “כבר 33 שנים עברו, ואנחנו לא 
מבינים בדיוק כיצד התנהלה עבודת הכור. רק מעת לעת אנחנו נחשפים 
בהדרגה לפרטים ולמידע חדש. זה יישמע אולי מוזר, אבל רוב האנשים 
פשוט חתמו על הסכם סודיות, כי הכול שם היה סודי, כל העבודות בכור 

היו פשוט סודיות“.

מידע כללי:
בשנת 2018 ביקרו כ-68,000 תיירים באזור צ’רנוביל, ובשנת 2019   

המספר צפוי להכפיל את עצמו. 

מדריכים  ועם  מורשות  חברות  דרך  ורק  אך  להתקיים  יכול  הטיול   
:Gamma Travel שעברו הכשרה. אני טיילתי עם חברת

www.gamma-travel.com  
www.chornobylmuseum.kiev.ua :מוזיאון צ’רנוביל בקייב  

וחולצה  מכנסיים  סגורות,  נעליים  לאתר:  בכניסה  הבטיחות  תנאי   
מהאתר  מזכרות  לאסוף  לא  ובוודאי  בכלום  לגעת  אסור  ארוכים, 

)בסוף הביקור, מעבר לשער היציאה יש חנות מזכרות(.
הביקור אסור לנשים בהיריון.  

הכניסה לאתר מגיל 18 ומעלה.  
אין צורך ללון במקום. יום ביקור אחד מספיק בהחלט.  

לא חזרתי עם זנב.  
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