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מחר איו כאיל! לשחקבשואה ספורט

19־18 עמי

האלנפי□ ליגת

 משחקים
1בגט רגל1כד

ניצחון
 בגטו ביותר המפורט□ המפעל הייתה טרזין" "ליגתהרוח

 הקבוצות 36 ריבת. למחנה הפך שבהמשך טרזיינשטט,
 שבאו אלפים, של לקהל אפשרו התקופה לאורך בו שהתחרו

 הצפיפות הרעב, מחיי מעט לברוח ראשון, בימי בהן לצפות
 ,14־13 בני ילדים טפורט, בתבי גם בו והיו בגטו. והמחלות

 לאחד ונמצאו במקו□ שהודפטו הנוער בעיתוני שבתבו
שקלש שחר II המלחמה

 שילוחם בשל מוחלשת למגרש עלתה בוהמיה
 Jug קבוצת בטרנספורט. משחקניה שניים של

 הציגה לא היא כן פי על אף מלא. בהרכב עלתה
 בשגיאות", לקתה ההגנה בייחוד מצוין. משחק
 מספר בגיליון כדורגל משחק בסיקור נכתב

 בגטו רים" רים, "דים, הבנים עיתון של 13
 שגה ומאיר אלסינגר "הזוג טרזיינשטאט.

 הטורף במלואן ניצל שאותן מיותרות, שגיאות
 משהו. שהוא מרכזי, כחלוץ הראה, אשר מארר,
 השנייה ובתחילת הראשונה במחצית בייחוד

 המזל אך מספיק. ביתרון קבוצתו את זיכה הוא
 אומללה נפילה נפל מארד כאשר בבוהמיה בגד

 Jug קבוצת התאוששה בהיעדרו ידו. את ושבר
 2-5מ״ להשוות המשחק, סוף לקראת והצליחה,

 יכלו העייפים בוהמיה ששחקני בלי 5-5ל־
 Jug^ להשוב כבר התחילו הכל זאת. למנוע
התקפותיה". גל בגמר הניצחון שער את תבקיע

 נכתב היה כזה טקסט נורמליות, בנסיבות
את בעיתון לפרט שרוצה ספורט כתב ידי על

 שהדגיש דבר כל יהודית, מבט "מנקודת
 חיים אורח על לשמור והניסיון העצמאות את

 של במסגרת זה אם גם האפשר, ככל נורמלי
 אחד אומר שייעשה", שווה היה נאציים, חוקים

 והיועץ בעולם המוערכים השואה מחוקרי
 באואר. יהודה פרופסור ושם, יד של האקדמי
 לאושוויץ. כשגורשו גם דבר אותו עשו "יהודים

 הנוער, תנועות איש היה למשל, הירש, פרדי
 ומתעמל ספורטאי היה כל קודם אבל מחנך,

 הוא בצ׳כוסלובקיה. הגרמני הכיבוש לפני עוד
 זה על הזמן כל ועמד טרזיינשטט לגטו נשלח

 זו, חזקים. ולהיות להתאמן צריכים שהיהודים
 קידוש של מובהקת ציונית גישה הייתה אגב,

 כשגורש גם הפיזית. והפעילות הספורט
 ספורטיביות פעולות ארגן הוא לאושוויץ,

 הקימו, שהגרמנים המשפחות צריף במסגרת
 קבוצה להביא ויידרשו שייתכן שחשבו מפני

 מצבם את להראות כדי האדום הצלב של
את השאירו הם במחנות. היהודים של הטוב

 באואר יהודה ,פרו□ השואה הוקס־
 שחקן מישהו של "היותו (בתמונה):

 הישרדותו. את הבטיחה לא כדורגל
 קבוצה מולם יעמידו שאם חששו הם

 יוצאו הם אותה, ינצחו והם גרמנית
 עצמם, לבין בינם שיחקו הם להורג.

להשתעשע" כדי השקיפו והגרמנים

 שכותב אלא כדורגל. ממשחק התרשמותו
 אלא ותיק, ספורט עיתונאי איננו הזה הדיווח

 ידוע. לא כלל ששמו ,14 או 13 בן צעיר, נער
 במציאות מתקיים מתאר שהוא המשחק גם

 שחקני שבה כזו אפשרית, בלתי כמעט
 בגטו הכדורגל ליגת את שהרכיבו הקבוצות

 הקבוצות, בין פעם מדי לעבור נאלצו טרזין
 שגורשו אלה שהשאירו החלל את למלא כדי

 כלל בדרך משפחותיהם, עם בשילוחים
באושוויץ. להשמדה

 שנה, חצי במשך בחיים הזה המשפחות מחנה
 מטרזיינשטט שגורשו משפחות אותן ובינתיים

 לגדר עד חופשיים, יחסית חיים לקיים יכלו
 הירש התערבו. בקושי הגרמנים שבהם כמובן,

שם". גם הספורטיביות הפעולות להמשך דחף
 ילדי 274 רוכזו הירש, של לבקשתו הודות
 בניהולו. נפרד בבלוק היום בשעות המחנה

 לדאוג כמטרה הירש ראה המשרפות בצל גם
 בניסיון הילדים, של ולבריאותם לשלומם

בתנאי הגנה להם ולהעניק תזונתם את לשפר

 קצר זמן בצריפו מת נמצא הוא הקשים. המחנה
 שלו, הטרנספורט אסירי 3,792 שהובלו לפני
.1944 במרץ 8ב־ הגזים לתאי הילדים, כולל

מילוט כנתיב ספורט
 המאה מן עוד ביד יד הולכים וציונות ספורט

 לפני עוד בטוח היה הרצל זאב בנימין .19ה־
 יקים העברי שהספורט הראשון הציוני הקונגרס

 השני בקונגרס היהודים. המכבים את מחדש
 בגיבוש הצורך לגבי נורדאו מקס בביטחון נאם

 את הנוער מקרב שתצמיח השרירים", "יהדות
 האדמה. איש הלוחם, הספורטיבי, ההסון, היהודי
 של להקמתן השראה העניקה "מכבי" אגודת

 ובשנת אירופה, ברחבי ספורט אגודות מעט לא
 המכבייה ישראל בארץ התקיימה אפילו 1932

 18מ־ ספורטאים 390 בהשתתפות הראשונה
ארצות.
 להגיע הצליחה הרוחני, זה לפחות שלשיא, אלא

 בתקופת דווקא היהודית הספורטיבית ההתעלות
 אפשריים בלתי הפכו סביב כשהתנאים השואה.

 להתנגד החליטו היהודי ובעולם לרגע, מרגע
 גם - אפשרית דרך בכל אנוש צלם על ולשמור

ספורט. באמצעות
 טרדן", "ליגת היה ביותר המפורסם המפעל
 1944 שלהי עד ופעלה 1942 בשנת שהוקמה

 הפך המלחמה סוף שלקראת טרזיינשטט, בגטו
 מפראג, קילומטרים 60כ־ שמוקם בגטו, למחנה.

 36 הזו התקופה לאורך התחרו צ׳כיה, בירת
 אלופת בתים. כמה של במסגרת בוגרים קבוצות

שנת אלופת הטבחים, קבוצת הייתה 1943 שנת

 התמודדו הקבוצות ספרטה. קבוצת הייתה 1944
 שבעה מול שחקנים שבעה של בשיטה זו מול זו

 בהם לצפות שבא אלפים, של לקהל ואפשרו
 לברוח בשבוע, היחיד הפנוי היום ראשון, בימי
 מהצפיפות, מהרעב, בגטו, החיים מאימת מעט

ומהבדידות. מהמחלות
 "דרזדן" בשם קסרקטין של הפנימית החצר
 הליגה שחקני רוב המרכזי. כמגרש שימשה

 לגטו, שקדמו בחיים כדורגל שיהקו הבוגרים
 משמות חלק מקצועניות. בקבוצות אף חלקם

 ספורט אגודות של משמותיהן נבע הקבוצות
 קבוצות "הכוח"), "הגיבור", ("מכבי", יהודיות
 ("פראג", השחקנים מוצא על העידו אחרות

 אולם "וינה"), "הולנדיה", "ספרטה", "בוהמיה",
 של העבודה מקומות שמות לפי נקראו רובן

 בנוער", "הטיפול ("התובלה", בגטו האסירים
 "הטבחים", העבודה", "מרכז הביגוד", "מחסן

 "הבנאים"). "הגננים", "החשמלאים", "הקצבים",
 תזונה לתוספת שדאגו אלה היו העבודה מקומות

 הספורט הפך ציוני, מאתגר וכך, לשחקניהן.
 לחיים הזמניים המילוט מנתיבי אחד להיות

הנורמליים.
 מקום בטרזין מלכתחילה ראו "הגרמנים

 לצרכים בהתאם שממנו, יהודים של ריכוז
 שהתברר מה - למזרח אותם יעבירו שלהם,
 היה "זה באואר. משחזר כאוש־דץ", יותר מאוחר
 אוסטריה, ומורביה, צ׳כיה ליהודי ריכוז מקום

 הגרמנים יותר מאוחר וגרמניה. הולנד דנמרק,
 שגורשו מהיהודים חלק אחרת: בבעיה נתקלו

 היו ואוסטריה, מגרמניה בעיקר לטרזיינשטט,
יהודי הלא בעולם הברתי ומעמד קשרים בעלי




