יהיה בסדר
אודות הסרט
זמן

 25דק'

שפה

רוסית ועברית (כתוביות עברית)

מתאים
לנושא

עיסוק בנושא פערים בחברה ,עלייה וקליטה ,רב תרבותיות

קהל יעד

תלמידים ז'-י"ב ,מורים

אפשרויות
לפעילות

לימוד בנושא היחס לאחר ,עלייה ,השתלבות בחברה הישראלית.

תקציר

סרטה של קטי ריבקין מתבונן בחייה של ויקה בת ה .12 -ויקה עולה עם אביה לישראל
מפני שלא יכולה להגשים את חלומה ,להיות מחליקת קרח מקצוענית ,בברית המועצות
בשל מוצאה היהודי .בישראל נטולת הקרח היא מנסה להגשים מחדש את החלום ,אולם
מגלה שהמעבר ממדינה למדינה ומתרבות לתרבות גורר אחריו משמעויות שלא חשבה
עליהן קודם; אמנם כאן העובדה שהיא יהודיה לא תפגע בה ,אבל קשיי המעבר חזקים לא
פחות .ויקה חווה בדידות ,קשיי התאקלמות ,שפה חדשה ובעיקר מנטאליות לבנטינית
בלתי מוכרת" .יהיה בסדר" היא כותרת צינית בה בוחרת ריבקין להשתמש בכדי להמחיש
את קשיי ההגירה מברית המועצות לישראל גם כאשר מדובר כביכול בחזרה לשורשים
היהודיים של הגיבורה .ריבקין מחטטת בפצעיה האישיים כעולה חדשה-ישנה שסוחבת
איתה את משקעי העבר ומעלה דרך כך את סוגיית התאקלמותם של דור הבנים שהגיעו
לארץ בגלי העלייה הגדולים של שנות ה.90-
האם דור הבנים הצליח להיקלט בצורה טובה בישראל או שמא אנו עדים היום לתופעה
של הסתגרות והתכנסות בקרב העולים מבריה"מ לשעבר? האם הנוער הרוסי חווה את
הישראליות במלוא עוצמתה או שמא חי בסוג של גלות פנימית בארצו?

שאלה למחשבה ודיון קצר לפני הצפייה בסרט:
הסבירו שאנחנו עומדים לצפות בסרט ששמו "יהיה בסדר" והוא עוסק באבא ובת שעולים לארץ
מברית המועצות .תוכלו לנחש למה הוא נקרא כך? מה ניתן לצפות שיקרה במהלך הסרט?

צפייה מודרכת בסרט:
הסרט קצר ורצוי לראות אותו במלואו .במידה והזמן לא מאפשר זאת מתוזמנות כמה סצנות
מפתח .המורה י/תשלים את פרטי המידע במעבר בין הסצנות.
משימה תוך כדי הצפייה:
שימו לב מתי נאמר בסרט צירוף המילים "יהיה בסדר" ,מי אומר את המילים הללו ומה משמעותן.
סצנות מפתח:
1
2
3
4
5
6

תוכן
"דו שיח של חרשים" בין האבא למורה
ברפת ,ויקה "מחליקה על הקרח"
הרב שלום מגיע לביקור
פורים במקום נובי גוד
"סבא קור" מגיע לכיתה
הצעקה

התחלה
8:27
11:36
16:00
17:51
20:00
22:15

קטי ריבקין ,הבמאית:
"למרות שאני מוגדרת כ"עולה" (כבר לא חדשה) ,לא עשיתי עליה לארץ ישראל עד היום .ואני לא
יודעת אם זה יקרה בעתיד .מי שקיבל את ההחלטה לעלות לארץ היה אבא שלי .את דעתי הוא לא
שאל .עם השנים שחלפו ,התגבשה בי הדעה לגבי המדינה ,שאבא שלי הביא אותי אליה  -ישראל
דורשת אהבה ללא תנאים ,אבל לא נותנת בחזרה אהבה ללא תנאי ( )...כשסובייטי אומר "יהיה
בסדר" ,המשמעות היא שאין צורך לדאוג כי יש פתרון לבעיה .מצד שני ,כאשר הישראלי אומר
"יהיה בסדר" ,המשמעות  -כך הסתבר לי  -היא שאין פתרון לבעיה ואין טעם לדאוג".

דיון לאחר הסרט:








במה עוסק הסרט להבנתכם? מה הקשר שלו לרב תרבותיות? לעלייה וקליטה?
אילו קשיים שחווים העולים החדשים מוצגים בסרט? כיצד ניתן להתמודד איתם?
מה מסמלת ההחלקה על הקרח עבור ויקה? מדוע בחרה הבמאית להציג את ויקה דווקא
עם התחביב הזה?
מה תפקידו של שלום (זאב רווח) בסרט?
סשה מופיע כשהוא עובד ברפת ,לבוש מכנסי צבא וחולצת "זהו זה" – הוא ישראלי
בעיניכם? אם כן ,מדוע? אם לא ,האם יוכל להיות ישראלי אי פעם? מה נדרש ממנו לשם
כך?
נובי גוד (מתורגם בסרט כ"סילבסטר") הוא חג לציון השנה האזרחית החדשה שנחגג
בברית המועצות .מדובר בחג אזרחי שאין לו משמעות דתית ,אך אלמנטים מסוימים שלו
מזכירים את חג המולד (כמו "סבא קור" אליו סשה מתחפש בסרט ,גרסא רוסית לסנטה






קלאוס) .מדוע המורה נהגה כלפי סשה בצורה כזו כשהגיע מחופש לכיתה? מה הייתם
עושים במקומה?
איזה עתיד אתם צופים לויקה ולסשה? מה הם עוד עתידים לחוות בארץ? האם הם יוכלו
להשתלב בחברה?
האם במקום סשה הייתם מחליטים לעלות לארץ עם בתכם ,או להישאר בברית המועצות?
מדוע?
בסצנה האחרונה ויקה צועקת ללא מילים .מה לדעתכם היא הייתה רוצה להגיד?
מהו בעיניכם המסר של הסרט לגבי האופן שבו אנחנו צריכים לנהוג כלפי עולים חדשים?
מהו המסר לגבי תהליכי קליטה בחברה הישראלית?

