
ספורטאים וספורטאיות  
מתחומי ספורט שונים  

בתקופת השואה



פרדי הירש 

שנתן לילדים , אחד המחנכים הגדולים בתקופת השואה. ספורטאי ואיש חינוך יליד גרמניה

.תקווה וערכים בעיקר דרך אימוני הספורט ושיעורי חינוך גופני 
. טרזיןהקים קבוצת ספורט במחנה . במיוחד למען ילדים, הצליח להציל רבים בעזרת פעילותו



שלמה ארוך  
שם הוכרח להשתתף בקרבות אגרוף נגד אסירים  , נשלח לאושוויץ . מתאגרף יליד יוון

. אחרים כדי לשעשע קצינים נאציים
. שרד ועלה לישראל. כל ניצחון הקנה לו תוספת מזון אותה חלק עם חבריו האסירים

."ניצחון הרוח"סיפורו הונצח בסרט 



אווה סקאלי

התחבאה בשוויץ לקראת . הורחקה מנבחרתה בגלל יהדותה. שחיינית ילידת הונגריה
לאחר המלחמה קבעה שיאים  . ושמרה על כושר בדרכים מקוריות,סוף המלחמה 

.אולימפיים ועולמיים רבים



הרשמןאוטו 

שזכו במדליות בשני ענפים  , אחד מהספורטאים הבודדים לאורך ההיסטוריה. יליד אוסטריה

היחיד בתולדות . ר הוועד האולימפי האוסטרי"יו(. סייף ושחיה)שונים באולימפיאדות הקיץ 

.ר ועד אולימפי של מדינה כלשהי "האולימפיאדות שזכה במדליה כשהוא משמש כיו

.נרצח בסוביבור 



לילי חנוך 

גורשה ממועדון הספורט שלה ונאסר עליה לעסוק  . שיאנית עולם. אתלטית גרמניה

.עקבותיה נעלמו בגטו ריגה. בספורט



הלנה מאייר

הוזמנה לייצג את גרמניה באולימפיאדת ברלין כדי להשתיק טענות  . סייפת ילידת גרמניה הנאצית

בכך . זכתה במקום שני ועמדה על הפודיום במאדים נאציים והצדיעה במועל יד. על רדיפת יהודים

. עוררה מחאה גדולה



אלפרד נקש 

. זכה במדליות רבות ואף קבע שיא עולמי. קיבל אזרחות צרפתית. יר'שחיין יליד אלג

נקש  ". כלב ים"נשלח לאושוויץ שם נאלץ לשעשע את הנאצים כ2-הע"מלחהבתקופת 

.שרד ואף קבע שיא עולם חדש עם חבריו לנבחרת השליחים



יוליוס הירש

. 1-הע"במלחהלחם בשירות גרמניה . היהודי הראשון בנבחרת גרמניה. כדורגלן יליד גרמניה

ביטל את חברותו בקבוצת הכדורגל לאחר שפורסם כי  . לאחר פרישתו עבד כמאמן כדורגל

איבד את משרתו וכל אזכור להישגיו הספורטיביים נמחק בהוראת  . ייאסר על יהודים לשחק

.ניספה באושוויץ  . הנאצים



פרקשאמיל 

בשל חוסן גופו נוצל לטובת  . כיה'יליד צ. ספורטאי מצטיין בתחום התעמלות מכשירים

נכדתו של בעל המפעל הגיעה לישראל  . שרד ועלה לישראל. בדיקות תוצרת מפעל נעליים

מורה  , היה חבר בנבחרת ישראל ואלוף בהתעמלות מכשירים. לפצותובעקבותיו כדי 

.לספורט ומדריך למורי ספורט



פטשאואראטילה 

הזדהותו הרבה עם מדינתו והגאווה הגדולה שהביא לה לא עזרו לו כנגד  . סייף יליד הונגריה

.עבר התעללות עד מוות בידי עמיתו לנבחרת שהיה קצין במחנה הכפייה אליו נשלח. הנאצים



ויקטר פרץ

, נעצר עם כיבוש צרפת ואולץ להשתתף בקרבות ראווה. אלוף עולם. מתאגרף יליד תוניס

.שרד עד לרגע האחרון ואז נורה בצעדת המוות



קרפטיקארוי
.  זכה במדליית זהב באולימפיאדת ברלין לאחר שהביס את  נציג גרמניה. מתאבק יליד הונגריה

.הפך למאמן אולימפי לאחר תום המלחמה. נשלח למחנות כפייה אך הצליח לברוח מהם ושרד



https://www.youtube.com/watch?v=yWVBIZuBaOQ&t=184s

https://www.youtube.com/watch?v=yWVBIZuBaOQ&t=184s

