
  ַיִת ַחם

  
ֵיׁש . ֶׁשהֹוֵריֶהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַגֵדל אֹוָתם, ֵיׁש ְיָלִדים

או ֶׁשַההֹוִרים , ֶׁשָּבֶהם ַההֹוִרים חֹוִלים מאוד, ִמְקִרים
ויש גם . או ֶׁשַאַחד ַההֹוִרים יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֶּכֶלא, ִנְפְטרּו

ַאַחד ַהִּפְתרֹונֹות הוא , ְּבִמְקִרים כאלה. ִסיּבֹות ֲאֵחרֹות
  .ְלַהֲעִביר את ַהֶיֶלד אל ִמְׁשָּפָחה אֹוֶמֶנת

  
ה ֶׁשְמַגֶדֶלת ילד ִמִמְׁשָּפחָ , ִמְׁשָּפָחה אֹוֶמֶנת היא ִמְׁשָּפָחה

 ִבילהמשפחה האומנת ְמַקֶּבֶלת ֵמָהִעיִריָיה ֶּכֶסף ִּבְׁש . ַאֶחֶרת
אבל נֹוֶתֶנת לילד הרבה יותר , טּוָּפלָמזֹון ּוְבָגִדים ַלֶיֶלד ַהְמ 

היא נותנת לו . היא נותנת לו ִמְׁשָּפָחה. ִמָמזֹון ּוְבָגִדים
ַיַחס אֹוֵהב , ִּפיָנה ַחָמה, ֶׁשְמסּוָגִלים ְלַגֵדל אותו, הֹוִרים

המשפחה האומנת ַמֲעִניָקה ְלֶיֶלד ָּכֶזה . ְוָרצֹון ַלֲעזֹור
  .ְּבַחָייוִהְזַדְמנּות ִלְפתֹוַח ַדף ָחָדׁש 

  
, יםאינו יֹוֵדַע ִמיֵהם הֹוָריו ָהֲאִמִתיִ , ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ֶיֶלד ְמאּוָמץ

 ֶיֶלד ַהָגֵדל, ְלעּוָמת זאת. ּוָמה ֵׁשם ַהִמְׁשָּפָחה ַהְמקֹוִרי שלו
והוא גם , ַמִּכיר את ִמְׁשַּפְחתֹו ָהֲאִמִתית, במשפחה אומנת

. ִמְׁשַּפְחתֹו-ם ְׁשָאר ְּבֵניָיכֹול ִלְׁשמֹור על ֶקֶׁשר ִעם הוריו ְוִע 
 .הוא שומר גם על ֵׁשם ִמְׁשַּפְחתֹו ַהְמקֹוִרי
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  בית חם
  

יש . שהוריהם אינם יכולים לגדל אותם, יש ילדים
או שההורים , שבהם ההורים חולים מאוד, מקרים
ויש גם . או שאחד ההורים יושב בבית כלא, נפטרו

אחד הפתרונות הוא , במקרים כאלה. סיבות אחרות
  .להעביר את הילד אל משפחה אומנת

  
שמגדלת ילד ממשפחה , משפחה אומנת היא משפחה

שפחה האומנת מקבלת מהעירייה כסף המ. אחרת
אבל נותנת לילד , בשביל מזון ובגדים לילד המטופל

היא . היא נותנת לו משפחה. הרבה יותר ממזון ובגדים
, פינה חמה, שמסוגלים לגדל אותו, נותנת לו הורים

המשפחה האומנת מעניקה . יחס אוהב ורצון לעזור
  .לילד כזה הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו

  
אינו יודע מיהם הוריו , בדרך כלל, מאומץילד 

לעומת . ומה שם המשפחה המקורי שלו, האמתיים
מכיר את משפחתו , ילד הגדל במשפחה אומנת, זאת

והוא גם יכול לשמור על קשר עם הוריו ועם , האמתית
הוא שומר גם על שם משפחתו . משפחתו-שאר בני
. המקורי
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