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 רותי יהושע   –חיים סיפור 

 בחיים עם עוני ואתגרים ההתמודדות "

 "לצמיחה –מכאב 

 

בחרתי בחיים  
כנגד כל  
 הסיכויים  

 



 

 עבר
 הווה
  עתיד

 



   עבר
  :ילדות  

 הישרדות, תחרות, אלימות, רעב

,  שליטה , אונים מוחלט חוסר 

 , ביקורת

.  לי זכות קיוםאין .    שיפוטיות

  (סרטון)



  :בגרות

                 

 הריון

 אימוץ            

 הוסטל              

 נערה פושעת  



  :הקמת משפחה

 בושה

 חסרת בית                    

 ילדים            

 מלחמה על בית                             

 פעילה חברתית         

 חשיפה            



  ?האם עוני זה רק חוסר בכסף

  :תלות קיומית שהביאה ומביאה לתחושה  

   חרדה 

   בושה 

 בהישגיותצורך של מביאות לרמה נמוכה חוויות כישלון. 

   דימוי עצמי נמוך 

 דיכאון ועוד, עצב , ייאוש, כעס 

 חשש  חשש מצרות ,  בדידות. אמון חוסר , מאנשים התרחקות
 .מפגיעות נוספות 

 במשפחהאמון בבני אדם ובעיקר חוסר 



 

 הוא תוצר של מדיניות עוני 

 של העניים אינו נשמע קולם 

  עובדים ללא השכלה בלי  מדיר  -חופשי ותחרותי שוק
 סיבה  

 נמוכותקצבאות 

 מינימום נמוך ולא מפוקח  שכר 

 תעסוקה  חובת 

 ובדיור , חינוך , בתשומות בבריאותפערים 

 מורכב ולא מספיק נגיש  מערכת  זכויות 

 בידע על עוני ובזכיות אדם חוסר 

 בטיפול נפשי רגשי חוסר. 

 חברתית  סטיגמה 

סטיגמה עצמית 

 



 ....ואתם

 אל תשסע ואל  תקטע את הדובר   •

 .אל תאבד סבלנות •

 ולהאשים , לבקר , אל לנו לשפוט  •

 אל תביעו דעה במקומם  •

 .שלהם תיקחו את  המקום אל  •

 .  בפתרונותתתעסקו אל  •

 .של הדובר תסיימו משפטים אל  •

 .לא לאבד קשר עין •
 



 שלא קשורות  . לשאול יותר מידי שאלות לא
 .לבקשה

 מקום  לתת 

 בחירה  חופש 

 נקיה הקשבה 

 חברתיים יחסים 

 מהחיים לעומת ידע אקדמאי  ידע 

 למד מהם   -אל האנשים לך 

 אותםאהוב 

 חלומותהגשמת 

 במה שהם יודעים  התחל 

 על מה שיש להםבנה 

 



 ההישגים   -הווה ועתיד
 לביאה לילדי בכול פרט    -לשישה ילדים מדהימים  אמא   

 28בחיי בעקבות פעילות של על ההישגים מלאה אחריות 
 שנים 

סנגור קהילתי  - דיור 

מעורבות"עמותת  –ועדות והשפעה על מדיניות  כנסת  " 

"דוקטור רוני סטריאר  -"משוב 

 מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית- 

ומודעות בפגיעות  במשרדי הממשלה  רצאות ה
  –תקיפה מינית 

 באוניברסיטה  , הרצאות בכנסת  –פורום למאבק בעוני
 בפקולטה למשפטים  . לסטודנטים
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