
  ל" זר רות זלוטן קורמן"על שם ד קרן הזכרון

  קרית עקרון- ש רות קורמן "עבית הספר פלך 

  

  "ראו לי רותיקִ "

 וגודלה בערבה הקנדית בידי הורים דוברי יידיש שברחו מן ההמולה 1929רות זלוטן קורמן נולדה במניטובה בשנת ' דר

שם היא , היהודי" קצה הצפוני"ב,  בילתה בעיר וויניפגאת נעוריה. הם קראו לה רחל רות זלוטן. המהפכנית באוקראינה

בה יצרה , "הבונים"התאמצה לשלב את שמירת המצוות הקפדנית של משפחתה עם תרבות היידיש החילונית ועם תנועת 

  ".ארצות הברית וישראל, חברויות ארוכות שנים בקנדה

בבית הספר היסודי שלה . ותלמידה מחוננת, במשפחתהתה הבת הבכירה י הי–" זלוטן",  או כפי שקראו לה חבריה–" רותי"

והיהודית , כאשר הוריה שלחו אותה לגור בעיר הגדולה, לאחר מכן. יה היחידהיתה הילדה היהודיהיא הי, בערבות מרכז קנדה

אות ישראל בזמן המאבק על עצמ. היא הוכיחה את המחוייבות הכפולה שלה לפעילות יהודית ומצויינות לימודית, וויניפג, יותר

  .היא הצטרפה לאקדמאים ציונים אחרים שניסו להרים תרומה לכלכלה החקלאית של המדינה הצעירה

 את התואר –ושנתיים לאחר מכן , היא סיימה את התואר הראשון בבית הספר לחקלאות באוניברסיטת מניטובה, בגיל עשרים

מחוייבותה . תה את דרכה לרחובות על מנת להשתקע שםועש, היא זכתה במלגת מדענים צעירים במכון וייצמן למדע. השני

זיכו אותה , ושמירתה על דיני כשרות ושבת, עקרונותיה השוויוניים, למחקר מדעי ברמה הגבוהה ביותר בגנטיקה של הצמחים

  .בין היתר עם מי שיהיו לימים הדמויות המובילות במחקר הביולוגי בישראל, הערכה וחברויות עמוקות, בכבוד

 פרס נובל ןוהיא סיימה לימודי דוקטורט עם חת,  רות מצאה את עצמה בחזרה בארצות הברית, מותו בטרם עת של אביהלאחר

היא עמדה בחוד החנית של דוקטורים צעירים שחוללו , יחד עם חוקרים אחרים. באוניברסיטת ויסקונסין, יהושע לדרברג

 בזמן ופרסמה מאמרים רבים, יתה מורה מסורה וחוקרת דייקניתיהיא ה. מהפכות עמוקות בעולם הביולוגיה המודרנית

,  ניו יורק בבינגהמטוןאוניברסיטת, סטר'אוניברסיטת רוצ, אוניברסיטת מינסוטה', שלימדה וחוקרה באלמיירה קולג

במשך יותר מעשרים וחמש שנים ,  ומעל לכל–האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אוכספורד ,  תל אביבאוניברסיטת

  .ניו יורק, באוניברסיטת קורנל באיתקה

בויסקונסין  היא . כמחנכת ופעילה קהילתית היא הביאה את ערכיה לכל מקום אליו הגיעה כמדענית ואשה עצמאית בדעתה

הסוכה שהיא בנתה : היא שימשה מופת לקהילות שלמות, לאחר מכן. עברה מבית לבית כדי ללמד עברית בפרברי מדיסון

ר היא גרמה למשלוחי המנות של פורים לחזו, באיתקה. חת עודדה אחרים לבנות סוכות בשנה לאחריהבאלמיירה בשנה א

ביתה היה פתוח . קצבים כשרים ומנהיגי הקהילה, היא רקמה חברויות עם רבנים. בלאופנה ולהפוך לאירוע ציבורי אהו

  .יתהיבכל מקום שבו ה, והפך למוסד קהילתי, לרווחה

היא הדריכה את אישּה . המעבדה והקהילה, ת בין הביתייאמן לרקום רשת שלמה אח-  לה באופן לאאהבתה וכוחותיה סייעו

ווידאה , היא ילדה שתי בנות ושני בנים. היא טיפלה באהבה ובמסירות באמה המזדקנת. וקיימה אותו בעבודתו כהיסטוריון

ם ותפסו את מקומם הן כיהודים מחוייבים וליוותה אותם עד שהגיעו לבגרות, שהם ירגישו בני בית בעברית ובאנגלית

כאשר היא הוכנעה בקרב הקשה נגד סרטן . בוגרי אוניברסיטאות, והן כאנשי מקצוע בתחומי החינוך והרפואה, ומסורתיים

  . שמונה מהם חיים היום בישראל. היא כבר הספיקה לחבוק שלושה מבין ארבעה עשר נכדיה, 59הלבלב בגיל 

  .צאת דופןאישיות יהודית יו, אכן


