ַיִת חַם
אוֹתם .יֵשׁ
ְכוֹלים ְלגַדֵל ָ
ֵיהם ֵאינָם י ִ
יֵשׁ י ְָל ִדיםֶ ,שׁהוֹר ֶ
הוֹרים
חוֹלים מאוד ,או ֶשׁ ַה ִ
הוֹרים ִ
ִמ ְק ִריםֶ ,שׁ ָבּ ֶהם ַה ִ
יוֹשׁב ְבּ ֵבית ֶכּ ֶלא .ויש גם
הוֹרים ֵ
אַחד ַה ִ
נ ְִפ ְטרוּ ,או ֶשׁ ַ
אַחד ַה ִפּ ְתרוֹנוֹת הוא
ֲחרוֹתְ .בּ ִמ ְק ִרים כאלהַ ,
ִסיבּוֹת א ֵ
אוֹמנֶת.
ֶלד אל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶ
ֲביר את ַהי ֶ
ְל ַהע ִ
ַדלֶת ילד ִמ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
אוֹמנֶת היא ִמ ְשׁ ָפּ ָחהֶ ,שׁ ְמג ֶ
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶ
אַחרֶת .המשפחה האומנת ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֵמ ָה ִע ִירייָה ֶכּ ֶסף ִבּ ְשׁ ִביל
ֶ
נוֹתנֶת לילד הרבה יותר
טוּפּל ,אבל ֶ
ֶלד ַה ְמ ָ
ָדים ַלי ֶ
וּבג ִ
ָמזוֹן ְ
ָדים .היא נותנת לו ִמ ְשׁ ָפּ ָחה .היא נותנת לו
וּבג ִ
ִמ ָמזוֹן ְ
אוֹהב
ַחס ֵ
ָלים ְלגַדֵל אותוִ ,פּינָה ַח ָמה ,י ַ
הוֹריםֶ ,שׁ ְמסוּג ִ
ִ
ִיקה ְל ֶילֶד ָכּזֶה
ְורָצוֹן ַלעֲזוֹר .המשפחה האומנת ַמ ֲענ ָ
תוֹח ַדף ָח ָדשׁ ְבּ ַחיָיו.
ִהז ְַד ְמנוּת ִל ְפ ַ
ֲמ ִת ִיים,
יהם הוֹרָיו ָהא ִ
ֵע ִמ ֵ
ֶך ְכּ ָלל ,אינו יוֹד ַ
אוּמץְ ,בּ ֶדר ְ
ֶלד ְמ ָ
יֶ
ָדל
ֶלד ַהג ֵ
עוּמת זאת ,י ֶ
קוֹרי שלוְ .ל ָ
וּמה ֵשׁם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַה ְמ ִ
ָ
ֲמ ִתית ,והוא גם
במשפחה אומנתַ ,מ ִכּיר את ִמ ְשׁ ַפּ ְחתוֹ ָהא ִ
יָכוֹל ִל ְשׁמוֹר על ֶק ֶשׁר ִעם הוריו ו ְִעם ְשׁאָר ְבּנֵיִ -מ ְשׁ ַפּ ְחתוֹ.
קוֹרי.
הוא שומר גם על ֵשׁם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתוֹ ַה ְמ ִ
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בית חם
יש ילדים ,שהוריהם אינם יכולים לגדל אותם .יש
מקרים ,שבהם ההורים חולים מאוד ,או שההורים
נפטרו ,או שאחד ההורים יושב בבית כלא .ויש גם
סיבות אחרות .במקרים כאלה ,אחד הפתרונות הוא
להעביר את הילד אל משפחה אומנת.
משפחה אומנת היא משפחה ,שמגדלת ילד ממשפחה
אחרת .המשפחה האומנת מקבלת מהעירייה כסף
בשביל מזון ובגדים לילד המטופל ,אבל נותנת לילד
הרבה יותר ממזון ובגדים .היא נותנת לו משפחה .היא
נותנת לו הורים ,שמסוגלים לגדל אותו ,פינה חמה,
יחס אוהב ורצון לעזור .המשפחה האומנת מעניקה
לילד כזה הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו.
ילד מאומץ ,בדרך כלל ,אינו יודע מיהם הוריו
האמתיים ,ומה שם המשפחה המקורי שלו .לעומת
זאת ,ילד הגדל במשפחה אומנת ,מכיר את משפחתו
האמתית ,והוא גם יכול לשמור על קשר עם הוריו ועם
שאר בני-משפחתו .הוא שומר גם על שם משפחתו
המקורי.
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