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בעל מחויבות גבוהה להקל על מצוקתם  , הירש היה בראש ובראשונה מחנךפרדי 
עם  . תוך מתן דוגמה אישית ונכונות לסכן את עצמו, של ילדים באשר הם

,  שנועד להשפילם, הכיבוש הנאצי עודד את הנערים בפראג לראות בטלאי הצהוב
בו , נכנס ללא אישור למחנה סמוך לטרזין 1943בקיץ ; מקור לגאווה ביהדות

הוא נתפס ונכלא למשך  . על מנת לסייע להם, מילדי גטו ביאליסטוק 1,200נכלאו 
 . חודש ימים

.  מבוקר עד ערב, פעילות חינוכית ענפה 31במחנה המוות בירקנאו ניהל בצריף 
,  ילדים ונערים רבים ככל האפשר, בניגוד לתקנות, הוא הצליח להכניס לצריף

כך זכו הילדים  . דאג ככל יכולתו לבריאותם והקפיד על בחירת הצוות החינוכי
המופת האישי שהציב התבטא . במדריכים דגולים כמו אבי פישר ואוטו קראוס

היה פרדי  , "שלגיה ושבעת הגמדים", בין השאר בכך שבמחזה שהעלו הילדים
 .עצמו הרוח החיה
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 :חינוכי שנכתב בגטודוח מתוך 
הראשונה של הפעילות  השנה בתום . 1943וינואר  1942בתי הילדים קמו בגטו טרזיינשטאט בין קיץ 

 :הדוח שכתב פרדי הירשמתוך . החינוכית  כתבו המחנכים דוחות מסכמים

 
,  זמן. אכזבות, מחסור, זמן של פרידה. זמן של מצוקה והחלטות מרות[ זהו]

אבל מי שמכיר את ההיסטוריה של  . שרבים מאתנו אומרים שזה זמן של תקווה
...                  יודע שזה לא הזמן הכי קשה שהיה במשך מאות השנים שעברו , היהודים
     בטרזין ... הזה אנו מעורבים אישית במצוקה ובגורל . זה רק דבר אחרהפעם 

 .רואים תמונה אמיתית של מצוקה זואנו                       
                         * 
       ניסיון להציל את  , לתוך העולם הזה בנינו מעונות נוער       
 מעון הנוער הוותיק  . של הטוב[ בערכו]מפני פיחות הילדים       

  .L 417הוא בית הספר שלנו     
  * 
   מה תרמנו  , השנה הראשונה שלנו עלינו לשאול את עצמנואחרי     

     מקום  , רצינו ליצור עבור הנוער שלנו בית. הטובלאחזקת         
  מקום שבו יוכלו  , שבו יתחשבו בהם, יתקבלו ברצינותשבו            
    שבו לא יהיו מותקפים  , צעירים בלי הפרעהלהיות            
   רצינו לתת להם תחושת בית  . היומיום הטרגיותבשאלות           
 .בתוך האביונות המקיפה אותם... יפה           
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 מחנכים 
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צעירים שהיה להם קשה להתקשר  [ ביניהם. ]מכל השכבות נפגשו כאןילדים 
היה עלינו להבהיר להם שליחיד יש אפשרות  . יהודיקולקטיב ... ועוד , לקולקטיב

משמעת שטחית בלבד סירבנו  . להתקיים רק כשהוא נהנה מהגנת הקולקטיב
תשומת לב לחיים של , ידי ידידות-במקום זאת ניסינו להגיע למשמעת על. לקבל

 .הצעיר עצמו
* 

אוויר  , הנוער שלנו בטרזין חייב היה לקבל אור, התנאים הידועים לנולמרות 
.  ידי אפשרויות למשחק ולספורט-על, ידי תנאי מגורים טובים יותר-ושמש על
הוא צריך לבלות  , הצעיר חייב ללמוד לבצע את העבודות היומיומיות, במועדון

בתחרות יכול  . ... את הזמן החופשי באופן יעיל וצריך לנהל חיים מסודרים
, גם בעבר. אם הוא יכול לנצח או להפסיד, היחיד להוכיח אם יש לו כוח רצון

היה לשכבות רבות באוכלוסייה מחסור באבות המזון , בתקופות מלחמה
תמיד הוכיחו שהתעמלות וספורט  , אך למרות זאת, החשובים להתפתחות

 .מסייעים לאיזון הגוף ולהתפתחותו הנדרשת
* 

.  אלא על דברים חשובים יותר, אבל כאן לא מדובר על אחזקה ועידוד פיזיולוגי
כדי להראות מי מסוגל  , צעירים הופיעו על מגרש המשחקים שלנו 2000-כש

אם בקרב המשתתפים  , היה צריך כל אחד מהנוכחים, להגיע להישג הטוב ביותר
שרק כך  , שרק באופן הזה אפשר להחזיק את הנוער, להרגיש –ואם בקהל 

 .בהם את הטובלעודד ... אפשר 
* 

הילדים  , פעם, אני חושב שבעתיד. שעות יפות רבותחוויתי   L 417בבית הספר 
  שיהיו להם זיכרונות  . שניסינו לתת להם כאן בטרזין" בית"יזכרו ברצון את ה

 נכות נפשית  , אם לנוער שלנו היה נגרם נזק בלתי הפיך. יפים                        
 אז בשום מקום בעולם הם לא , כתוצאה משהותם כאןופיזית                         
 הם היו נזכרים רק במה שהיה . יכולים להסתדר ולהיקלטהיו                         
 דברים שבסופו של   –הגדולה במצוקה , ונורא ומכועראיום                        

 .לבזות, עלינו לשכוחדבר                     
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