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חתימת המעניק)2( 

 תשלום הקנס יתקבל אצל כל אדם
שתרצה להוקיר לו תודה

אל:    הנהג     עובר/ת אורח     חבר/ה טוב/ה     בן/בת משפחה     עובד/ת ציבור

א. תיאור העובדות ומהות העבירה:

שם המעניק/השם המקבל/תתודה ניתנת בעבור

בשעההיום בשבועבתאריך

מול בית מספרליד בית מספרברחוב

בעיקר בשעות הערבשני - רביעי שאחריו

מגיע לך!
מגיעה לך תודה על 

כך שאת/ה:

 חנית כחוק
 התנהגת באדיבות
 עשית מעשה טוב

 בן/בת משפחה מסור/ה
 חבר/ה נאמן/ה

 אחר:                       

× דו״ח תודה ×

תודה×תודה×תודה

כ«ה בניסן - ד‹ באייר, 20-29.4 לאפריל

ידוע שא.נשים שמוקירים.ות תודה:

לא צריכים לבדוק לחץ אוויר בגלגלים  ×
חוסכים בהוצאות דלק  ×

השירים האהובים עליהם מושמעים ברדיו על בסיס יומי  ×
× מחנים.ות את האוטו ברוורס כמו מלכים.ות

עוברים טסט. תמיד.  ×

ועכשיו ברצינות, מחקרים קובעים ש:
× הכרת תודה מובילה לתוצאות חיוביות בתחומים החיוניים לאיכות חיינו כמו 

סיפוק, ביטחון עצמי, אופטימיות, תקווה ואמפתיה, ומספקת את כמיהתנו 
לשלווה פנימית ולאושר.

אנשים שמוקירים תודה על בסיס יומי דווחו על פחות סימפטומים גופניים   ×
כמו כאב, הרגישו טוב יותר לגבי חייהם באופן כללי, והיו יותר אופטימיים לגבי 

השבוע המתקרב מאשר אחרים.

הוקר/י תודה לאשנשים שממלאים את יומך באושר

״הכרת תודה היא מהדברים הפשוטים אך רבי העוצמה שבני האדם יכולים להפנות אה אל אלה.״
)רנדי פאוש(

אז  למה לא להתחיל עכשיו?

תשלום קנס בש"ח
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