
יאיו אברהם

"מסע ברגליים חשופות"

. יאיו אברהם הינו אקטיביסט ופעיל חברתי מהדומיננטיים בחברה ובעדה האתיופית בפרט

.בהרצאתו יאיו סוחף את הקהל למסע חייו מעורר ההשראה

. יאיו הינו מרצה מרתק אשר מביא את הקהל להתרגשות עצומה

,  עסק רבות בתחום החינוך הבלתי פורמלי, יאיו בעל ניסיון רב בהובלת מאבקים אישיים וחברתיים

.במסגרתו השפיע על נערים רבים

.לירוסלםהיא להגיע , מהיום בו זוכר את עצמו, יאיו נולד באתיופיה וכל משאלתו

.ירוסלם-יאיו מתייתם מאביו ויוצא יחד עם אמו למסע רב תלאות כדי להגיע לארץ המובטחת

מקום בו הוא ידע  , מקום מחריד וגס, הועבר לבית יתומיםויאיובמחנה מעבר אמו מתה ממחלה 

. מחלות והתעללויות בלתי פוסקות, רעב

.שנים בלבד7היותו יתום מאב ואם מותירה אותו לבד וחשוף בעודו בן 

חודשים במחלקה סגורה לילדים בנס  3לבסוף מגיע לארץ ישראל ונלקח לאשפוז בכפייה במשך 

.זאת ללא שפה וללא הגנה, ציונה

נערותו ובגרותו עובר יאיו משברים שגורמים לו לצאת למסע ברגליים  , לאורך כל ימי ילדותו

. חשופות

.אפשריהכליאיו משתף בהרצאותיו ביכולות הטמונות בנו ומה גרם לו לפעול ולהאמין כי 

לדבריו המצאות במשברים הינה הזדמנות טובה  , הרצאותיו מושפעות מסיפורו האישי והטראגי

לצמיחה והשגת מטרות חדשות

ההרצאה ללא ספק תשנה עת השקפתכם על החיים ותמחיש כי דברים שנראים כה טריוויאליים  

.בית והגנה הם לא ברורים מאליהם, כמו משפחה

.תעצומת נפש וכוחות המהוות השראה לכל אדם, הרצאותיו העמוקות נותנות דוגמא לרוח האדם

.המגולל את סיפור חייו" צבע האדמה"הוציא לאור את ספרו הראשון 2017במרץ 

על המרצה

.1980יאיו נולד באתיופיה בשנת 

.אימולאחר שאביו נהרג במלחמה בעודו ברחם , באתיופיה גדל עם אם חד הורית

נפטרה במחנה פליטים טרם עלייתם אימולאחר שנים בודדות חווה טראומה כאשר 

. לארץ ישראל

שנים בלבד ומכאן נאלץ לקחת אחריות 7עם מות הוריו נותר יאיו יתום בעודו בן 

.על חייו

.שנים5שם שהה , לאחר מות הוריו הועבר לבית יתומים

מפנימית חופים הועבר לבית חולים פסיכיאטרי , עלה יאיו לארץ ישראל1992במרץ 

.לילדים ושהה במחלקה סגורה בכפייה

.במהלך חייו חווה טלטלות רבות אשר הותירו בו צלקות נפשיות ופיזיות

.עם זאת יאיו שמר על אופטימיות והצליח לצמוח מהמקום הכי קשה

פעל בהתנדבות , הוביל מאבקים חברתיים, ל"התגייס וביצע שירות ביחידה קרבית בצה

.רבות וסייע לבני נוער רבים במסגרת החינוך הבלתי פורמליבמסגרות 

סיפורו מבטא את עוצמתה של הרוח האנושית והיכולות הטמונות בכולנו לעזור לבנות 

.טוב ובטוח יותרעולם 

.ומתגורר בירושלים2+ יאיו נשויכיום 

:וחוגי ביתסנדאות, להזמנת הרצאות

יאיו אברהם
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eyayue@gmail.com


