ַמ ֲא זִ ינִ ים

ַה ֶּכ ֶלב  -יְ ִדידוֹ ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל ָה ָא ָדם
(פ ֶר ְל ָמן) וְ ַח ִ ּגית ּפוֹ ָרת
יטל ַ ּגיְ ֶ ּגר ּ ֶ
וִ ַ
ַהּי ְדִ ידּות ּבֵין ַהּכֶלֶב לָאָדָ ם ֵה ֵחלָה לְ ִה ְתּפַ ֵּת ַח לִפְנ ֵי ַאלְפֵי ׁשָנ ִיםּ .בְאֹותָּה
ּתְקּופָה ֵהחֵל ָהאָדָ ם לְבַּי ֵת (לַ ֲהפְֹך ַחּי ַת ּבַר לְ ַחּי ַת ּבַי ִת) אֶת ַהּז ְ ֵאבִים.
ַהּכְלָבִים ִה ְתּפַּתְחּו ּכַּנ ְִראֶה ֵמ ַהּז ְ ֵאבִים.
ּטבַע ַחּי ִים ּבִלְהָקֹות ַה ַּמעֲנ ִיקֹות לַּכֶלֶב ּתְחּוׁשַת ּבִּטָחֹוןּ .כֶלֶב
ַהּכְלָבִים ּבַ ֶ
ַהחַי ּבְ ִמׁשְּפָחָה ,עִם ּבְנ ֵי אָדָ ם ,רֹואֶה ּבִבְנ ֵי ַה ִּמׁשְּפָחָה אֶת ַהּלַ ֲהקָה ׁשֶּלֹו.
ּבֵין ָהאָדָ ם לַּכֶלֶב ַקּי ָם ֶקׁשֶר ְמיֻחָד ּבְמִינֹוֲ .אנָׁשִים ַרּבִים ְמג ַּדְ לִים ּכְלָבִים
ּבַּבַי ִת אֹו ּבֶ ָחצֵר ּכְחַּיֹות ַמ ְחמָדּ .בְנ ֵי ָהאָדָ ם ּדֹו ֲאג ִים ׁשֶּיִהְיּו לַּכֶלֶב מָזֹון
וְקֹוַרת ּג ַגּ ,ו ַמעֲנ ִיקִים לַּכְלָבִים ּג ַם חֹםַ ,א ֲהבָה ּובִּטָחֹון.
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ַהּכְלָבִים ְרג ִיׁשִים לִ ְמסִָרים אֱנֹוׁשִּי ִים וְהֵם ְמג ִיבִים לַּׂשָפָה וְלַּתְנּועֹות ׁשֶל
ָהאָדָ ם .י ֵׁש ּכְלָבִים הַּׁשֹומְִרים ּו ְמגִּנ ִים עַל ָהאָדָ ם ,וְי ֵׁש ּכְלָבִים הָעֹוז ְִרים
לַ ֲאנָׁשִים ּבִפְעִילּויֹות ׁשֹונֹותּ ,כְמֹו לְ ָמׁשָל ּכַלְּבֵי נ ְ ִחי ָהַ ,ה ְּמ ַסּיְעִים לְעִוְִרים.
ִמּסִּבֹות ֵאּלֶה נ ֶ ְחׁשָב ַהּכֶלֶב לַ ֲחבֵרֹו הַּטֹוב ׁשֶל ָהאָדָ ם.

חֹוׁש ִב ים ֶׁש ַה ּכֶ לֶ ב הּוא יְ ִד ידֹו ַה טֹוב ֶׁש ל ָה ָא ָד ם?
ְ
• ַה ִא ם גַ ם ַא ֶת ם
יא ת ַה ֶט ְק ְס ט?
• ֵא יזֶ ה ֵמ ָיד ע ָח ָד ׁש לָ ַמ ְד נּו ְּב ִע ְק בֹות ְק ִר ַ

ֶּכ ֶלב
ֶּכ ֶלב הוּ א ַּב ַעל ַח ִ ּיים ַה ּׁשוֹ ֵמר ַעל ַה ַּביִ ת
יחה.
ְּבקוֹ ל נְ ִב ָ
יח ַ ּג ָּנ ִבים,
ֶּכ ֶלב נוֹ ֵב ַח ַמ ְב ִר ַ
וְ ֶא ְצ ֵלנוּ ַּב ַּביִ ת הוּ א ֵח ֶלק ֵמ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
גּ וּ ר ְּכ ָל ִבים ָק ָטן הוּ א ְּכ ַל ְב ַלב
וְ ַגם הוּ א נוֹ ֵב ַח ַהב ַהב ַהב.
יל ִדים“ ֵמ ֵאת ֵאהוּ ד ָמנוֹ ר וְ ִצ ּפוֹ ָרה ׁ ַש ּ ִפ ָירא
“מ ּלוֹ ן ַּב ֲחרוּ זִ ים ִל ָ
ִמ ּתוֹ ְך ִ

ַצ יְ רּו אֹו ּכִ ְת בּו ַּב ַמ ְח ֶּב ֶר ת אֹו ַּב ַמ ְח ֵׁש ב ֵמ ָיד ע ָח ָד ׁש
יא ה.
ֶׁש לְ ַמ ְד ֶת ם ִמ ְׁש נֵ י ִק ְט ֵע י ַה ְק ִר ָ
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