
לפני המלחמה ראה הירש בפעילות ספורטיבית אמצעי כבר 

חינוכי לחיזוק ערכים של זהות לאומית ומחויבות הדדית בין  

,  לאור זאת פעל בקרב הנוער היהודי בפראג. הפרט לכלל

.   בירקנאו-ומאוחר יותר בגטו טרזיינשטאט ובמחנה אושוויץ

כושר  , הקפדה על היגיינה –הוא האמין כי ערכי תרבות הגוף 

הם הכרחיים לשמירה על צלם   –גופני ומשמעת עצמית 

 .  ולכן הטיף לקיימם גם בתנאים הקשים ביותר, אנוש

ספורט וכן הרצאות בירקנאו פעילויות -באושוויץהירש ארגן 

הירש גילה גם רגישות רבה  . ציור ועוד, שירה, תחומיות-רב

נמנע , כשאר המדריכים, הוא; להיגיינה המוסרית של הילדים

והקפיד שלא  , "גז"או " ארובה"כמו מלהשתמש במילים 

 .שמועה בנושאים אלהלאוזני הילדים אף תסתנן 

 

 מדוע לשמר ערכים של 
 כשעצם גופני חינוך 

 ?מאויםהגוף קיומו של 

 מחנכים  
 הִיְרׁשפְֵרדִי                                |בימי השואה 

. הירש לאושוויץהגיע פרדי מה  -זמןאחרי "
ניסה לרכז את הנוער בצריף אחד הוא 
.  16עד גיל לנערים , 31' את צריף מסויצר 

 40מנתה בערך בבלוק שלי הקבוצה 
כאן יכולנו להימצא במשך היום  . נערים

בתוך הבלוק . אחד לצריפוובערב חזרנו כל 
. לכל קבוצה היה מדריך, חולקנו לקבוצות

,  שיראותנו לימד , הוא סיפר לנו סיפורים
הכנו לפעמים . ספראותנו כמו בבית לימד 

בבוקר השכם הוציא אותנו  . הצגות שונות
התפשטנו חצי עירומים  , פרדי אל השלג
 ".  וכך התחשלנו

 .25/5/1961, ושםיד , בקוןשל יהודה מעדותו 

 חינוך גופני בגטו טרזיינשטאט  

הגיע   20בהיותו בן . 1916, גרמניה, אאכןיליד 

עסק , "מכבי הצעיר"השתלב בתנועת , לפראג

בחינוך גופני והקים מרכז ספורט לנוער  

גורש לגטו   1942בראשית . היהודי

.  טרזיינשטאט והופקד על פעילויות הספורט

,  ידי הילדים-מגרש משחקים הוקם בגטו על

גורש   1943  בספטמבר. ביוזמתו ובהנהגתו

מיהודי גטו טרזיינשטאט   5,000פרדי עם 

גם שם ניהל  . בירקנאו-למחנה אושוויץ

פעילות חינוכית ענפה בקרב מאות הילדים  

, שהקימו הנאצים, "מחנה המשפחות"ב

משהבין  , 1944מרס בראשית  . כתרגיל הטעיה

,  את הכוונה לשלח את כולם לתאי הגזים

,  ונוכח כי אין תוחלת לרעיון ההתקוממות

 .  נפרד הירש מחניכיו ושם קץ לחייו
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