
 .ַמֲהדּוָרה ְמיֶֻחֶדת ַהַּמְתִאיָמה ַלֵּבן ְוַלַּבת ַּגם ַיַחד -  ֵסֶפר ַהּתֹודֹות ֶׁשִּלי

 ל ָמה ֶׁשֵּיׁש ִליּתֹוָדה ַעל ּכָ 

 ּתֹוָדה ֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ַהֹּבֶקר

 ,ְוַקְמִּתי ֵמַהִּמָּטה

 .ִּכי ָּכָכה ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל עֹוד יֹום ִנְפָלא

 .ּתֹוָדה ֶׁשֵּיׁש ִלי ִמְׁשָּפָחה ַחָּמה, ּדֹוֶאֶגת ְואֹוֶהֶבת

 – ּתֹוָדה ַלֶּׁשֶמׁש ֶׁשָּזְרָחה ַהּיֹום

 ,ָלהְּבָכל יֹום ִהיא עֹו

 .ְּגדֹוָלה, ְצֻהָּבה ּוְמֵלָאה

 ,ַּגם ֲאִני ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש

 .ָהאֹור שְּבתֹוִכי ָיכֹול ְלָהִאיר ֶאת ָּכל ַהְּסִביָבה

 ,ּתֹוָדה ַלַּגן ַהַּמְדִהים ֶׁשִּלי

 ,ֶׁשּבֹו ֹּכל ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ַמְרִּגיִׁשים ִנְפָלא

 .ְוֶאת ֻּכָּלנּו עֹוְטִפים ְּבַאֲהָבה ּוַבֲהָבָנה

 ,ּתֹוָדה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ִׁשיִרים ּוַמְנִּגינֹות

 ָּתִוים ּוְנִעימֹות

 ,ְויֹוְצִרים ִעם ַרְעיֹונֹות

 ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַהְנִעים ָלנּו ֶאת ַהַחִּיים

 .ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשיִרים

 .ֹּתב ַּבֲחרּוִזיםְויֹום ֶאָחד ַּגם ֲאִני ֵאַדע ִלכְ 

 ,ּתֹוָדה ַרָּבה ֶׁשֵּיׁש יֹום ֻהֶּלֶדת ַאַחת ְלָׁשָנה

 ,ּתֹוָדה ַעל ַהָּבלֹוִנים, ַהֲחִטיִפים ְוַהֲחֵבִרים

 .ּוִבְמיָֻחד ּתֹוָדה ַעל ָהעּוָגה



 ,ּתֹוָדה ַעל ַמָּתנֹות ֶׁשָּבאֹות ַּבֲאִריָזה ְּגדֹוָלה או ַּבֲאִריָזה ְקַטָּנה

 .ר ָהֲעִטיָפהְותֹוָדה ַעל ְניַ 

 !ְוֶדֶר� ַאַּגב, ֻּכָּלם אֹוְמִרים ֶׁשַּגם ֲאִני ַמָּתָנה

 ּתֹוָדה ַעל ַהִּמְׂשָחִקים

 .ְותֹוָדה ְלִמי ֶׁשָחַׁשב ֶׁשֵהם ְנחּוִצים

 ,ּתֹוָדה ַעל ַּגן ַהַּׁשֲעׁשּוִעים

 .ִּכי ָׁשם ֲאִני ָּפׁשּוט ָּבֲעָנִנים

 .ֲאָדָמה-ּתֹוָדה ַלֶּטַבע ֶׁשַּגם לֹו ֵיׁש ִאָּמא

 ּתֹוָדה ַעל ָּכל ֵעץ ַּבַּמָּטע

 .ְוַעל ָּכל ֶּפַרח ָּבֲערּוָגה

 ,ּתֹוָדה ֶׁשֵּיׁש ֶמְרָחב ְוֶדֶׁשא ִלְזֹחל

 .ּתֹוָדה ַעל ַהָּים, ּוִבְמיָֻחד ַעל ַהחֹול

 – ּתֹוָדה ַעל ָּכל ָעָנן ַּבָּׁשַמִים

 .יםאּוַלי ֶאְמָצא ּבֹו ֵאיזֹו ְּדמּות ֶׁשל ַחָּיה ִעם ֵעיַניִ 

 ,ּתֹוָדה ַעל עֹונֹות ַהָּׁשָנה

 ,ִּכי ַּבֹחֶרף קֹוִנים ִלי ִמְטִרָּיה

 ,ּוַבַּקִיץ הֹוְלִכים ַלָּים ִעם ִׁשְמִׁשָּיה

 ,ַבְּסָתו ֵיׁש ְקָצת ַׁשֶּלֶכת ְוַהְרֵּבה רּוחַ 

 .ּוָבָאִביב ַהֹּכל ָּתִמיד ּפֹוֵרחַ 

 ,ּתֹוָדה ְלִמי ֶׁשִהְמִציא ֶאת ַהְּצחֹוק ּוְלִמי ֶׁשִעֵּצב ֶאת ַהִחּיּו�

  ִנְפָלָאה ַהְמָצָאה הּוא ְוַהִחּבּוק

 .ַאֲהָבה ִּכי הּוא עֹוֵזר ִלי ְלַהֲעִביר ְלֻכָּלם

 ,ּתֹוָדה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַמְמַּתִּקים



 ,ְלָבבֹות ּוְפָרִחים

 – ּבֹוִאיםַּכּדּוֶרֶגל, ַּכּדּוְרַסל ּוַמחְ 

 .ִּכי ִּבְלֲעֵדיֶהם ַהַחִּיים ָהיּו ֵּדי ְמַׁשַעְמִמים

 ,ּתֹוָדה ַעל ַהּיֹום ַהְּמיָֻחד ֶׁשָהָיה ִלי

 ַעל ָּכל ַּדָּקה ֶׁשָעְבָרה

 – ְוַעל ָּכל ְׁשִנָּיה ֲחׁשּוָבה

 .ּתֹוָדה ַעל יֹום ִנְפָלא

 !!!!ֶרַגע! ָׁשַכְחִּתי

 !ָהֹאֶכל ַהָּטִעים ּתֹוָדה ְלִמי ֶׁשִהְמִציא ֶאת ָּכל

 ְוַעְכָׁשו ֹאַמר ּתֹוָדה

 ַהַחָּמה ַהִּמְקַלַחת ַעל

 .ַּבִּמָּטה ְלִהְתַּכְרֵּבל ְוֶאָּכֵנס

 ֶרַגע ְּבעֹוד ּוַמָּמׁש

 ,ֶאָּפֵרד ִמֻּכָּלם ִּבְנִׁשיָקה

 .ֲעֻמָּקה ְּבֵׁשָנה ְוֶאְׁשַקע

 :/אֹוֶמֶרת ּתֹוָדהְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַהּנֹוָסִפים ֶׁשֲעֵליֶהם ֲאִני אֹוֵמר

אפשר לבקש מהילד/ה להגיד לכם (לקטנטנים) או לכתוב את רשימת 
 .הדברים עליהם הוא מודה באופן אישי

 .כל הזכויות שמורות לסופרת מיכל בוקר , ולהוצאת אוריון

 


	סֵפֶר הַתּוֹדוֹת שֶׁלִּי  - מַהֲדוּרָה מְיֻחֶדֶת הַמַּתְאִימָה לַבֵּן וְלַבַּת גַּם יַחַד.
	תּוֹדָה עַל כָּל מָה שֶׁיֵּשׁ לִי
	תּוֹדָה שֶׁהִתְעוֹרַרְתִּי הַבֹּקֶר
	וְקַמְתִּי מֵהַמִּטָּה,
	כִּי כָּכָה אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל עוֹד יוֹם נִפְלָא.
	תּוֹדָה שֶׁיֵּשׁ לִי מִשְׁפָּחָה חַמָּה, דּוֹאֶגֶת וְאוֹהֶבֶת.
	תּוֹדָה לַשֶּׁמֶשׁ שֶׁזָּרְחָה הַיּוֹם –
	בְּכָל יוֹם הִיא עוֹלָה,
	גְּדוֹלָה, צְהֻבָּה וּמְלֵאָה.
	גַּם אֲנִי כְּמוֹ הַשֶּׁמֶשׁ,
	הָאוֹר שבְּתוֹכִי יָכוֹל לְהָאִיר אֶת כָּל הַסְּבִיבָה.
	תּוֹדָה לַגַּן הַמַּדְהִים שֶׁלִּי,
	שֶׁבּוֹ כֹּל יֶלֶד וְיַלְדָּה מַרְגִּישִׁים נִפְלָא,
	וְאֶת כֻּלָּנוּ עוֹטְפִים בְּאַהֲבָה וּבַהֲבָנָה.
	תּוֹדָה שֶׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם שִׁירִים וּמַנְגִּינוֹת,
	תָּוִים וּנְעִימוֹת
	וְיוֹצְרִים עִם רַעְיוֹנוֹת,
	שֶׁיּוֹדְעִים לְהַנְעִים לָנוּ אֶת הַחַיִּים
	בְּשִׂמְחָה וּבְשִׁירִים.
	וְיוֹם אֶחָד גַּם אֲנִי אֵדַע לִכְתֹּב בַּחֲרוּזִים.
	תּוֹדָה רַבָּה שֶׁיֵּשׁ יוֹם הֻלֶּדֶת אַחַת לְשָׁנָה,
	תּוֹדָה עַל הַבָּלוֹנִים, הַחֲטִיפִים וְהַחֲבֵרִים,
	וּבִמְיֻחָד תּוֹדָה עַל הָעוּגָה.
	תּוֹדָה עַל מַתָּנוֹת שֶׁבָּאוֹת בַּאֲרִיזָה גְּדוֹלָה או בַּאֲרִיזָה קְטַנָּה,
	וְתוֹדָה עַל נְיַר הָעֲטִיפָה.
	וְדֶרֶךְ אַגַּב, כֻּלָּם אוֹמְרִים שֶׁגַּם אֲנִי מַתָּנָה!
	תּוֹדָה עַל הַמִּשְׂחָקִים
	וְתוֹדָה לְמִי שֶׁחָשַׁב שֶׁהֵם נְחוּצִים.
	תּוֹדָה עַל גַּן הַשַּׁעֲשׁוּעִים,
	כִּי שָׁם אֲנִי פָּשׁוּט בָּעֲנָנִים.
	תּוֹדָה לַטֶּבַע שֶׁגַּם לוֹ יֵשׁ אִמָּא-אֲדָמָה.
	תּוֹדָה עַל כָּל עֵץ בַּמַּטָּע
	וְעַל כָּל פֶּרַח בָּעֲרוּגָה.
	תּוֹדָה שֶׁיֵּשׁ מֶרְחָב וְדֶשֶׁא לִזְחֹל,
	תּוֹדָה עַל הַיָּם, וּבִמְיֻחָד עַל הַחוֹל.
	תּוֹדָה עַל כָּל עָנָן בַּשָּׁמַיִם –
	אוּלַי אֶמְצָא בּוֹ אֵיזוֹ דְּמוּת שֶׁל חַיָּה עִם עֵינַיִים.
	תּוֹדָה עַל עוֹנוֹת הַשָּׁנָה,
	כִּי בַּחֹרֶף קוֹנִים לִי מִטְרִיָּה,
	וּבַקַּיִץ הוֹלְכִים לַיָּם עִם שִׁמְשִׁיָּה,
	בַסְּתָו יֵשׁ קְצָת שַׁלֶּכֶת וְהַרְבֵּה רוּחַ,
	וּבָאָבִיב הַכֹּל תָּמִיד פּוֹרֵחַ.
	תּוֹדָה לְמִי שֶׁהִמְצִיא אֶת הַצְּחוֹק וּלְמִי שֶׁעִצֵּב אֶת הַחִיּוּךְ,
	וְהַחִבּוּק הוּא הַמְצָאָה נִפְלָאָה
	כִּי הוּא עוֹזֵר לִי לְהַעֲבִיר לְכֻלָּם אַהֲבָה.
	תּוֹדָה שֶׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם מַמְתַּקִּים,
	לְבָבוֹת וּפְרָחִים,
	כַּדּוּרֶגֶל, כַּדּוּרְסַל וּמַחְבּוֹאִים –
	כִּי בִּלְעֲדֵיהֶם הַחַיִּים הָיוּ דֵּי מְשַׁעַמְמִים.
	תּוֹדָה עַל הַיּוֹם הַמְּיֻחָד שֶׁהָיָה לִי,
	עַל כָּל דַּקָּה שֶׁעָבְרָה
	וְעַל כָּל שְׁנִיָּה חֲשׁוּבָה –
	תּוֹדָה עַל יוֹם נִפְלָא.
	רֶגַע! שָׁכַחְתִּי!!!!
	תּוֹדָה לְמִי שֶׁהִמְצִיא אֶת כָּל הָאֹכֶל הַטָּעִים!
	וְעַכְשָׁו אֹמַר תּוֹדָה
	עַל הַמִּקְלַחַת הַחַמָּה
	וְאֶכָּנֵס לְהִתְכַּרְבֵּל בַּמִּטָּה.
	וּמַמָּשׁ בְּעוֹד רֶגַע
	אֶפָּרֵד מִכֻּלָּם בִּנְשִׁיקָה,
	וְאֶשְׁקַע בְּשֵׁנָה עֲמֻקָּה.
	וְאֵלֶּה הַדְּבָרִים הַנּוֹסָפִים שֶׁעֲלֵיהֶם אֲנִי אוֹמֵר/אוֹמֶרֶת תּוֹדָה:
	אפשר לבקש מהילד/ה להגיד לכם (לקטנטנים) או לכתוב את רשימת הדברים עליהם הוא מודה באופן אישי.

