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ויֱקטוריה היֱקרה
ֹלֹלויֱקטוריה
שיר ישראֹלי שהושר בזמנו בֹלהֱקת "בצֹל ירוֱק" עֹל יִדי חיים טופוֹל ואורי זוהר,
נפתח במֹלים:
" יש יום הוֹלִדת ֹלחִדווה הֱקטנה,
מה נֱקנה ֹלה? מה נֱקנה ֹלה מתנה? "
ואכן ,התֹלבטות זו ,איזו מתנה ֹלהגיש ֹלך ויֱקטוריה ֹליום הוֹלִדתך.
הפעם החֹלטנו עֹל מתנה שונה ,מתנה מֱקורית שתמיִד תוכֹלי ֹלשוב וֹלהציץ בה ,מתנה
שתזכיר ֹלך את ימיך הגִדושים פעיֹלות חינוכית ואהבה בהיותך בכפר הירוֱק.
אנו מצרפים בזאת את ספר השורות ההיסטוריות ,הצוחֱקות והמרגשות ,שורות שהן
מיני "חיים שכאֹלה" שֹלך .הספר המֹלווה בציֹלומים מימיך כמורה וכרכזת נעֹל"ה
ועוֹלים בכפר הירוֱק.
אנו מֱקווים ששורות אֹלה יהוו תזכורת גם ֹליֹלִדךֹ ,לנכִדתך וֹלנינך ,שיוכֹלו ֹלשוב
וֹלהתגאות בך ובאהבה שרוכשים ֹלך כֹל חניכיך ,מכריך ומוֱקיריך ואנו ,אנשי הנהֹלת
הכפר הירוֱק ,המורים והמִדריכים.
בעבר ֱקיבֹלת מנשיא המִדינה מר עזר ויצמן ז"ֹל פרס העובִדת המצטיינת הארצית
וֹלא בכִדי.
את באמת עובִדת מיוחִדת במינהֹ ,לבך החם וביתך פתוחים ֹלכֹל היֹלִדים  -יוצאי
אתיופיה ,יוצאי חבר המִדינות ֹלשעבר ,צברים ,בני מיעוטים ומי ֹלא.
עבורי את אשת חינוך מהמעֹלה הראשונה ועצותייך הטובות והחכמות תמיִד עמִדו
ֹלימינו.

שֹלך בהוֱקרה ובאהבה
"יא טיבה ֹלובֹלו"
ִד"ר ֱקובי )סיסֱקו( נווה
מנהֹל הכפר הירוֱק

במִדינה שבה הגבוֹל מכֹל פינה אינו רחוֱק,
במִדינה שבה הִדמע חי תמיִד ֹלצִד הצחוֱק.
במִדינה בה פער החיים עוִדו עמוֱק,
במִדינה בה חיֹלוֱקיִ-דעות ,הם ֹלחם חוֱק.
במִדינה שבה אנשי שֹלטון ומשטרה,
שכֹל שֹלישי מביניהם נמצא היום בחֱקירה.

במִדינה שבה אחרי הכוֹלֹ ,לחיות בה יש עוִד טעם,
האם אמרו ֹלך מִדינתנו ,האם אמרו ֹלך פעם?
האם אמרו ֹלך מִדינתנו שבים השחור,
יש אנשים ויש נשים שהם פינה שֹל אור
ואחת מן הנשים ששמה מיִד עוֹלה,
רוִדֵנ ֵייב ,מורה ורכזת "נעֹלה".
הינה ויֱקטוריה ְ

היית מורה ֱקשוחה ויֱקטוריה ,עֹל-כך כֹלֹל אין ויכוח,
אך ֹלבך ֹלתֹלמיִדיך תמיִד היה פתוח.
בני רוסיה ,בני אתיופיה היו בין תֹלמיִדיך,
וראית בהם הרי את אהבת חייך.
בזכותך גאוותם הייתה סימן ואות,
הם שאֹלו ,היכן צומחת ויֱקטוריה שכזאת?
ויֱקטוריה ,שפועֹלך בכפר הירוֱק הינו מרשים,
וזה מוביֹל אותנו ֹלתת מבט ֹלשורשים.

ושורשיך ויֱקטוריה מוביֹלים אֹל עיר הוֹלִדתך ,בֱקו,
באז'רביז'ן ,שבברית המועצות הגִדוֹלה,
בה נוֹלִדת ֹלפני  75שנים ,וכבר חשת באווירה הפחִד שכֹלֹלה,
את ימי הרִדיפות שֹל סטאֹלין ,כשהרגשתם את מגפו הִדורך,
אחִדים בני משפחתך הוגֹלו ֹלמחנות העבוִדה בסיביר,
ִדוִֹד ְך.
כוֹלֹל הסופר פרץ מרֱקישֵ ,

בימי המֹלחמה ,ואת עוִד יֹלִדה צעירה
ומֹלאת אהבה ,אביך ,שעוִד ֹלא הספֱקת
ֹלהכירו ,גויס ֹלצבא.
חייֹלים שחזרו מן הֱקרבות ,וביניהם גם חבריו,
סיפרו ֹלך עֹל אביך ,שנהרג בֱקרב.
אותם חברים שֹל אבא מן הצבא,
היו אֹלה שטיפֹלו בך במסירות ואהבה,
וִדאגו ,שבגֹלֹל צערך עֹל אבא שֹלא הכרת,
ֹלא תֹלכי ֹלאיבוִד ,וכך הפכת ביֹלִדותך
ַקֹל"בת המאומצת שֹל הגִדוִד".

ֹלגיִדוֹלך באותם ימים וֹלחינוכך,
הייתה שותפה בעיֱקר סבתך,
כי אמך ,הייתה חוֹלת סרטן ,שהֹלך והתפשט בגופה במהירות,
ואת היית זו שעִד יומה האחרון ,טיפֹלת בה במסירות.

הייתה זו סבתך שגיֹלתה מיִד ,שיש ֹלך ,ויֱקטוריה ,כשרון,
ואהבה אין-סופית ֹלמוזיֱקהֹ ,לאופרה וֹלתיאטרון.
אהבה זו ,שתפסה מֱקום מרכזי בחייךֹ ,לא הייתה ִדבר משני,
כאשר היכֹל התרבות שֹל עירך ,בֱקו ,הפך ֹלביתך השני.
בהתערבות מוזיֱקאֹלית ,גם כשהוִדעת שאין ֹלך ֱקוֹל בכִדי ֹלשיר,
שרת בעֹלפה את כֹל האופרה "ֹלה-טרוויטה" ,וזה היה ניצחון כביר.
בֹלימוִדיך התיכוניים ,הגעת ֹלעוִד שיא,
כאשר בגין הצטיינותךֱ ,קיבֹלת בטֱקס הסיום את פרס הנשיא.
בגיֹל  ,17בעֱקבות חֹלומך ֹלהיות מורה,
ניסית ֹלהתֱקבֹל ֹלמכון הפִדגוגי שֹל בֱקו ,ונכשֹלת.
אבֹל ברור שבגֹלֹל היותך בת ֹלמשפחה יהוִדיתֹ ,לא התֱקבֹלת.
בתשוֱקתך הרבה ֹלֹלמוִד ,נֹלֱקחה ֹלמענך מורה פרטית
ובתֱקווה ֹלהתֱקבֹל ֹלמכון הפִדגוגי ,בשנה הבאה,
ֹלמִדת ספרות רוסיתֹ ,לשון ,ושפה וספרות צרפתית.

ואכן ,עם ההשכֹלה והיִדע הרב שרכשת ,הצֹלחת במבחנים,
ובעזרת חבר נפש ,יִדיִדך פואִד,
התֱקבֹלת בשנה אחר-כך ֹלמכון הפִדגוגי ,בו ֹלמִדת  5שנים.
את ההתרגשות שֹל יומך הראשון כמורה ,את זוכרת בהחֹלט,
כאשר הציבו אותך ֹלֹלמִד בתיכון ,בבית-הספר הגבוה ֹלבֹלט.

בעֱקבות נישואיך ֵֹלצייר ,שהיה יפה תואר ,כפי שאמרו כוֹלם,
נוֹלִד בנך האהוב ,ווֹלוִדיה ,ואז ,הבעֹל הצייר ,מחייכם נעֹלם.
את ממשיכה ֹלגִדֹל את בנך ,ווֹלוִדיה ,במסירות ואהבה,
ועם סיום ֹלימוִדיו ,בנך בן ה17-
נוסע ֹלבני משפחתך ,כִדי ֹלֹלמוִד במוסֱקבה.
בני משפחתך ,משפחת מרֱקיש ,עם הצֹלחה ספרותית גֹלובֹלית,
נחשבו בבירה הרוסית ,מוסֱקבהַ ,קֹל ִע ִיֹלית האינטֹלֱקטואֹלית.
ואת ,האינטֹלֱקטואֹלית המוזיֱקאֹלית ,מבֱקו,
שוֹלט,
שהמשטר הֱקומוניסטי בה ֵ
כבר בבית-הספר ,עֹל רֱקע מוזיֱקה מוִדרנית ושירה רוסית,
את מביימת בהצֹלחה  -בֹלט.

ֹלומר את האמתֹ ,לא גִדֹלת במשפחה ִדתית בה התפֹלֹלו ֹלאֹל,
והיית רחוֱקה מן החֹלום הציוניֹ ,לעֹלותֹ-לארץ ֹלישראֹל.
אבֹל סביבך ,בין ארמנים ֹלאזרים ,התנהֹלו ֱקרבות ֱקשים כֹל-כך,
בעֱקבות יריבות בת מאות שנים ,עֹל השֹליטה בחבֹל נגורו ֱקראבך.
בעירך בֱקו ,הסתובבו חמושים ,שגם ֹלביתך פרצו,
ואמרו בפֱקוִדה :יהוִדים ,הגיע הזמן שמאז'רביז'אן תצאו.

היה זה בנך ווֹלוִדיה ,שבינתיים
התחתן במוסֱקבה,
ונוֹלִדה ֹלו בת ,אֹלונה,
שהיא נכִדתך,
והוא ווֹלוִדיה ,היה הזרז ֹלכך,
שעזבת את בֱקו ועֹלית ֹלישראֹל,
את ובני משפחתך.
ואכן ,כמצוות הבן ,באת בשערי הארץ ,בֹלב ִדואג אך נפעם,
כשאת בטוחה שחייך המֱקצועיים כמורה ,הגיעו ֹלסיומם.
שהרי אינך יוִדעת עברית ועֹל הוראה בישראֹל אינך יוִדעת ִדבר,
ואת מֹלאת מתח עם עצבים מתוחים ,מבֹלי ֹלִדעת מה ֵייֹלִד המחר.
בבואכם ֹלישראֹל ,המתנִדבת טוני ,עוזרת ֹלכם ֹלהיֱקֹלט,
ואכן ,טוני זו ,המוִדעת ֹלכישוריך ,מבֹלי ֹלהתֹלבט,
היא מבינה שאת ויֱקטוריה ,אישה בעֹלת יכוֹלות ובעֹלת ערך,
והיא זו שפרצה ֹלפניךֹ ,לעבוִדה בישראֹל ,את הִדרך.
טוני המתנִדבת ,שטיפֹלה בֱקֹליטת בארץ במסירות ובחום,
טוני ,בעצמה ניצוֹלת שואה ,שהפכה ֹלחברתך הטובה עִד היום,
מנִדבת אינפורמציהֹ ,לחברתה מרים תירוש,
שהייתה אז מנהֹלת הכפר הירוֱק,
אוִדות אישה מוכשרת ששמה ויֱקטוריה,
ובהוראה ֹלעסוֱק.
שמבֱקשת ֹלשוב ֵ

וממש בִדיוֱק באותו הזמן ,ביֱקשה המנהֹלת מרים תירוש,
אם ֹלומר זאת בשפה עסיסית,
ֹלפתוח בבית-הספר בכפר הירוֱק ,מגמה ֹלשפה הרוסית.
ואת ויֱקטוריה ,אם יִדעת או ֹלא ,הרי שבינתיים,
נפֹלת ֹליִדיה שֹל המנהֹלת מרים תירוש ,כמו מן השמיים.
הראיון המֱקִדים עם מרים תירוש ,הפך ֹלעובִדה,
ובעֱקבותיו ,אחרי  4חוִדשים בארץ,
התֱקבֹלת מיִד בכפר הירוֱק ֹלעבוִדה.
בבואך ֹלכפרֱ ,קיבֹלת ראשית בית מגורים ,שופע חום,
בית בו את מתגוררת מאז בואך ועִד היום.
את מֱקבֹלת ֱקבוצה תֹלמיִדיםֹ ,לפני בחינות הבגרות,
ועֹל-אף מאבֱקי כוח בין המורים ,את מֹלמִדת ומתנהֹלת בזהירות.
בשֹלב מוֱקִדם ,כִדי ֹלהראות שהעוֹלים החִדשים מרוסיה,
אינם מסכנים ואינם בורים,
את מביימת הצגה הבנויה עֹל מחרוזת שירים.
הצֹלחת ההצגה הייתה גִדוֹלה והביאה בעֱקבותיה ההצעה הכוֹלֹלת,
מחמאות ,ובנוסף ,את תפֱקיִד רכזת העוֹלים מרוסיה את מֱקבֹלת.

כרכזת העוֹלים הרוסים בכפר ,באים ֹלפתחך ,הרבה תֹלמיִדים,
ֹלפתרון בעיות חברתיות-אישיות ,ועזרה ֹלפתרון בעיות בֹלימוִדים.
ואת ויֱקטוריה ,בִדרך הוראתך ,הייתה ֹלך גישה,
כֹלפי חוץ היית יִדועה כמורה מחמירה וֱקשוחה,
ומחמירה בעונשים מוֹל כוֹל תֹלמיִד שמתעצֹל ואינו ֹלומִד,
אך יִדעת גם ֹלפתוח את ֹלבך החם ,וֹלהסביר ֹלמתֱקשים וֹלעוִדִד.
והתוצאה ,הראית שאנו הרוסים ,שֹלארץ עוֹלים,
ֹלא פחות טובים מהתֹלמיִדים הישראֹלים.
כאמור ,מעבר ֹלהוראה ,עסֱקת ויֱקטוריה,
גם בעיסוֱקים תרבותיים בעֹלי מסר,
וכך ,בעשר בֹליֹלה,
נוֹלִדה מה שנֱקראה עֹל שם שעת הוֹלִדתה " -תוכנית עשר",
תוכנית בה ביימת והכנת הצגות מופת עם תֹלמיִדיך,
ואכן ,הצגות "תוכנית עשר" ,היו עוִד אחת מהצֹלחותיך.

בשנה השֹלישית ֹלהיותך בכפר הירוֱק ,נושא חִדש עֹל הפרֱק עוֹלה,
כרכזת מֱקצועית ,את מאמצת את נערי פרויֱקט" ,נעֹלה".
"נעֹלה "שפירושו -נוער עוֹלה ֹלפני הוריו,
מתוך כוונה שההורים יגיעו ארצה אחריו.
אותם נערות ונערים בני  ,15עברו בארצותיהם
מבחן פסיכוֹלוגי ֹלצורך ִא ְבחון ,התאמתםֹ ,לחיות בארץ הֱקשה,
ועתה הם כאן ,בארצם החִדשה,
מנסים ֹלהשתֹלב בארץ המובטחת,
ויש ֹלך מהם ,הרבה שמחה ונחת.
בהמשך נתבֱקשת ויֱקטוריה,
ֹלרכז גם את ֱקבוצת התֹלמיִדים שמאתיופיה עֹלו.
ובנוסף ,גם תֹלמיִדים בִדואיםִ ,דרוזים וערבים ישראֹלים,
שבפרויֱקט נכֹלֹלו.
גם בֹלבם ,יצֱקת ויֱקטוריה ,בִדרכך החינוכית הטובה,
איך ֹלא ֹלהתבייש בעִדתם ,אֹלא ֹלהביט ֱקִדימה בגאווה.
הֱקשר בינם ֹלבינך ,היה והינו מֹלא חום וֹלהט,
אצֹל אחִד מתֹלמיִדיך הבִדואים ,היית בחתונתו בעירו  -רהט.
עם תֹלמיִדיך האתיופים ,ארגנת ֹלאתיופיה ,מסע מרשים,
כִדי שיכירו מֱקרוב את מֱקורותיהם ,את השורשים.
ההתרגשות והריגושים מאותו מסע מופֹלא ֹלא פסֱקו מאז,
כי הייתה זו ֹלהם וֹלך ,חוויה שֹלא תסוֹלא בפז.

ֹלימִדת את תֹלמיִדיךֹ ,לֱקחת אחריות ומהיכן חוש המחויבות נובע,
ואֹלה ,מתוך הערכה אֹליך ,משיבים ֹלך באותו מטבע.
וֹלכן היית מזועזעת תמיִד,
אם מישהו בכוונה העֹליב תֹלמיִד.
יום עבוִדתך בכפר ויֱקטוריה ,כוֹלֹל הרבה תעסוֱקה והרבה ריצות,
זה יום שמתחיֹל כשאת פוֱקחת עיניים ,ונמשך עִד אחרי חצות.
היום ,באופן פורמאֹלי את רֱק מֹלמִדת רוסית,
אבֹל בשביֹלך זו תעסוֱקה ֱקטנה יחסית.
ואת ממשיכה ,במסגרת "תוכנית עשר",
ֹלבחורֹ ,לביים וֹלהכין מחזות מוזיֱקאֹליים והצגות חִדשות,
ועֹל תֹלמיִדיך ,בנוסף ֹלמשחֱק ,את מטיֹלה משימות כמו,
ֹלבנות תפאורות וֹלתפור תֹלבושות.

עֹל טיבן שֹל ההצגות אין צורך ֹלהכביר במיֹלים,
ֹלכן כֹל מה שאתה מבֱקשת את מֱקבֹלת,
וכֹל מה שהתֹלמיִדים מבֱקשים ,הם מֱקבֹלים.
שהרי בשביֹלך ,זו ֹלא סתם עבוִדה הכרחית,
בשביֹלך ,גם בימוי ההצגות ,זו עבוִדה חינוכית.
התֹלמיִדים שבתחיֹלה,
ֹלא ֹלכוֹלםֹ ,להיות שותפים בהצגות ִה ְת ַקח ֵשֱק.
היום הם באים אֹליך ,בבֱקשה בהצגותיך ֹלשחֱק.
וֹלכֹל הצגה כזאת ,הנערכת בכפר הירוֱק,
באים גם בוגרי "נעֹלה"ֹ ,לשירֹ ,להזיֹל ִדמעה וֹלצחוֱק.
ואכן מי שהיום בוגרים ופרצו בסיום ֹלימוִדיהםֱ ,קִדימה,
ראו בך בימי ֹלימוִדיהםֹ ,לא רֱק מורה אֹלא גם אימא.
אימא ,שטיפחה את תֹלמיִדיה ,וראתה בהצֹלחתם את היבוֹל,
אימא שביתך בפניהם ,מעוֹלם ֹלא היה נעוֹל.

אחר-הצהרים ,את יושבת במרפסת ,כשהשמש שוֱקעת מעֹליך,
ויש ֹלך מיֹלה טובה ֹלכֹל מי שעובר ֹליִדךֹ ,לכֹל אחִד מתֹלמיִדיך.
וגם כשהם עמִדו ,בשעת חצות מוֹל ִדֹלת ביתך ,וֹלהיכנס היססו,
ההיית זו את שאמרת ֹלהם" :אֹל תתביישו ,בבֱקשה היכנסו".

והם נכנסו ,חֹלֱקם ֹלספר סיפורים,
חֹלֱקם סתם ֹלֱקרוא אצֹלך ספרים.
חֹלֱקם בשביֹל ֹלהציץ באוסף ֱקומֱקומי-התה מכֹל העוֹלם,
הסִדורים בשורה,
וחֹלֱקם ,סתם ֹלהיות בביתך וֹליִדך ,בשביֹל האווירה.

ֹלא ֹלחינם ,עֹל כֹל אֹלה ,באושר ובחיוך,
ֱקיבֹלת מיִדי נשיא המִדינה את פרס הנשיא בנושא החינוך.
אבֹל הפרס האמיתי שֱקיבֹלת בחייך,

היום ,את מרבה ֹלנסוע ֹלמוסֱקבהֹ ,לבֱקר את בנך וכֹלתו,
ונוסעת ֹלברֹלין ,שם נמצאת נכִדתך ,אֹלונה,
שנישאה ֹלבן-זוג איטֹלֱקי שפגשה בֹלימוִדיה בשעתו.
הנכִדה אֹלונה ,שעוסֱקת בעיצוב אופנה,
עיצוב תֹלבושות ועיצוב תפאורות מכֹל מין,
גם ֹלאופרה שֹל ֹלה-סֱקאֹלה במיֹלאנו וגם ֹלאופרה שֹל ברֹלין.
הנכִדה אֹלונה ,שהביאה ֹלך ִנין והפכה אותך ֹלסבתא-רבא.
ואהבתך המטורפת ֹלנכִדה ַקוֹל ִנין,
היא מעט מהפיצוי שגִדֹלת ֹלֹלא אבא.

וֹלכן נאמר ,שכִדי ֹלראותך במיטבך ,כפי שיוִדעים,
יש ֹלהביא סביבך יֹלִדים.
ואז את פורחת וֹלבך מתרגש,
גם כשאנו חוגגים ֹלך היום ,את חג השבעים וחמש.
ֹלכן ֹלחגך ויֱקטוריה ,מצטרפים היום כוֹלם,
תֹלמיִדיך הרבים בארץ ותֹלמיִדיך הפזורים בֱקצווי עוֹלם.
המיְ ִיֹלים שֱקיבֹלנו מחו"ֹל ומספרים עֹליך,
עשרות ֵ
מֹלאים בברכות וזיכרונות יפים ,מהימים שהיו תֹלמיִדיך,
והם אינם שוכחים אותך ,ונושאים בֹלבם זיכרון מתוֱק,
מהימים ששהו במחיצתך ,בשנות ֹלימוִדיהם בכפר הירוֱק.
שבעים וחמש ֹלהוֹלִדתך ,ורואים זאת בעיניך,
שאת יוִדעת שנגענו רֱק באפס ֱקצהו שֹל סיפור חייך,
סיפור בו אנו מבֱקשים ֹלשֹלב,
ברכה חמה הנובעת מכֹל הֹלב.
ברכה ֹלבריאות טובה ,ושבִדרכך הטובה תמשיכי,
ואנו יוִדעים שבכֹל מה שתיגעי ,את בווִדאי תצֹליחי.
אז פשוט נאמר ֹלך ,וזה ֹלא סוִד,
"ויֱקטוריה שֹלנו -כֹל הכבוִד".

באהבה ובהערכה
"הכפר הירוֱק "

ֹלויֱקטוריה ֹלב זהב.

מיֹלים :עמוס אטינגר
)ֹלפי ֹלחן השיר :סימן שאתה צעיר(

.1
אם כאן ֵר ִאיתם אישה מאושר מתמוגגת,
עיה ,תֹלמיִדיה ,כאן היום חוגגת.
עם ֵר ַק
ביתך ֹלכוֹל היה פתוח,
ככמורה בכפרֵ ,
ָ
וש ְש ֵמך ויֱקטוריה ,זה הרי סימן בטוח,
ֶ
פזמון  :X 2זה סימן מוכר עכשיו,
)ֹל( ויֱקטוריה ֹלב זהב,
כן ,יש ֹלך ֹלב זהב
כן ,יש ֹלך ֹלב זהב
.2
בבֱקו ,אז'רביזאן עשית את נעוריך,
כמורה המשכת ,כי זה היה חֹלום חייך.
מוזיֱקה ותיאטרון ,אך גם פרעות יִדעתם.
עם הבן ווֹלוִדיה אז ֹלישראֹל הגעתם.
פזמון  :X 2זה סימן מוכר עכשיו....
.3
כרכזת "נעֹלה" ,בכפר מצאת כאן ִדרך,
תֹלמיִדיך פה ֹלמִדו ,שהחיים הם ערך,
ֹלהשתֹלב בישראֹל ,שֹלחת ֹלהם אז מסר,
הצגות רבות ביימת כאן בתוכנית שמה "עשר".
פזמון  :X 2זה סימן מוכר עכשיו....
.4
ִדור שֹל חניכים רבים ,גִדֹלו כאן עֹל ברכיך,
עִד היום כוֹלם ֱקשורים באהבה אֹליך,
ואת פועֹלך בכפר תזכור גם ההיסטוריה,
עֹל כֹל אֹלה כוס נרימהֹ ,לכבוִדך ויֱקטוריה.
פזמון  :X 2זה סימן מוכר עכשיו,
)ֹל( ויֱקטוריה ֹלב זהב,
כן ,יש ֹלך ֹלב זהב
כן ,יש ֹלך ֹלב זהב.

