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 :ר'קרוליין ארצ
לי  סיפקיציב כסלע  השקט והאשר אופיו  ,זה לבעליספר אני מקדישה 

תפו יאשר ש, י המאומציםילארבעת ילדו ,לחקורוקרקע בטוחה ללמוד 
הם לימדו אותי את . ובמאבקיהם הנמשכים שלהם במכאובי העבר אותי

 .שהייתי צריכה לדעת רוב הדברים
 
 
 
 
 

 :קריסטין גורדון
היא לא שהיציבות את אשר העניקה לי את הביטחון ו, מוקדש לאמי

, מדת אותי את כוחה של האהבהיבמעשייך ל, אימא. בילדותהלהם זכתה 
 .    וכי שינוי הוא  דבר אפשרי

                     
 
 
 
 
 
 



     

 

 תודה שלמי
 

 Familyהסוכנות הלימנ, יי וואן'לאלן בורנל ולג ברצוננו להודות מקרב לב

Futures,  האמון . משלבי התכנון ועד לסיום, כתיבת מדריך זהבעל עידודם

סמית -תודה גם לגריסלדה קלי. ין ערוךשקיבלנו מהם היו חשובים לאוהתמיכה 

, מחכימותהערות  והעירה העבודהשקראה את  ,(Family Futures-מאף היא )

על פתרון בעיות של ( למשפחותהארגון של תמיכה הצוות מ)אן 'ולשרלוט צ

עורך ההזמנות , ונס'ברצוננו להודות לסטיב ג כמו כן .הרגע האחרון בכתב היד

 .אורך הדרךכל שהאמין בנו ותמך בנו ל,  Jessica Kingsleyבהוצאת

ההורים והילדים , העמיתים, מיוחד את כל הידידיםברצוננו לציין ב

 הפקנו. השנים במשךלידע ולהבנה שלנו  תרומה יקרת ערך כל כךשתרמו 

.  כה רבות והנחישות של משפחות מאמצות ההומור, האומץ, רבות מההתמדה

אנחנו אסירות תודה ! שלנו היו המורים והמורות הטובים ביותר אלה, ללא ספק

שתמיכתם הראשונית אפשרה  ,(לשעבר PPIAS) Adoption UKארגון גם ל

העלו  ואלה, לנו לקחת חלק בסדנאות הכשרה בנושאים של התקשרות וטראומה

על הפתיחות ועל  יוזר דניאל "נתונה תודתנו לד, לבסוף. אותנו על הדרך הנכונה

כיום הוא משמש . הגישה החדשנית לטיפול נפשי בילדים פגועים ובמשפחותיהם

כדי  ,ב"ארהשב ייןממ   ומגיע לאנגליה באופן קבוע, Family Futures-ליועץ 

 !ת שלמדנו ממנויונשמור על המיומנוש

וה שהקוראים יצעדו עמנו ואנו תק :מסע משותף מרגשזה היה ועודנו 

אל תזדרזו לסיים את  ,אנא. בנתיבים המורכבים של חיי המשפחה המאמצת

מקומות בחרו : השתמשו במדריך זה בדומה למדריך טיולים. המסע בבת אחת

.  עמיתים ובני המשפחה, ושתפו בחוויות ידידים, שמעניין אתכם לפקוד אותם

ולא היעד , חשובההוא  עצמו זכרו כי המסע. זמן למנוחה ולחשיבההקדישו 

 .הסופי

 

 

 

 



                                                                                    

  

 יתתודות עם הופעת המהדורה העבר
 

, אידה הררי' הודות לתרומתה הנדיבה של גב בעברית אור רואהספר זה 

הוענק להורים  בזכות תמיכתה". עתיד הילדים"ל "מנהלת העמותה לאימוץ חו

 .  שלהם" עתיד הילדים"מאמצים כלי חיזוק נוסף במאמציהם להבטיח את ה

, תלמה מנור' גב, ברצוני להביע את הערכתי העמוקה לעורכת התרגום

' גב. מרכזת מחוז הצפון של השירות למען הילדשנה  03משה במשך יאשר ש

שהתרגום ייקרא  כדי מעמיקההשקיעה זמן רב ומחשבה ומנור עמלה רבות 

 . ויובן בקלות

ברצוני לשבח את המשפחות המאמצות המסורות שהייתה לי , לבסוף

כל  מעןול, למענן. הזכות לעבוד עמן במשך שנות עבודתי בשירות למען הילד

. זה לתרגם ספרראיתי לנכון , המשפחות הלוקחות על עצמן את משימת האימוץ

ות ופתרונות כולי תקווה שהורים מאמצים ואנשי מקצוע ימצאו בספר הצע

חוקן של משפחות המאמצות ילדים עם צרכים  לחםמתאימים לקשיים שהם 

 . מיוחדים

 

 סוזן בוקוולד
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