
 

"המשחק היה החיים שלנו..."

ספורט, גזענות ורוח האדם

ערכה חינוכית
חוברת למורה



הערכה הופקה על ידי צוות המרכז החינוכי, בית טרזין, 2021
הבהרה: השימוש ביצירות, בציטוטים ובקטעי העדות הנכללים בערכה מותרים לצרכי לימוד
עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה וחינוך בלבד.אין לעשות בהם כל שימוש אחר, לרבות שימוש

מסחרי, בלא קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים.
 

 

"המשחק היה החיים שלנו..."

ספורט, גזענות ורוח האדם



היכרות עם התפתחות הספורט היהודי באירופה בסוף המאה ה- 19.
היכרות עם סיפורו של גטו טרזיינשטאט, פעילות הספורט בגטו ומשמעותה עבור אסירי הגטו.

דיון בנושא רוח האדם ומשמעותה של התנגדות רוחנית.
עיסוק בדילמות מחיי היום יום של ספורטאים יהודים בתקופת השואה. 

הערכה החינוכית "המשחק היה החיים שלנו..." עוסקת בעולמם של ספורטאים יהודים ואגודות
ספורט יהודיות שפעלו טרם מלחמת העולם השניה. 

הערכה עוסקת, בין היתר, בשאלות הבאות: מה משמעות העיסוק בספורט? האם טמונים בספורט
מרכיבים נוספים הקשורים לצרכים או ליכולות של הטבע האנושי? מה יש בו בספורט שמאגד
בתוכו אנשים כה רבים בענפים שונים לאורך זמן כה רב? מה מאפשר הספורט בתקופות לא

פשוטות ומצבים אנושיים קשים?
 

הערכה עוסקת בשורשיו של הספורט היהודי מסוף המאה ה-19 ועד למלחמת העולם השניה,
בסיפורם של ספורטאים יהודים בתקופת השואה ובסיפורה של "ליגה טרזין", ליגת הכדורגל

שפעלה בגטו טרזיינשטאט במשך כשנתיים. 
 

מטרות הערכה:

 
הערכה מיועדת לתלמידי כיתות ט'-י"א.

הערכה כוללת  5 שיעורים:
 

שיעור 1: סיפורו של גטו טרזיינשטאט.
שיעור 2: יהדות השרירים.

שיעור 3: סיפורם של ספורטאים יהודים בשואה.
שיעור 4: ליגה טרזין

שיעור 5: ליגה טרזין (המשך)
 

הרחבות מידע למורה קיימות בסופם של השיעורים. 
 

להורדת קטעי העדות, הסרטונים, כרטיסיות העבודה והמצגות לשיעורים שבערכה- לחצו כאן.
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היכרות עם מושג הגטו ומטרות הקמתו.
סיפור הקמתו של גטו טרזיינשטאט.

היכרות עם חוויותיהם של המגורשים לגטו, לקיחת הזהות והפרדת בני המשפחה עם ההגעה
לגטו.

המורה יערוך שמש אסוציאציות סביב המילה גטו - מה זה גטו? מה עולה לכם בראש
כשאתם שומעים/ חושבים על המילה גטו?

שיעור 1- סיפורו של גטו טרזיינשטאט

מבנה השיעור

מטרות השיעור

הקדמה על גטו טרזיינשטאט

צפייה משותפת בסרט קצר המתאר את סיפורו של הגטו

חלוקה לקבוצות עבודה קטנות: יומנים וקטעי עדות המתארים את הגירוש וההגעה לגטו

איסוף וסיכום

גטו: שם מקובל לשכונה או לרחוב של יהודים, מסוגרים ומופרדים משאר חלקי העיר. מקור המונח
Nuovo -הוא בונציה, שבה הוכנסו היהודים בשנת 1516 לשכונה נפרדת וסגורה במקום שנקרא

 . Geto
הגטאות שהקימו השלטונות הגרמניים בימי מלחמת-העולם השנייה לא נועדו להיות מקום חיים
נפרד ליהודים, אלא שלב מעבר בתהליך המוביל ל'פתרון כולל של הבעיה היהודית'. הגטאות
בשלטון הנאצים הוקמו לאחר פרוץ מלחמת-העולם השנייה בערים ובעיירות של מזרח אירופה –
בפולין, בארצות הבלטיות ובחלקים הכבושים של ברית המועצות [מתוך האנציקלופדיה של השואה]
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צילום אויר של טרזין

מה ניתן ללמוד ממנו לגבי גודלה של העיר?
סביבתה של העיר? 

מספר הבתים? 
החומה המקיפה את העיר?

המורה יציג לתלמידים את צילום האויר של העיר טרזין.
 

טרזין היא עיר מבצר שנמצאת כ- 60 ק"מ צפונית לפראג. בינואר 1780 הורה הקיסר יוזף השני
על הקמת העיר וקרא לה טרזין על שם אמו מריה תרזה. העיר מוקפת מכל עבריה בחומות,
סוללות ותעלות כאשר הכניסה לתוכה והיציאה ממנה אפשרית רק דרך שערים מעטים
בחומותיה. בעיר היו  11 קסרקטינים שהתאימו לאכלוס המוני ולא היו בסביבתה מרכזי תעשייה

כלשהם.
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לפניכם מפה, בה ניתן לראות את המשלוחים אל הגטו וממנו, מזרחה. 
החיצים האפורים מראים לנו מהיכן וכמה הגיעו אל הגטו, ואילו החיצים האדומים מתארים את

המקומות ומספרי היהודים שנשלחו "מזרחה".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

א. מהן המדינות מהן הגיעו יהודים לגטו? מהיכן, בעיקר, הגיעו יהודים לטרזיינשטאט וכמה? 
ב. להיכן נשלחו רוב היהודים מטרזיינשטאט? מה המשמעות של עובדה זו לגביהם?

ג. האם אתם מזהים שמות מקומות נוספים אליהם נשלחו יהודים מהגטו? מהם? ומה ניתן להבין
מכך?

ד. לאור נתונים אלו, מה היה תפקידו של גטו טרזיינשטאט בתכנית הפתרון הסופי? 
 

 צפייה בסרטון קצר על גטו טרזין-  לחצו כאן. 

https://bterezin.org.il/?page_id=13845&preview=true
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קטעי יומן ועדויות
 

נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות. כל קבוצה מקבלת כרטיסיה עם עדות קצרה על הגירוש
וההגעה לגטו:

 
1.      צילום "נערה בפראג"  וצילום צעידה לגטו.

2.      הגירוש לגטו מתוך ספרה של אווה ארבן "אמא ספרי לי את היית שם...".
3.     הגירוש לגטו מתוך ספרה של חנה גרינפילד "רצח ביום כיפור".

4.     עדותו של אנטונין רוזנבאום.
5.     עדותה של הנקה פישל.

 
להורדת כרטיסיות העבודה לחצו כאן.

https://bterezin.org.il/?page_id=13845&preview=true
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טרזיינשטאט (טרזין בצ'כית), הוקמה בשנת 1780 כעיר מבצר צפונית לפראג ויועדה לאוכלוסייה
בת 7,000 איש, מחציתה חיילים. לאחר כיבוש צ'כוסלובקיה על ידי הגרמנים בחודש מרץ 1939,
ולאחר הקמת הפרוטקטורט (שטח החסות) של בוהמיה ומורביה, הוחלט בחודש אוקטובר 1941

על הקמת הגטו. 
ב- 24 בנובמבר 1941 הוקם הגטו, כביכול להוות מעין "עיר מקלט" עבור יהודי צ'כיה עד יעבור זעם
ותסתיים המלחמה. למעשה, היה זה מחנה ריכוז ומעבר למחנות המוות ואתרי הרצח במזרח.

בשיאו (חודש ספטמבר 1942) הכיל הגטו 58,491 אסירים. 
 

הנהגת יהדות צ'כיה, ובראשה יעקב אדלשטיין, תמכה בהקמת הגטו, לאחר סגירת שערי ההגירה.
אדלשטיין נתמנה ל"זקן היהודים" והאמין בהצלה על ידי עבודה. אדלשטיין קיווה שריכוז היהודים
בתחומי הפרוטקטורט, ימנע את שילוחם למזרח, עד לניצחון בעלות הברית במלחמה. המציאות
הקשה בגטו עמדה בסתירה לכל מה שהבטיחו הגרמנים. בחודש ינואר 1942, נסדקה אשליית "עיר
המקלט" עם השילוחים הראשונים מהגטו למזרח והוצאה להורג בתלייה של 16 יהודים כעונש על

עבירות קלות.
 

כ- 160,000 יהודים מצ'כיה, גרמניה, אוסטריה, הולנד, דנמרק, סלובקיה, הונגריה ויוגוסלביה עברו
בגטו טרזין. כ- 90,000 מהם נשלחו למחנות המוות ואתרי הרצח במזרח, מהם שרדו  4,136. מתוך

כ- 12,000 ילדים (ילידי 1945-1928) שנשלחו לגטו, שרדו 325 בלבד. 
 

הגטו שוחרר על ידי הצבא האדום ב- 8 במאי 1945.
 

https://bit.ly/2Z9GvuC :למידע נוסף על גטו טרזיינשטאט

גטו טרזיינשטאט- רקע כללי

https://bit.ly/2Z9GvuC


החל מהמאה ה-19 החל להתפתח הספורט כתופעה תרבותית הנובעת מהמודרנה, מהמהפכה
התעשייתית ומהיווצרות של פנאי חדש. ומסוף אותה מאה, החלו תחרויות ספורט בינלאומיות

להיות טעונות בלהט לאומי. הספורט במהלך המאה ה-19 סיפק ליהודים מסגרת חברתית
וספורטאים מצטיינים הפכו למודל חיקוי עבור הנוער היהודי. בגרמניה הצטרפו המתעמלים

היהודים אל איגודי המתעמלים ואף הגיעו להישגים בולטים. ואולם, מכיוון שמסוף המאה ה-19
העדיפו איגודי המתעמלים הגרמנים את הגרסה הלאומית לעיתים אף גזענית, היו יהודים שפנו

להקמת איגודי מתעמלים משלהם. 
 

את המושג "יהדות השרירים" טבע מקס נורדאו בנאומו בקונגרס הציוני השני שהתקיים בבזל
באוגוסט 1898. בנאומו דיבר נורדאו על הצורך בעיצובו של יהודי מסוג חדש, בעל עוצמה נפשית
וגופנית, שבכוחו להגשים את יעדי הציונות. המושג התייחס לטיפוח תכונות של חוזק וחוסן גופני,
זריזות ומשמעת, הנחוצות לתחייתו הלאומית של העם. נורדאו וחבריו סברו שעל היהודים בגלות

עבר תהליך של התנוונות, שממנו יש להיחלץ בעזרת התעמלות וספורט. הפעילות הגופנית לא
נתפסה כתכלית בפני עצמה, אלא כאמצעי להשגת מטרות חברתיות ופוליטיות התואמות את

החזון הלאומי וכחלק מיצירת היהודי החדש, השונה לחלוטין במראהו מן היהודי הגלותי.
 

מטרות השיעור
- היכרות עם מושג "יהדות השרירים".

- היכרות עם התפתחות הספורט היהודי בגרמניה
- דיון בדרכי התמודדותם של ספורטאים יהודים לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון

 
מהלך השיעור

חלק ראשון- היכרות עם מושג "יהדות השרירים" ותכליתו.
נחלק לתלמידים כרטיסיות מילים המרכיבות משפט מנאומו של מקס נורדאו. כל קבוצת תלמידים

תתבקש לנסות ולסדר את המילים למשפט אחד הגיוני לדעתם.
 

"עלינו ליצור שוב יהדות שרירים חזקה! ... אצלנו, היהודים, יש לספורט חשיבות חינוכית. הוא צריך
להבריא אותנו לא רק בגוף..."
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שיעור 2-  יהדות השרירים

אותנו

עלינו

שרירים

שוב

יהדות

היהודים

ליצור

חינוכית

לספורטהואבגוף

להבריא
חזקה

חשיבות

צריך

אצלנו

לא רק
יש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%96%D7%9C


בעקבות קריאתו של נורדאו החלו צעירים יהודים רבים לעסוק בספורט, ובראשית המאה העשרים
נולדו ברחבי אירופה מספר אגודות ספורט יהודיות. האגודה הראשונה שקמה בעקבות נאומו של

נורדאו הייתה “בר-כוכבא”, שנוסדה בברלין בשנת 1898 על ידי קבוצה של סטודנטים יהודים.
פעילותה של האגודה הוקדשה לקידום החינוך הגופני בשילוב עם המסורת היהודית, וסיסמתם

הייתה: “נפש בריאה בגוף בריא”.
בראשית המאה ה-20 התקיימה פעילות ספורטיבית ענפה ביותר מ- 100 מועדוני ספורט יהודיים

באירופה. הידועים שבהם היו: בר כוכבא ברלין, הכח וינה, הגיבור פראג, מכבי ורשה, מכבי קרקוב
ומכבי וילנה. 

 
לא במקרה נשאו אגודות הספורט שמות של גיבורי העבר: הראשונה שהוקמה בעקבות נאומו של

נורדאו אימצה את גיבורו המועדף "בר כוכבא" ולאחריה הוקמו "שמשון", "גדעון", "בר גיורא"
ו"מכבי" שהוקמה בשנת 1912. שמה של אגודת "מכבי" יצר את הקשר בין תרבות גוף לעצמאות 

לאומית. היתה זו האגודה הבינלאומית הגדולה של היהודים בעלי הזיקה הלאומית, ולאחר מלחמת
העולם הראשונה הפיקה את תחליף האולימפיאדה היהודית- המכביה.

 
 

 
                     קבוצת הכח וינה, 1925

 
בשנת 1932 נערכה בתל אביב המכבייה הראשונה, בהשתתפות כ-30 ספורטאים מ- 18 מדינות,

ובאמצעותה אמורה היתה להפוך ארץ ישראל למרכז הספורט היהודי הלאומי.המכביה השניה
שנערכה ב 1935, היתה מעין תשובה ציונית למתרחש בגרמניה ואירופה. שתי המכביות היו גם

מכשיר להבאת עולים בלתי לגאליים לארץ ישראל.
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במהלך שנות ה-20 ועד שנות השלושים המאוחרות, התאפיין הספורט היהודי-גרמני בדואליות:
מצד אחד סיפק אמצעי להבעת זהות לאומית ייחודית, ומצד שני נתפש כאמצעי להשתלבות

חברתית והתגברות על מכשולים גזעיים ולאומיים. 
בתקופה זו התארגנו אגודות הספורט "מכבי" הציונית ולמולה "איגוד הספורט המגן", מטעם "ברית

חיילי החזית היהודים", איגוד של היהדות האסימילטורית.
 

התרחשות מרכזית נוספת שאירעה בשנות ה-30 של המאה העשרים השפיעה באופן דרמטי על
הספורט היהודי באירופה - עליית הנאצים לשלטון בגרמניה.

 
שאלה: כיצד, לדעתכם, התבטאה השפעה זו? 

 
עליית הנאצים לשלטון היוותה מפנה לרעה עבור הספורטאים היהודים. הספורט היה לחלק בלתי
נפרד מהאידיאולוגיה הנאצית. הייתה לו חשיבות עליונה בכמה תחומים: בראש ובראשונה, הכנה

של גברים צעירים להיותם לוחמים כשירים, חזקים, ששים אלי קרב וחדורי מוטיבציה. 
שנית, כאמצעי לחיבור אל "העם הפשוט", חלק מרכזי באידיאל הנאצי. ושלישית, כאמצעי תעמולה

פנימי וחיצוני. הרחקתם של היהודים ממועדוני הספורט, מבֵרכות השחייה וממגרשי הספורט
הציבוריים בגרמניה ,כבר בשבועות ובחודשים הראשונים לאחר תפיסת השלטון, הייתה ציון דרך

חשוב במאמץ של הנאצים לבידודם ולניתוקם הפיזי, תחילה מקהיליית העם הגרמנית ומאוחר יותר
מהחברה האירופית בכלל.

 
כבר ב- 8 באפריל 1933 הכריז איגוד המתעמלים הגרמנים על נאמנותו ל"עיקרון האריות",

שפירושו סילוק היהודים משורותיו. איגוד השחייה הלך בעקבותיו כמו גם איגוד האיגרוף. ב 27
באפריל 1933 החליטה אגודת הכדורגל בנירנברג על סילוק היהודים משורותיה, ובכך היוותה

דוגמה לקבוצות הכדורגל האחרות. 
 

להלן נוסח ההודעה שקבלו השחקנים היהודים:
 

, ו ז ה  שנ ל  י באפר  27 ם  ו מי בתה  שי בי  , ל ה המנ י  נ י י נ ע ל עדה  הו י  כ  , דעתך י ל א  הבי ל ם  מתכבדי ו  "אנ
של ן  ו הראש רגל  הכדו ן  ו עד מו  : ( ' ב ן  קט ף  סעי )32 ף  סעי ל בהתאם  הבאה  טה  ההחל ה את  בל קי
ם חברי  . 1933 במאי   1 ם  ו מי החל  ו  י חבר מת  מרשי ו  ל ש ם  די הו הי ם  החברי חק את  מו ברג  רנ י נ
י חבר ת  ו י ה ל ו ך  המשי ל ם  י ל ו כ י ם  ל ו הע חמת  במל או אב  בן  ו  בד שאי או  ת  בחזי חמו  ל שנ ם  די הו י

מת מרשי תך  או מחק  נ ו  ז טה  החל ר  או ל י  כ בזאת  ך  ל ם  עי די מו ו עתך  די י ל ם  אי מבי ו  אנ  . דה האגו
" רט. הספו בברכת   . 1933 במאי  ך אחד  החל מתארי ו  נ ל ש ם  החברי
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בראשית יוני 1933 הודיע שר החינוך על סילוק כל היהודים מאיגודי הנוער והספורט הגרמניים. בזה
ניתן האישור החד משמעי בתחום הספורט, כמו גם בעריכת הדין או הרפואה, למגמת המשטר

החדש. עבור יהודים גרמנים רבים הייתה ההדרה ממועדון הספורט, שאליו השתייכו במשך שנים
רבות, ההמחשה הקונקרטית הראשונה של מציאות החיים היהודיים תחת המשטר הנאצי. ברוב

המקרים לא דובר בספורטאים מפורסמים אלא באזרחים ובאזרחיות מן השורה אשר סילוקם
מאגודת הספורט, שהייתה לביתם השני, ערערה את העוגנים החברתיים והפסיכולוגיים שעליהם

נשען קיומם היומיומי. הרייך השלישי לא זו בלבד שסילק את היהודים ממערכות הספורט שלו אלא
גם עשה כל שיכל על מנת לסלקם מן הזכרון: היהודים הוצאו מרשימות השיאים, מטבלאות הליגה

ומספרי הזיכרון, אפילו מרשימת הספורטאים שנפלו במלחמת העולם הראשונה.
 

שאלה: כיצד לדעתכם הגיבו הספורטאים היהודים על סילוקם ממועדוני הספורט, אותם ראו
כביתם השני? 

 
העמדה הגזענית עמדה למול כל מסורת או תועלת - שחקן הנבחרת הלאומית הגרמנית בכדורגל, 

יוליוס הירש, סולק מהמועדון בו שיחק בקרלסרוהה, עקב מוצאו היהודי. האתלטית לילי הנוך,
נזרקה מאגודת הספורט הברלינאית וכזה היה גורלם של מאות ספורטאים יהודים. סיפורם של

פריץ רוזנפלדר ונלי נפאך (Neppach), אלופת גרמניה בטניס, שהתאבדו בעקבות סילוקם מאגודות
הספורט שלהם, מבהירים עד כמה גדולה היתה משמעות העיסוק בספורט וההשתייכות לאגודות.
 היהודים, שסולקו מאגודות הספורט הכלליות, המשיכו לנהל חיי ספורט במסגרות יהודיות אליהן

הצטרפו, בעיקר ל"מכבי" ו"המגן". לדרישת הגרמנים הוקם "ועד הרייך של איגודי הספורט
היהודיים", ותחת מסגרת זו היו רשומים בשנת 1936 40 אלף ספורטאים יהודים. העיסוק בספורט
לאחר הסילוק מהאגודות הכלליות היה מרכיב של זקיפת הגוו היהודית בתוככי החברה הגרמנית

הגזענית והמפלה. 
 

בקול קורא "לכל המתעמלים והספורטאים היהודים בגרמניה" שפרסמה נשיאות מועדון "מכבי"
הגרמני בראשית מאי 1933 נאמר:

 
ו נ י פנ ל בה  ם מצי י י ת הגרמנ דו ומהאגו ם  די גו ם מהאי די הו הי ם  רטאי הספו ו ם  י "הדרת המתעמל
ן ו רעי מען  ל מי  ל העו של מכבי  י  ל הגרמנ י הגל ת  דו ת אגו נאבקו ה  שנ תר מ-30  ו י זה  ת.  ת חדשו מו משי
ם י כל המתעמל י  פנ ל ו  נ תי רו שו ח את  פתו ל עה העת  הגי ם  ו הי  [ . . . ]  . י ד הו הי של העם  ת  י פנ הגו ה  י התחי
הדותם בי ם  ו הי רו  ה שהכי כל אל ל רא  קו י  ג מכבי הגרמנ חו ת.  בי ם שהפכו חסרי  רטאי הספו ו
ח ומבטי פה  י די  הו י ד  עתי מען  ל ו  נ עִמ חד  בי היאבק  ל ו ה  י כוכבא בגרמנ בר  ו ת מכבי  דו לאגו להצטרף 

" . . . תר  ו י
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בשנים שלאחר התבססות השלטון הנאצי מצב היהודים בגרמניה ואחר כך במדינות הכבושות הולך
ומחמיר: רכושם מוחרם, הם מפוטרים ממקומות עבודתם, תנועתם מוגבלת, זכויותיהם האזרחיות

נלקחות מהם ובהמשך הם נשלחים לגטאות, מחנות עבודה ומחנות השמדה.
 

מטרות השיעור
- לימוד על אודות סיפורם של ספורטאים יהודיים בתקופת השואה.

- ניתוח ודיון דילמות של ספורטאים יהודים.
 

מהלך השיעור
כפי שדיברנו בשיעור הקודם, עליית המפלגה הנאצית לשלטון הביאה לשינוי ולהשפעה על חייהם

של הספורטאים היהודיים. 
לדוגמא, ספורטאי בשם יירקה טאוסיג שנולד ב-1919 בפראג, בירת צ'כוסלובקיה. כבר מגיל צעיר

בלט ביכולותיו כשוער. בשנת 1938 ספג טאוסיג מהלומות ראשונות מהנאצים, כאשר מקומיים
בעיר ואנסדורף שבצ'כוסלובקיה זרקו עליו אבנים במהלך משחק כדורגל. בהמשך, נאסר עליו

להשתתף בליגה. כדי לשחק כדורגל בכל זאת, הוא נדד לכפר קטן, שעה מדרום לפראג, שם היה
שוער גם בכדורגל וגם בהוקי קרח. 

 
הכיתה תתחלק לחמש קבוצות. כל קבוצה כרטיסייה העוסקת בספורטאי, שבמהלך תקופת השואה
נתקל בקושי/דילמה הקשורים לעיסוקו כספורטאי. עליכם לאתר מה היה הקושי, לדון באפשרויות
שעמדו בפניו ולהחליט באיזו דרך פעולה בחר הספורטאי ומדוע. לאחר הדיון הקבוצתי, יש לחלק

את דף המידע השני, בו יש מידע על החלטת הספורטאי כיצד לנהוג.
 

להורדת הכרטיסיות- לחצו כאן.
 

לסיכום, הכיתה תחזור למליאה וכל קבוצה תשתף בסיפור של הספורטאי בו עסקה, וננסה לבחון
מה הייתה משמעות הספורט עבור הספורטאים שהכרנו, מדוע נהגו כפי שנהגו ומה ניתן ללמוד

מכך על רוח האדם.

שיעור 3-  ספורטאים יהודים בתקופת השואה

https://bterezin.org.il/?page_id=13845&preview=true


נקש ייצג את צרפת במשחקים האולימפיים שהתקיימו בברלין בשנת 1936. בשנת 1941,
בעיצומה של המלחמה, זכה נקש בתואר אלוף העולם ושבר את שיא העולם ב- 200 מטר חזה. 

לאחר כיבוש צרפת על ידי גרמניה הציעו לו חבריו להימלט עם משפחתו לספרד. בעת שניסה
לחצות את הגבול בשנת 1942 בתו הפעוטה ֶאנני, החלה לבכות ועל מנת לא לסכן את שאר חברי

הקבוצה הבורחים, החליט לחזור לטולוז. 
בסוף שנת 1942 נתפס נקש ביחד עם אשתו ובתו ונשלח למחנה אושוויץ. כשהגיעו למחנה
הופרדה המשפחה, אשתו ובתו של נקש נרצחו באותו הלילה ונקש הפך לאסיר במחנה. קצין
האס.אס במחנה זיהה את נקש ולקח אותו למאגר המים במחנה, שם ציוו עליו להתפשט ולהוציא

מהמים חפצים שזרקו למים.
לאחר קבלת הפקודה קפץ נקש למים. לאחר המלחמה הסביר, שלא ראה בכך השפלה אלא

הזדמנות לשמור על כושר ולהתרענן במים שכך כך אהב.
אסיר אחר במחנה, נח קליגר, סיפר שבימי ראשון התחרו הוא ונקש בשחיה במחנה (כשאסירים
אחרים מסתירים אותם מעיני השומרים במחנה). לדבריו של קליגר הם עשו זאת כדי לשמור על

השפיות והאנושיות תחת התנאים הקשים במחנה.
בחודש ינואר 1945, לקראת תום המלחמה, העבירו הגרמנים את אסירי המחנות לגרמניה. אלפרד

נקש נלקח גם הוא ממחנה אושוויץ והצליח לשרוד את הצעדה.
כשנה לאחר שהסתיימה המלחמה, בשנת 1946 חזר אלפרד נקש להתחרות בשחיה והשתתף

באליפות העולם בשחיה שנערכה בצרפת, שם קבע שיא עולם חדש במשחה שליחים. 
בשנת 1948, בגיל 33, חזר אלפרד נקש להתחרות גם במשחקים האולימפיים שהתקיימו בלונדון.
לאחר המלחמה התחתן בשנית. בשנת 1983, בגיל 68, נפטר מדום לב במהלך השחייה היומית

שלו. 
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סיפורם של ספורטאים יהודים

אלפרד נקש נולד בשנת 1915 באלג'יר. מגיל צעיר הפגין כישורים
ספורטיביים יוצאי דופן בשחייה בכדור-מים. בגיל 18 הגיע לפריז
והחל לייצג את צרפת בתחרויות בינלאומיות. כשהיה בן 20 הגיע
לישראל כדי להשתתף במשחקי המכביה השניה- שם זכה במדליית

כסף במשחה ל- 100 מטר חופשי. 
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בשנת 1933, לאחר עליית היטלר לשלטון בגרמניה, בוטלה חברותה של הלנה במועדון הסיף
בגרמניה וכל הישגיה נמחקו בשל היותה יהודיה.

בשנת 1936 לקראת האולימפידה בברלין, החרימו ארגונים שונים את המשחקים האולימפיים
בשל היחס המשפיל כלפי היהודים. כ"מחווה" הציע הועד האולימפי הגרמני להלנה מאייר

להשתתף במשחקים האולימפיים ולייצג את נבחרת גרמניה.
 

הלנה מאייר נענתה לפנייה, והסכימה לייצג את נבחרת גרמניה במשחקים האולימפיים זאת,
למרות המחאה של הקהילה היהודית בארצות הברית. במשחקים עצמם היא זכתה במדליית כסף. 
בטקס חלוקת המדליות היא לבשה את המדים הרשמיים של נבחרת גרמניה הנאצית שכללו את

צלב הקרס והצדיעה במועל יד,  כמו שאר ספורטאי גרמניה. 
לטענתה עשתה זאת כדי להגן על משפחתה (אמה ושני אחיה התגוררו בגרמניה). התנהגותה

עוררה הדים רבים ברחבי העולם והיא ספגה ביקורת נוקבת בעיתונות. 
 
 

הלנה מאייר נולדה בגרמניה בשנת 1910.  עד היום נחשבת לאחת מ-
100 הספורטאיות הגדולות של המאה ה- 20.

כבר מילדותה הצטיינה בענפי ספורט רבים, עסקה בסייף, ברכיבה
ובגלישת סקי. בגיל 14 זכתה לראשונה באליפות גרמניה בסיף. 4

שנים לאחר מכן, בשנת 1928 זכתה באליפות העולם בסייף. 
בשנת 1932, קיבלה מלגת לימודים ועברה לגור בארצות הברית.

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93
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בקריירה המקצועית שלו התחרה ויקטור פרץ ב- 133 תחרויות שונות וניצח 92 מהן.
בשנת 1940 לאחר כיבוש צרפת על ידי גרמניה ביקשו בני משפחתו של פרץ שיחזור הביתה אך

הוא סירב. 
בשנת 1943 נתפס ויקטור פרץ בפריס ונכלא במחנה דרנסי, משם נשלח בחודש אוקטובר 1943
למחנה אושוויץ (ביחד עם 1,000 יהודים נוספים). באושוויץ הועסק בעבודות כפייה במפעל
לייצור גומי. לאחר שהגרמנים במחנה זיהו את פרץ הם הכריחו אותו להשתתף בקרבות ראווה
להנאתם. פרץ, שלעולם לא נכנע לאף אחד, סרב להיכנע גם לגרמנים והשתתף בקרבות האגרוף.
הפעם הוא לא נלחם בשביל כסף או בשביל התהילה, אלא כדי לשרוד. הגרמנים כפו על פרץ
להשתתף בקרבות שנועדו לשעשע את סגל המחנה. על פי הערכות, פרץ ניצח ב-40 קרבות
באושוויץ, כולם בנוקאאוט. ויקטור פרץ היה אחד מ- 31 הניצולים מהטרנספורט עימו הגיע
לאושוויץ. לקראת סוף המלחמה הוצא בצעדות המוות מאושוויץ לכיוון גרמניה. באחד הימים
ניסה פרץ לגנוב לחם כדי לעזור לחבריו. הוא נתפס על ידי הגרמנים ונורה בראשו בחודש ינואר
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ויקטור פרץ נולד בשנת 1911 בתוניס, תוניסיה. 
בשנת 1925, כשהיה בן 14, הצטרף ויקטור למועדון הספורט היהודי
"מכבי תוניס" והחל להתאמן באגרוף. בשנת 1928 החל להשתתף
בקרבות אגרוף בתוניסיה ונאבק במתאגרפים מפורסמים. הוא התחרה

באולמות המפורסמים של תוניסיה באותה עת. 
כשנה לאחר מכן עזב לפריס, והמשיך להתחרות שם. בשנים 1931 

ו- 1932 זכה בתואר אלוף העולם באגרוף במשקל נוצה (עד 58 ק"ג). 



לאחר שהנאצים כבשו את יוון בשנת 1941, נשלח ארוך לעבודות כפייה ולאחר מכן לאושוויץ. 
באחד המסדרים הראשונים, עבר קצין ס"ס בין האסירים ושאל "האם יש כאן מישהו שיודע
להתאגרף?". ארוך נדחף מחוץ לטור על ידי מכרים שהכירו את היסטוריית האגרוף שלו. "האם

אתה מסוגל להילחם עכשיו?", שאל הקצין שארגן לקציני המחנה קרבות אגרוף בין האסירים.
"פחדתי מאוד", סיפר ארוך, "הייתי מותש מרעב וחוסר שינה אבל עניתי לו: 'כן. אני מסוגל'".
באותו ערב ניצח ארוך בקרב הראשון במחנה. אחריו באו עוד כ-200 קרבות, שאת כולם סיים

כשהוא עומד על הרגליים, מנצח.
ארוך נדרש להילחם בגברים גדולים ממנו בהרבה. הקצינים הנאצים היו צופים בקרבות ומהמרים
עליהם. הקרבות התקיימו פעמיים או שלוש בשבוע ונמשכו עד שקרס אחד המתמודדים או עד
שנמאס לצופים. על כל ניצחון היה ארוך מקבל כיכר לחם, אותה נהג לחלוק עם חבריו לצריף.
השומרים הנאצים נתנו לארוך לעבוד במטבח של המחנה כדי שיהיה לו כוח להילחם. בדרך זו
הצליח לשרוד במחנה עד לפיזורו בשנת 1945. ארוך הועבר למחנה ברגן בלזן שם עבד בפרך עד

לשחרור המחנה.
לאחר תום המלחמה התחתן, עלה לארץ ונולדו לו ארבעה ילדים. ארוך המשיך להתאגרף במסגרת

חובבנית ונפטר בשנת 2009.
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שלמה ארוך נולד למשפחה בת שני אחים ושלוש אחיות בסלוניקי. 
כבר בילדותו החל לעסוק באגרוף, ובגיל 14 ניצח את בקרב
החובבים הראשון שלו, במועדון הספורט היהודי מכבי סלוניקי. עד
הגיעו לגיל 17 ארוך ניצח על 24 קרבות (שהוכרעו כולם בנוקאאוט)
בדרך לזכייה בתואר אלוף יוון לשנת 1938 ואלוף הבלקן לשנת 1939
במשקל בינוני. בעת שירותו בצבא היווני, הצטרף לנבחרת
האולימפית של יוון. שם העלה את מאזנו ל-27 ניצחונות ונותר בלתי
מנוצח. לדבריו, בשל סגנון הלחימה הקליל והזריז, כינויו בזירה

היה "הבלרינה".
 



את עיקר פרסומו רכש סינדלר בטורניר הגביע העולמי בשנת 1934, שנערך באיטליה. סינדלר
שהיה קפטן הנבחרת וזכה בפרס "כדור הכסף" (השחקן השני הטוב בטורניר). שנתיים לאחר
מכן, הגיעה הנבחרת לגמר היחיד בתולדותיה בטורניר גדול. היה זה טורניר הכדורגל של

אולימפיאדת ברלין. במשחק הגמר הפסידה נבחרת אוסטריה לנבחרת איטליה.
היטלר שישב ביציע במשחק הגמר התלהב מהנבחרת האוסטרית ובשנת 1938, לאחר סיפוח

אוסטריה, החליט לאחד אותה עם נבחרת גרמניה.
סינדלר שלא רצה לשחק תחת נבחרת גרמניה, הודיע שהוא עייף ומעוניין לפרוש מהכדורגל.
במשחק אחרון לפני הסיפוח לגרמניה, הציג סינדלר את אחד ממשחקיו הגדולים ביותר וכבש אף
את השער הראשון בניצחון נבחרת אוסטריה 0-2 מול נבחרת גרמניה. סינדלר אף התגרה

בהיטלר שישב ביציע כאשר נמנע מלהצדיע לו במועל יד כפי שהיה נהוג. 
 

מספר חודשים לאחר מכן, בינואר 1939, נמצא סינדלר מת בדירת חברתו. ממצאי חקירת
המשטרה גילו כי סינדלר ובת זוגו נטלו כדורי רעל, ולכן נקבע כי התאבדו, ואולם מעטים
האמינו לקביעה זו. במשך זמן רב לא היה ברור אם סינדלר התאבד או נרצח על ידי אנשיו של

היטלר. ההנחה כיום היא כי הוא נרצח בהרעלה של פחמן דו חמצני. 
 

בהלוויתו של סינדלר השתתפו כ-20,000 איש, מספר רב ביותר של אנשים, יחסית לימים
הקשים שעברו על וינה באותו הזמן. בשנת 1998 נבחר סינדלר לספורטאי האוסטרי הגדול ביותר
בכל הזמנים. ב- 1999 נבחר לכדורגלן האוסטרי הגדול ביותר במאה ה-20, ובנוסף הוא דורג

במקום ה-22 ברשימת הכדורגלנים הטובים ביותר אי פעם.
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מתיאס סינדלר נולד בשנת 1903 בעיר קוסלוב אז בשטחי האמפריה
האוסטרו-הונגרית (היום בצ'כיה). כשהיה בן שנתיים עברה
משפחתו להתגורר בוינה. בגיל 15 החל את קריירת הכדורגל שלו,

במחלקת הנוער של הרטה וינה. 
שש שנים לאחר מכן, בשנת 1924 עבר לקבוצת אוסטריה וינה וקיבל
את הכינוי "איש הנייר", בשל רזונו ובשל יכולתו לעבור בכדרור בין
שחקני היריב. סנדלר היה שחקן הנבחרת הלאומית של אוסטריה

שקבעה בשנת 1931 שיא של 14 משחקים רצופים ללא הפסד.
 

לסרטון על סיפורם של ויקטור פרץ ואלפרד נקש- לחצו כאן
לצפייה בקטע מהסרט "נצחון הרוח", המספר את סיפור חיו של שלמה

ארוך- לחצו כאן.
 

https://www.youtube.com/watch?v=yWVBIZuBaOQ&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=8XEOgJ_HvoQ&t=37s


לאחר כיבוש צ'כוסלובקיה מצבם של היהודים הורע. חוקים רבים שחוקקו הביאו להרחקתם של
היהודים מחיי הכלכלה, התרבות, החברה והספורט. על היהודים נאסרה הכניסה למועדוני ספורט

שונים ומי מהם שרצה להמשיך ולעסוק בספורט היה צריך למצוא דרכים לעשות זאת.
הפעילות הספורטיבית נמשכה גם בגטו טרזיינשטאט. החינוך הגופני והספורט נועדו לנסות וליצוק 
 מעט נורמליות לחיי היומיום הקשים בגטו טרזיינשטאט, ניתן ללמוד מציורים, כתבי זכרונות, יומנים

וסיקורם בעיתונות הילדים בגטו. 
 

מטרות השיעור
- היכרות עם סיפרה של ליגה טרזין.

- דיון בשאלת משמעותו וכוחו של הספורט עבור העוסקים בו ועבור הצופים בו.
- דיון במושג "התנגדות רוחנית" ומשמעותו בתקופת השואה.

חלק ראשון- סיפורה של ליגה טרזין
 

נציג לתלמידים צילומים שצולמו בגטו טרזיינשטאט כחלק מסרט התעמולה שצולם בגטו
טרזיינשטאט בקיץ 1944 (ניתן גם להקרין חלקים מסרט התעמולה).

 
להורדת הצילומים ולקישור לסרט התעמולה- לחצו כאן. 

 
שאלה: האם ניתן ללמוד מהצילומים מתי הם צולמו? האם ניתן לדעת מיהם

המצולמים (יהודים/לא יהודים)?
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שיעור 4- ליגה טרזין

https://bterezin.org.il/?page_id=13845&preview=true
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לאחר שהתלמידים יענו את תשובותיהם- המורה יספר איפה צולמו התמונות.
 

שאלה: האם מפתיע אתכם שבגטו טרזיינשטאט שיחקו האסירים היהודים
כדורגל? 

 

הרחבה למורה- ליגה טרזין
 

ליגה טרזין היתה מסגרת העל של פעילות הכדורגל בגטו טרזיינשטאט, שכללה קבוצות של
ילדים, בני-נוער ומבוגרים. רוב שחקני הליגה הבוגרים שיחקו כדורגל בחיים שקדמו לגטו,
חלקם אף בקבוצות מקצועיות. קבוצות הליגה נשאו שמות של אגודות ספורט יהודיות
(מכבי, הגיבור, הכוח) ושמות שהעידו על מוצאם (פראג, בוהמיה, ספרטה, הולנדיה, וינה).
אולם רובן נקראו לפי שמות מקומות העבודה של האסירים בגטו (התובלה, הטיפול בנוער,
מחסן הביגוד, מרכז העבודה, הטבחים, הקצבים, החשמלאים, הגננים, הבנאים ועוד)

ומקומות העבודה דאגו לתוספת תזונה לשחקניהם. 
 רוב המשחקים נערכו בחצר הפנימית של קסרקטין "דרזדן", בה נערכו המשחקים מדי יום
א' אחר הצהרים. בשל מיגבלת הגודל של המגרש, הורכבו הקבוצות משבעה שחקנים.
המשחקים נוהלו ע"י שופטי כדורגל מקצועיים בעבר, בעידוד נלהב של אלפים מאסירי
הגטו, שצפו ממרפסות הקסרקטין שהקיף את המגרש. לעיתים השתנה הרכב הקבוצות
ממשחק למשחק עקב זרם המשלוחים מזרחה, בהם נכללו גם שחקני הכדורגל

ומשפחותיהם.
ליגת הכדורגל בגטו טרזין פעלה בין השנים 1944-1942 והיוותה מוקד משיכה ועניין לאסירי

 הגטו, כמו גם אמצעי חיזוק במאבקם על הישרדות והעניקו להם רגעי שמחת חיים.
פטר ארבן, אז אייזנברג, היה מכוכבי הליגה בגטו טרזין אמר שנים אחר כך:

"אני מתגעגע לשנים האלה ולכדור. הכדורגל הציל לנו את החיים, הוא היה אחד מהדברים
שמשכו אותנו למעלה". 
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חלק 2- הקבוצות בליגה טרזין
לפניכם רשימת הקבוצות של ליגת הכדורגל של טרזין. הביטו בשמות ונסו למצוא מכנים משותפים 

בין חלקם.

קצבים

טבחים

חשמלאים מחסן הביגוד

מרכז העבודה

ספרטה

לשכת הנוער

גננים

הגיבור פראג

מחלקת התובלה

המרפאה

הכוח

הגיבור טרזין

טכנאי חימום

הולנדיה

בוני המסילות



22

המשך הפעילות:
 

חלק א: משמעותה של ליגה טרזין עבור אסירי הגטו.
נצפה בקטע מכתבה ששודרה בחדשות ערוץ 2 בעניינה של ליגה טרזין- לצפייה בכתבה לחצו כאן.

 
חלק ב: לפניכם ציורים, צילומי מוצגים, קטעים מעיתונות הילדים ועדויות מצולמות של ארבעה

משורדי הגטו, אשר לקחו חלק בליגת הכדורגל בטרזין, אם בתור שחקנים ואם בתור צופים. 
 

הכיתה תחולק לארבע קבוצות, כשכל קבוצה תקבל QR CODE של עדות, שני קטעי עיתונות
ילדים ושני ציורים/תצלומי מוצגים. 

 
להורדת קטעי העדות ולצפייה בעדויות- לחצו כאן.

 
קיראו את הטקסטים, התבוננו בציורים ובסרטונים וענו של השאלות:

-מה למדתם על ליגת הכדורגל של טרזין?
-מה היתה משמעות ליגת הכדורגל עבור השחקנים/הצופים בגטו טרזין? 

-מה אפשרה ליגת הכדורגל לאסירי הגטו: השחקנים/הצופים?
אם הייתם יכולים לשאול את אחד מהמשתתפים בליגה שאלה, מה הייתם שואלים?

 

שיעור 5- ליגה טרזין (המשך)

https://www.youtube.com/watch?v=UqM4Ca4pgm4
https://bterezin.org.il/?page_id=13845&preview=true
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דגל קבוצת "דרור"

דגל קבוצת החשמלאים
כתבה מתוך עיתון הילדים "קמרד"

לוגו ליגה טרזין



ב-11 בספטמבר 1943 היה לנו יום כדורגל גדול. שיחקנו נגד מעון X.  כאשר התייצבנו, נתנו לקבוצה
היריבה זכות קדימה בכניסה למגרש. הם זכו למחיאות כפיים סוערות. ואז נכנסנו אנחנו בריצה
והתקבלנו במחיאות כפיים מחרישות אזניים. זה לא היה קרב קל, אבל אנחנו ניצחנו 2:0. אך הקרב
עוד לא הסתיים, כי היה עלינו לשחק נגד מעון XVII  שעלה עלינו בהרבה מבחינה גופנית. הם הובילו
במחצית הראשונה 1:0 , אבל במחצית השנייה התהפך הגורל. החלוץ המרכזי שלנו הכניס תוך זמן
קצר שער שיוויון. שתי דקות לפני סיום המשחק הכניס אותו שחקן שער נוסף ואנחנו ניצחנו. קיבלנו

דיגלון כפרס.
כתב: אלפונס הלצלמכר, מעון XII  "גמדים", נערים בני 10-12 

(יליד 1930, אוסטריה, נשלח עם אמו לגטו טרזיינשטאט בפברואר 1943, ומשם לאושוויץ) 
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"קסרקטין דרזדן גדוש אנשים, מעליית הגג עד לחצר. גם
מחט לא תעבור ביניהם. במגרש מתרוצצים ארבעה-עשר
שחקנים. מתנהל משחק בין הטבחים לעובדי מחסן
ההלבשה... בקהל רעש ומהומה. הוא כבר קרוב לשער,
בועט, אבל שוער הטבחים תופס את הכדור באוויר. הקהל
מתלהב וסוער...   המשחק נגמר. הקהל מתווכח בלהט,

חוזר למגוריו.  
 כאן נשאלת שאלה, מה היה אילו נבחרת הגטו הייתה
משחקת בתחרויות הליגה הצ'כית. נכון, בכל מודים כולם,
היא לא הייתה טובה יותר מקבוצה ממוצעת בליגה
הארצית, אולי אף נמוכה יותר. אבל מה בכך, בטרזין אנו
בתוך גטו סגור, מופרד על-ידי חומות עבות מן העולם.
מחסן ההלבשה, משטרת הגטו, הטבחים, אלה קבוצות

הליגה הנלחמות על אליפות הגטו".
                                                   

מתוך עיתון הבנים "וודם" (אנו מובילים, בצ'כית )
 
 

הסיבוב השביעי של ליגה טרזין 
"המחלקה לטיפול בנוער" נגד "בוהמיה"

 6:5
"קבוצת "בוהמיה" עלתה למגרש עם שני
שחקנים חסרים שיצאו בטרנספורט
מטרזין. קבוצת "המחלקה לטיפול בנוער"
עלתה בהרכב מלא. למרות זאת לא שיחקה
טוב. ההגנה עשתה שגיאות אותן ניצל
במלואן "הטורף" מאהרר, שהראה כחלוץ
מרכזי שהוא משהו. אך המזל בגד
בבוהמיה כאשר מאהרר נפל ושבר את

ידו..."
 

מתוך עיתון הבנים "רים,רים,רים", גיליון
מס' 13

 
 



סיבוב עשירי ליגה טרזין
 חשמלאים – פראג 7:3 

 קאדר – הגיבור פראג 6:1
 הגיבור טרזין – גננים 5:4

 מחסן ביגוד – מחלקה לטיפול בנוער 9:3
 טבחים – מחלקת העבודה  7:1

מגיעים בשישייה בלי טאוסיג. שתי הנבחרות מתחממות. בסוף מגיע טאוסיג. שחקני מחלקת העבודה
בעליונות, אבל שחקני המגן של הטבחים מונעים מהם לבעוט לשער.... טאוסיג (ממחלקת העבודה)
משחק נפלא. בדקה 16 מכה יפה על שער של מחלקת העבודה.... בדקה 20 ראאך (חלוץ) מטר לפני
השער ונותן שער ראשון. ...בדקה 1 של המחצית השנייה שער למחלקת העבודה, אבל השוער עוד לא
הגיע והשופט אינו מכיר בשער..... מחלקת העבודה נחלשים. וייס תופס יפה. מחלקת העבודה
איטיים, ולכן מפסידים את הכדור. ...הטבחים ביתרון, בדקות הבאות נותן ראאך שער שישי ושביעי.
ב-30 ו-33 יורה מחלקת העבודה לקורה ובסוף בדקה אחרונה נותן שער כבוד.השחקן הטוב ביותר

במגרש היו וילדה שיק וראאך. השופט היה טוב.
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סיבוב תשיעי של ליגת טרזין
מחלקת העבודה - "הגיבור" פראג 4:2

פראג-וינה 6:1
המחלקה לטיפול בנוער – "הגיבור" טרזין 1:14

המשחק התקיים ביום ד' והיה זה יותר קומדיה מאשר
משחק. המחלקה לטיפול בנוער היו על העליונה בצורה
מוחצת וכל השחקנים להוציא את ברידא ומאהר הבקיעו
שערים. ברידא למרות ששיחק בהתקפה לא הבקיע שער
ומאייר לא החליף את העשירייה. המחלקה לטיפול בנוער

שיחקו טוב ועל "הגיבור" טרזין מוטב שלא נדבר.
כתב: איוואן פולק (עיתון הילדים "קמרד")

 

הסיבוב התשיעי של ליגת טרזין
"החשמלאים" נגד "ספרטה" 4:1

"משחק זה נועד להיות מעניין ומלא
פעילות. הבטחה זו אכן קוימה; כבר
בדקות הראשונות מתחו שתי הקבוצות את
יכולותיהן עד הקצה. בתחילה המשחק היה
מאוזן, אך הוא נעשה יותר ויותר סוער
לאחר תקיפה גסה של מאהרר את

טאוסיג..."
מתוך עיתון הבנים "רים,רים,רים", גיליון

מס' 14
 
 

עדות מילאן צ'רבינקהעדות פטר ארבן עדות יעקב צור עדות תומן ברוד

https://youtu.be/YRKkusKnfFU
https://youtu.be/RRXKoPSujeE
https://youtu.be/cUC8bfwXD-4
https://youtu.be/CsvQoJgFiPY
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לפניכם מספר ציטוטים של שורדי גטו טרזיינשטאט ששיחקו כדורגל בגטו או שהיו בין הצופים
במשחקים. בחרו, לסיכום, איזה מהציטוטים הבאים מבטא את התחושה שעורר בכם העיסוק

בנושא?
 

"המשחק היה החיים שלנו" 

 

"זה היה מפלט מהדאגות היומיומיות ומהרעב" 

 

"מה סימל עבורנו הכדורגל בגטו? שמחנו לקראת המשחקים, הם

נתנו לנו שמחה, חיזקו את הביטחון העצמי שלנו. הכדורגל

והתרבות היו המרד הרוחני אשר כמעט והשתווה להתקוממות עם

נשק !" 

 

"הכדורגל בגטו היה בריחה לעולם החופש ושיכחת המציאות.

המשחק העניק לאסירים כמה דקות של יופי. הכדור הפך להיות

למטאור זוהר, אשר בדרכו משער לשער היה מעורר רגעי אושר

ושמחה עילאית, חלום, בחשכת המחר המעורפל והבלתי ידוע" 
 

סיכום 
 

מהותו של הספורט, לכאורה, הינו הנאה, שיפור מיומנויות, הישגיות, תחרותיות ובידור. כשאנו
בוחנים את משמעות העיסוק בספורט מעט יותר לעומק, ניתן לגלות בו הרבה יותר מזה. באמצעות
עיסוק בספורט האדם מסגל לעצמו משמעת עצמית וכללי משמעת בכלל, לומד לכבד את הזולת,
להתנהל בהגינות, לתפקד כחלק מצוות, לשפר את תהליך קבלת ההחלטות שלו, לפעול בתנאי
לחץ, להזדהות עם קהילה מסוימת ולפעול באופן קולקטיבי. הספורט מהווה דרך חיים ואמצעי

חינוכי מאין כמוהו.
 

באופן זה היווה העיסוק בספורט אמצעי לחבר את היהודים באירופה בתחילת המאה ה-20
לתפיסות הציוניות, שראו קשר הדוק בין הספורט לבין הנפש, כאמצעי ליצירת ה"יהודי החדש",
שיגשים את האידיאלים הציוניים.  עם עליית הנאצים לשלטון, וסילוק היהודים מכלל מסגרות
הספורט הלאומיות בגרמניה, לא זנחה הקהילה היהודית את העיסוק בספורט, אלא התאימה את
עצמה באמצעות הקמת ועיבוי מסגרות ספורט יהודיות בתחומים רבים. זאת כדרך התמודדות

מהכוונה להדיר את היהודים מכלל תחומי החיים. 
 

הספורטאים אותם הכרנו בפעילות וליגת הכדורגל של טרזין הם מספר דוגמאות לאותה
התמודדות, אימוץ הספורט כדרך של התנגדות רוחנית ואמצעי לשמירה על רוח האדם.

 




