"מדוע יד מושטת"...
מטבחים ציבוריים

תור למטבח ציבורי ,לובומיל ,פולין ,לפני המלחמה

אחד משירי העם שהיו נפוצים בגטו ורשה הוא השיר "רחמנות" שמחברו ומלחינו נותרו אנונימיים:

ַר ְחמָנּות
תרגום מיידיש :משה הוך

הֹו חּוסּו ,נ ָא ַרחֲמּו
של ִיכּו
פַת לֶחֶם נ ָא ַה ְ
ש ָישְנּו,
פִּסֹות לֶחֶם ֶ
ש ָיבְׁשּו,
ְקל ִּפֹות לֶחֶם ֶ
פֵרּוִרים שֶעֹוד נֹותְרּו,
נ ָא ַרחֲמּו
רחל אוירבך מגטו ורשה מספרת על הקמת מטבחים ציבוריים למען הנזקקים בגטו:1

...המטבחים עמדו בלחץ עצום מבפנים  -מצד העובדים ,הם
ומשפחותיהם ,שחיו בעצמם בתת־תזונה  -והן מצד זרמי
הפליטים והצרכנים המקומיים חסרי פרנסה ,שהמרק
במטבח היה מזונם היומי היחיד .לצערנו הגענו מהר מאוד
למסקנה ,כי עזרה של ממש הגשנו למעשה רק לאותם
אנשים שהיה להם מקור כלכלה נוסף .את הנצרכים ביותר
לא יכלו שום מרקים להציל  -את נפוחי הרעב שהיו נעלמים
בלי להשאיר עקבות .משפחות שלמות ,קהילות שלמות,
שהועברו לגטו  -עברו את המטבחים וגוועו לעינינו...
רחל אוירבך

 .1רחל אוירבך ,בחוצות ורשה ,עם עובד 1954 ,עמ' .66
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"מדוע יד מושטת"...
מטבחים ציבוריים
ינינה ז'מיאן בעדותה ביד ושם מתארת איסוף מזון לנזקקים בגטו ורשה במסגרת ועדי הבתים.

אנחנו היינו אוספים בכל דירה אצל כל משפחה כפית סוכר ,כפית דייסה כל שהיא ,לא
מבושלת ,ברור ,כפית סוכר ,וכפית שומן .השומן לאיזה כלי והיתר לשקיות ,ובסוף היום
היינו מביאים זה לגז'בובסקה [אני זוכרת שם היה הז'.ט.ו.ס שם היה בית הקהילה] בית אזורי
של ז'.ט.ו.ס של האזור שלנו ,והם היו נותנים את זה לנשים בהריון ,או למשפחות לגמרי
עניות ,אבל אנחנו הבאנו לפעמים קילו של כל דבר ,אז זה כבר היה משהו ,וזה שוב היה
תפקיד של הנוער  -לאסוף את הכפיות האלה .כל אחד קיבל כניסה אחת ,שני אנשים ,והיינו
הולכים כל שבוע...
פעם בשבוע היינו קובעים איזה מרק ,וכל משפחה הייתה צריכה לתת מרק .בדרך כלל דרשו
מכל משפחה צלחות מרק כפי מספר חברי המשפחה ,זאת אומרת  -אם אנחנו שלושה איש,
אנחנו נותנים שלוש צלחות מרק ,וקבעו איזה מרק  -שאחד לא עושה עגבניות ושני עושה
קרופניק (מרק ירקות) מכיוון שאז לא היה טעם .ואח"כ אותו החוג של נשים היו לוקחים
את הדוד מביאים אותו על איזה עגלה לפונקט [נקודה] ומחלקים שם ,שבנקודה כזו בפונקט
כזה [זה היה ...קולנוע לשעבר] היו גרים  300איש .כשבין משפחה למשפחה שמו מן כבל,
ועל הכבל הזה את הסדין ,וזה היה כאילו חדר ,ובאמצע היה תנור אחד קטן אז אי אפשר
היה לבשל ,אז בוקר וערב הם יכלו לאכול משהו יבש אבל בצהרים המרק היה נחוץ2.
(קישור לעדותה של ינינה ז'מיאן)
 .1מי היה מעורב בעשייה זו ומה ניתן ללמוד מכך?
 .2מה הייתה המשמעות של המטבחים הציבוריים?

מטבח ציבורי
בגטו לודז'
 .2ינינה ז'מיאן ,איו"ש.
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