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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   בלקינד:שם משפחה

  
  חיה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         רות  יד:   שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               

  בלועזית
                                
RUTH YD              

  :שם נעורים
 

   בלועזית                                                     רות ואחר כך חיה : המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
            RUTH                                   

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
5/12/1933 

  ):  מחוז, ישוב( מקום לידה
                         קאונס, ליטא                                    

   בלועזית
                    kaunus                                       

  :ארץ לידה
LITA 

  :של האב שם פרטי

  מאיר יד

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 פוקס אסתר
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

 בלקינד יעקב 
  :  של האישה שם נעורים

 רות יד
                                                  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  אליה, קאונס ליסווס, ליטא                 

   בלועזית
              Kauns,lita,                            

  :ארץ המגורים

LITA  
 

  אין: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  

   :המלחמהקצוע לפני מ
                          אין       

  :  או בתנועה חבר בארגון
  לא

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                  קאונס,ליטא                                                                              

   קובנה?      אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                           לא        ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                  בית יתומים בקאונס:      מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  לא ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  בוילנוס

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1958 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

 היה לנו בית עשיר. בבית דיברו ליטאית ויידיש. ומורה לצרפתית, הייתה לנו עוזרת בית .בית-עקרת ימיא, אבי היה רופא ילדים

אימי הייתה , לגן לא הלכתי . לילדה לי, הבובות שלי דברו והלכו. עם כלים, בית בובות ענק, גדול עם הרבה צעצועים יפים

  .הוא שר לי הרבה שירים ביידיש, נד נדעשה וסבא פינק אותי הושיב אותי על הרגל , לוקחת אותי הרבה לסבא שהיה אלמן

. בת שש, כשפרצה המלחמה  הייתי קטנה. לא זוכרת חגים .בבית היה לנו חדר רנטגן גדול לעבודה של אבא בטיפול בילדים

  .הייתה לי אחות קטנה  .זוכרת את הגרמני שבעט בבית הבובות שלי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/תתפות בבריחההש, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

מה , זרקו את כל הבגדים, הם פתחו כל הארונות והוציאו את הפרוות של אימי–אס אס וגסטאפו –באו גרמנים  1940בסוף 
  .הם עלו עם ליטאי השומר של הבית,הם כתבו מה יש בבית . אב לי אחד הגרמנים ניגש לבית הבובות שלי ובעט בושהכי כו

  

  .אני זוכרת שאימי הייתה בהלם היא לא תיפקדה. איזור שהיו רחובות סגורים שהאסור לצאת מהם, העבירו אותנו לגטו
משכו אותי ואת אחותי לצד של יה סוניה ביקשה מהילדים הגדולים שדוד. דודה סוניחה הבינה שלוקחים את הילדים לאקציה 

ילדים  14הוא הציל (,דודה סוניה ארגנה שאחות שעבדה עם פרופסור באובלי שהיה רופא ילדים וחבר של אבי.  הגדולים
  .נותגיע עם עגלה לבית) יהודים

  
  .סים ועם הירקות לעבור ולהמשיך הלאה לאחד השוטרים דודה סוניה נתנה כסף ותכשיטים והוא נתן לעגלה עם הסו

כשהתבגרתי ולמדתי רפואה הבנתי ונזכרתי באותו )אתר(כלורופיל -כבר בתחילת הדרך שמו לאחותי סמרטוט עם סם שינה

  .ריח
  

את יהודיה אני והוא יודעים " הוא הסביר לי , הכומר לימד אותנו תפילות ליטאיות, לקחו אותנו למנזר שם היינו תקופה קצרה

  .שאני אלטף את הצלב,לי צלב וביקש שאני מלא אברח הוא שם  "ולדתות אלוהים מחולק להרבה חלקים, עלא ידאחר אף אחד 
יום אחד אמר לי שהוא . כעבור זמן העבירו אותנו לבית יתומים שבו היה פרופ באוובליס אלה היו תינוקות שנזרקו מהבתים 

הם יצאו מבית היתומים יצאו לשוק וגונבים , שם התרחצו לבד , יו ילדים גדוליםשם ה, מעביר אותי לבית יתומים אחר בקאונווס
היא הפילה אותי על  ,שם משפחה שלה היה זוקאיטה ,הביאו אותי למטפלת רעה. פעם תפסו אותי בגניבה .ירקות ופירות

, היו לי בלסת הרבה קרעים לי אני חושבת שכל השיניים הקדמיות נפלו, ם שלה והסוליות ברזל הכתה אותייהרצפה ועם המגפי
  . אני סובלת עד היום מהמכה ההיא לא טיפלו במכה ההיא, מפני שנתקלתי בקיר

  

היא האחות סיפרה  .ים ואחותו שלקחו אותנו מידי פעם לביתם רחצו אותנו ופינקו אותנויהיינו בבית יתומים היו זוג רופא עינ
פתאום שמעתי שקצין נכנס . אכלתי פירה וקציצות. את אבא שלי שדרך הצלב האדום מחפשים קרובי משפחה והיא תחפש 

השכנים . כל הלילה הוא דיבר איתי ובכה הוא סיפר לפרופסור שהוא לקח חופש וחיפש אותנו. הוא נפל מתעלף" רות"והוא צעק 
יום אחד הוא . דוקטור דוגובסקי בא לחפש שרידים מהמשפחה שלו סיפרו שכל המשפחה נהרגה את הילדים לקחו באקציה 

. הוא נכנס לבית היתומים וברר אם זה נכון ששתי הבנות של הרופא שם, ראה אותי ברחוב אני מאוד דומה לאבא ועקב אחרי

  .אבא בא לפגוש אותי בבית הרופא ואחותו .הוא חיפש את אבי הרופא וסיפר לו שהבנות חיות .הם אישרו שאלה הבנות
אצל המטפלת הזו גרה זונה שהביאה לשם . וא הביא לנו את המטפלת של סבא ה, אבא לא הסכים שנחזור לבית היתומים

  חיילים 
  

הוא הכה את המיטה פעמיים כשאנחנו , יום אחד נכנס רוסי עם נשק הוא היה שיכור אנחנו שכבנו מתחת לשמיכת פוך. רוסיים
היא , היא הייתה אישה טובה. טפל בנושהיא ת, אבא חזר לבקר אותנו הוא סיפר לנו שיש לו מאהבת רוסיה  .לשמיכה מתחת 

  . היא עזרה לו בעבודה. לימדה אותנו רוסית, שרה לנו שירים בישלה לנו

    

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא



 

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אבא אמר לי שהוא רצה לחתן אותי עם אזרח . כך לבית ספר רפואי- ותי ללמוד בתיכון ואחרגרנו עם אבי והמאהבת הם שלחו א

יום אחד אבא פגש שר החוץ של " ?עם מי את התחתנת"השכנים היו אומרים לי  ,חתן היה שתיין, םפיקטיבייליטאי כנישואים 

אבא " ?מה יהיה עם הילדים שלנו"כו וצעקו כשאבא עזב היהודים עמדו על הכביש ב .שעות 24ליטא ההוא הסכים שנעזוב תוך 

מצאו ספרים . על הגבול הייתה בעיה הייתה פשלה בתעודת הזהות שלי לא כתבו שאני נשואה .נתן כתובת של רופאה יהודיה

  טענו שאני לומדת  –בגרמנית במזוודה 

  

  .עלינ ו לישראל  1958לארץ ובמרץ בשגרירות ישראל יצרנו קשרים לעלות  .לבסוף שיחררו אותנו. לימודי רפואה בגרמנית

  .כרופאת עיניים 1962סיימתי בשנת , כבר באותה שנה המשכתי ללמוד באוניברסיטה בירושלים התקבלתי לשנה רביעית

אהבנו את האישה החמה שטיפלה , הוא הביא את האישה איתו, אבי כשירדנו לארץ אבי השתטח על האדמה ונישק האדמה

והבן שנולד שלושה חודשים לפני שאבא מת   1964-הבת שנולדה ב. יר את שני הנכדים שלו ממניאבי מת בארץ הוא הכ .בנו

אך לאחר חיזורי יעקב , היה לי חבר פרופסור סגל, הוא בא אלינו לצהרים עם דודתו 1962- עם בעלי התחתנתי ב .1969- ב

  .והתחתנתי עם יעקב בלקינדעזבתי את סגל 

   

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ני דרךציו(

  

בבית חולים השרון אצל פרופסור ', עשיתי סטאז, עבדתי בסרפנט  .' עוד לפני הסטאז 1962- יעקב בלקינד התחתן איתי ב 

קיבלתי תואר מומחה במחלות . חמש שנים במשך  התמחיתי בתחום העיניים בבילינסון , במשך שלוש שנים, פלר

  והבן שלי  1964-שם הבת שלי בטי נולדה ב .1999עבדתי עד גיל  .בפתח תקווה במרפאה מרכזית ברוטשילד.עיניים

הילדים נכנסים בדלת לפני המבוגר " אין כבוד למבוגרים", הגעתי למסקנה שבארץ הילדים מאד לא מחונכים– המסר שלי

  .הייתי רוצה לראות בארץ ילדים מחונכים שעוזרים לנשים מבוגרות .לפעמים גם דוחפים,

  

 2013דצמבר , פתח תקווה: ראיון

 


