
 

  תציגי את עצמך בכמה משפטים?

קוראים לי חדוה כהן אני מדרום אפריקה. למדתי במדרשת הרובע במשך שנה. עליתי לארץ 

ומיד חזרתי למדרשה כדי לסיים את השנה השנייה שלי שמה. לאחר מכן למדתי  2018ב 

בנוסף   Reflexology and Holistic Swedish Massageבמכללת שלם שם למדתי 

אחרים. פגשתי את בעלי פה בארץ וברוך השם יש לנו בית נחמד וחם בנווה דניאל  לדברים

 כיום.

 

 למה עלית לישראל?

עליתי לארץ בגלל סיבות דתיות אידיאלסטיות. רציתי לרפא אנשים וללמוד את המקצוע 

במוסד דתי. אני מאמינה שישראל היא מקור הברכה לכל העולם ולכן היה חשוב מבחינתי 

. נשמע הזוי אבל זאת האמת. אני מרגישה שאני מגשימה את הפוטנציאל שלי רק ללמוד כאן

 פה.

 

 ממה הכי פחדת כשעלית לישראל?

הבירוקרטיה, השפה, החוצפה הישראלי. אני חייבת לעבוד מאד מאד קשה כדי להרוויח 

משכורת יפה פה וגם לנהוג בכבישים זה סיוט מבחינתי. מאד קשה לי שאני פתאום צריכה 

ות, לבשל לכבס וכו' משום שעליתי מדרום אפריקה ושם יש לנו עוזרות שיכולות לעזור לנק

בכל זה. פה בארץ רק לעשירים יש. אני גם פחדתי שישראל תהיה יותר מדי צפופה 

מכיוון שהיא מדינה מאוד קטנה. פחדתי שלא ארגיש  -במיוחד בערים הגדולות-מבחינתי



וה בין החיים שלי פה לבין החיים שלי בדרום סיפוק מלגור בדירה קטנה יש תמיד אשו

 אפריקה. 

 

  תתארי קצת את הרקע שלך והחיים במדינה שממנה עלית?

בתכלס כבר אמרתי את הכל בשאלה הקודמת אבל אגיד שמאוד אהבתי את החיים שלי 

בדרום אפריקה, הם היו נוחים ושגרתיים. התמריץ הגדול ביותר מבחינתי לעלות לארץ היה 

לחיות כיהודי במדינה היהודית. בדרום אפריקה למדתי בבית ספר ישיבה קולג'  האפשרות

ואהבתי לרקוד, לשיר, לדון ולדבר עם אנשים וספורט. בנוסף לכל זה גם נהנתי החוויה שלי 

 בבית ספר.

 

 למה את הכי מתגעגעת?

ית אני מתגעגעת להורים, לחברים. אני מתגעגעת לחוויה של לחזור הביתה אחרי יום והב

כבר נקי ומסודר, כשהבגדים כבר מגוהצים והאוכל כבר מוכן. אני גם מתגעגעת לאנשים 

 הדרום אפריקאים. 

 

  מה הרגע הראשון שאת זוכרת מהעליה לארץ?

הרגשתי שמחה שבאמת אי אפשר לתאר. שמי חדוה, ופירושו של השם הוא שמחה, אושר. 

 רש נשמתי.ברגע שנתתי בארץ הרגשתי את השמחה מעומק ליבי, משו

 

 איך קיבלו אותך בישראל?

  קיבלו אותי בשמחה!

 



 מה היה לך הכי קשה?

 הקושי של השפה החדשה.

 

 את עדיין מרגישה עולה חדשה?

 כן, בוודאי!

 

 מה הדבר הכי מוזר שישראלים עושים בעינייך?

 הם יורקים על הרצפה.

 

 מה הדבר שלא תתרגלי אליו לעולם בישראל?

 בסנדלים הישראליים האלה!לעולם לא תראו אותי  

 

 מתי התחלת להרגיש "ישראלי"?

כשהתחלתי להיות יותר עצמאית ולא נתתי לכל אחד פשוט לדרוך עליי ולעשות מה שבא לו. 

 למדתי איך להתווכח פה.

 

  היו רגעים שרצית לחזור לארץ המוצא שלך?

 לא ברוך השם.

 

  מה את הכי אוהבת בישראל?



ון הכל פה בארץ נראה באלגן ושזה בלתי אפשרי שהכל אני אוהבת את זה שבמבט ראש

בסופו של יום איכשהו עובד ומתפקד ביחד. זה מראה את האופי המיוחד של המדינה הזאת 

 ואני כל כך גאה להיות חלק ממנה. 

 

 איך אפשר לשפר את היחס לעולים?

שיאפשרו  לפי דעתי צריך להנגיש את הלימודים בשפות אחרות ולפתוח עוד מוסדות ותארים

לעולים ללמוד בשפת אם שלהם כדי לא להעמיס עליהם עוד יותר. זה מספיק קשה לעבור 

למדינה אחרת בלי משפחה וכשצריכים ללמוד בשפה זרה כדי להגיע לאיזשהו יעד מקצועי, 

זה ממש מקשה. נכון ועברית היא הכלי שיהפוך אותנו לישראלים אולם צריך לתת לכל אחד 

 צב שלו ובצורה נוחה בשבילו.את החופש ללמוד בק

 

 



         

 


