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אבא ואימא יקרים

תודה – 

קסם של מילה, קסם של חיים.

שתכניס  הזו,  במילה  תולים  אנו  כך  כל  רבות  תקוות 
דומה  אינו  טובה  שמכיר  ילד  הרכים.  בלבבות  שמחה 
לילד שאינו יודע הערכה מהי. ילד של 'תודה' הוא ילד 
שמח, ילד מרוצה, ילד שנעים להיות בסביבתו ופשוט 

תענוג לתת לו.

מוחו הרך של הטף הוא כדף לבן. כל חומר הנקלט בו 
צובע את חיי הילד, לטוב ולמוטב. הנושאים המובאים 
מותאמים  והם  מוקפדת,  לב  בשימת  נבחרו  בספר 
מלא  תודה'  'רגע של  זה.  בגיל  לילדים  רבה  במיומנות 
תוכן, מושגים חדשים ועושר לשוני ורגשי שיפתחו את 

יכולותיו של ילדכם ויעשירו את שפתו.

'רגע של תודה' יסייע לילדכם להכיר במתנות הקסומות 
ילדכם  עם  יטייל  הספר  העולם.  בורא  מאת  לו  שניתנו 
את  עמו  יפגוש  הבריאה,  יופי  של  מרתקים  במחוזות 
משפחתו הנהדרת, ישוט לצדו בים הרגשות ואף ישמח 

אתו במצוות הקרובות לעולמו הקט.

עד שהוא  תודה',  'רגע של  עם  תטיילו  פעם  פעם אחר 
והוא  הפנאי,  בשעות  ילדכם  של  הטוב  לחברו  יהפוך 
המילה  אם  תתפלאו  אל  ושוב.  שוב  בו  לקרוא  יבקש 
משפתו  נפרד  בלתי  לחלק  במהירות  תהפוך  'תודה' 
בשמחה  ביתכם  את  ותמלא  ילדכם,  של  המתפתחת 

ובאווירה חדשה שלא הכרתם.
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חֹור ֵמִציץ ֵמַהַחּלֹון. ַלְיָלה ׁשָ

לֹום'. ים ְמַנְפְנִפים ִלי: 'ׁשָ ּכֹוָכִבים ְקַטּנִ

ה ְבׂשָ ת ַהּכִ ּבַ ן ִעם ּבֻ ָכל ַלְיָלה ֲאִני ָיׁשֵ ּבְ

ה. ִמיָכה ְמַכּסָ ֵנינּו ַיַחד ַהּשְׂ ְוֶאת ׁשְ

ה, ל ֶיֶלד ְוַיְלּדָ ו, ּכָ ִהְצָטְרפּו ֵאַלי ַעְכׁשָ

ָרֵדם – ֶלֱאלִֹקים ֹנאַמר ּתֹוָדה! ּנֵ ִלְפֵני ׁשֶ



ה ֶמׁש ַהַחּמָ ֶ ם, ַעל ַהּשׁ ֵ ּתֹוָדה ְלָך, ַהּשׁ

ֵמָחה ּוְנִעיָמה. ֹוַלַחת ֶקֶרן אֹור ׂשְ ּשׁ ׁשֶ

ָכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש, ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ׁשֹוַכַחת, ּבְ

ם ָעַלי זֹוַרַחת. ָ ַמִים ּוִמּשׁ ָ עֹוָלה ֶאל ַהּשׁ

אֹור ָצהֹב ֶמׁש, ְמִאיָרה ּבְ ֶ טֹוָבה ִהיא ַהּשׁ

ְרחֹוב! ּבָ דֹול ּוְלָכל ִמי ׁשֶ ָטן, ַלּגָ ַלּקָ





ִהיר ֵרַח ַהּבָ ם, ַעל ַהּיָ ֵ ּתֹוָדה ְלָך, ַהּשׁ
ַמִים ְלָהִאיר. ָ ּשׁ ָכל ַלְיָלה ִנְתָלה ּבַ ּבְ ׁשֶ

חֹור, ָ ְיָלה ַהּשׁ ּלַ מֹו ֶמֶלְך ָלָבן ּבַ הּוא ּכְ

ל אֹור! ְרִתים – ּכֹוָכִבים ׁשֶ ּלֹו ֶצֶות ְמׁשָ ׁשֶ

ילֹון, ׂש אֹותֹו ֵמֵעֶבר ַלּוִ ָכל יֹום ֲאִני ְמַחּפֵ ּבְ

מֹו ֵמלֹון. ֵדל ּכְ ָנה, ּגָ ּנָ מֹו ּבַ ָקֵטן ּכְ

ִמיד ֲאִני מֹוֵצא אֹותֹו, ַאְך ֲאִני ֵמִבין לֹא ּתָ

ר ֵמֲאחֹוֵרי ָהֲעָנִנים. ּתֵ ְפָעִמים הּוא ִמְסּתַ ּלִ ׁשֶ





ים ֻכּלִ ַמִים ַהּתְ ָ ם, ַעל ַהּשׁ ֵ ּתֹוָדה, ַהּשׁ

ִלים. ַמְעָלה ְמַטּיְ ּלְ ְוַעל ָהֲעָנִנים ׁשֶ

ְתאֹם יֹוְרדֹות ִטּפֹות, ִטיף ִטיף ַטף, ּפִ

דֹולֹות, צֹוְנחֹות ִלי ַעל ָהַאף. קּופֹות ֵהן, ּגְ ׁשְ

ֵהן ׁשֹוְטפֹות ֶאת ֶהָאָבק, ְמַנּקֹות ֶאת ָהֲאִויר,

ִעיר. ּבָ ּנֹות ׁשֶ ָפר ְוֶאת ַהּגִ ּכְ דֹות ּבַ קֹות ׂשָ ַמׁשְ

ְמָחה, ׂשִ ם ּבְ ׁשֶ ָהֲאָדָמה ׁשֹוָתה ֶאת ַהּגֶ

ּוֵפרֹות ִויָרקֹות ָלנּו ַמְצִמיָחה.







ם, ַעל ָהרּוחֹות, ֵ ּתֹוָדה, ַהּשׁ

ִלְפָעִמים ֵהן סֹוֲערֹות, ִלְפָעִמים ִנּנֹוחֹות.

ֶאת ָהֵעִצים ֵהן ְמִניעֹות, ֶאת ֶהָעִלים – ְמִעיפֹות

פֹות?  ַוֲאִני לֹא ֵמִבין: ֵאיְך ֵאיָנן ִמְתַעּיְ

ׁשֹות ָבִסים - ְמַיּבְ יטֹות, ֶאת ַהּכְ ִפינֹות - ְמׁשִ ֶאת ַהּסְ

א, חֶֹרף", ֵהן לֹוֲחׁשֹות. רּוְך ַהּבָ "ּבָ

ִריקֹות, ה ְוׁשֹוֵמַע ׁשְ ּטָ ּמִ ֲאִני ׁשֹוֵכב ּבַ ׁשֶ ּכְ

קֹות. ָהרּוחֹות ׁשּוב ִמְתַחּזְ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ


