
 
 

  נילי זכאי פליסיאן
 

Oct 10 2015 3:22 PM 

 !!!!ללירון המדהימה
באופן ספונטני, פניתי אלייך מתוך אתר האינטרנט בחיפוש אחר משהו שונה עבור פעילות ליום הולדת בנות לגיל 

, לא תיראתי לעצמי עד כמה בחירה נכונה של פעילות יכולה להשפיע על הצלחה מסחררת של יום הולדת, כל 8
הבנות השתתפו באופן מפתיע )גם הביישניות מבינהן(, כולן רקדו, שמחו והכי ההרבה צחקו צחקו וצחקו..... הכל 

היה מושלם, הגישה שלך, ההתאמה לגיל הבנות וההשתתפות שלך בתוך הפעילות, ולנו ההורים לא נותר אלא 
יום הולדת )שגם היא קצת ביישנית( לשבת, לצלם ולהנות לראות את כולן, והכי חשוב לראות את ביתנו, כלת ה

  .קופצת, שמחה ומאושרת עם הבנות
לאחר שכולן הלכו הביתה, הגיעו התגובות מצד ההורים, שהבנות לא מפסיקות לעשות איתם משחקי צחוק. 

 !!!והבנות חזרו מאושרות!!!! תודה רבה לירון על יום הולדת בלתי נשכח ומוצלח במיוחד!!!! ממליצה בחום לכולם

 Feb 20 2015 3:43 PM שיקמה

 ,לירון יקרה
  תודה על חוויה בלתי נשכחת, חווייתית ומגבשת

 !צוות המטפלות נהנו מאוד
 !!! ממליצה בחום

 .תודה רבה על הכל וכל הכבוד שהגעת אלינו עד הגליל
 שקמה

 Jan 12 2015 11:50 AM נגה אברהם

 .יום הולדת עם כל חברנו לדצמבר ערכתי לבעלי מסיבת 31 -בערב השנה החדשה, ה
רציתי שיהיה ערב מיוחד ובלתי נשכח, מצאתי אתכם באינטרנט, והחלטתי מבין כל האפשרויות לבחור בכם 

  ....ולא התאכזבתי
לירון יש לך את זה ! העברת לנו ערב מהנה ומצחיק גרמת לכולנו להוציא את הילד שבנו ולקבל את השנה 

  ! נהדרת...בדיוק כמו שרציתי החדשה עם צחוק על השפתיים ותחושה
 ,תודה על ערב בלתי נשכח

 . מאורי וממני ומכל חברנו

 Sep 21 2014 1:52 PM                                                   לירון דרסי 

 ,לירוני
 אני רוצה להודות לך על ערב נפלא

 (-: סבלנו מכבי בטן" מרוב שצחקנו"
 .לצחוק, להשתחרר, לזרום ולהינות כפי שאנחנומאחלת לכל אחד ואחת 

  !!שאפו
 ....תודה רבה

 Jul 15 2014 1:52 PM עדה זהר , רכזת ידיד לחינוך ב

לירון העבירה סדנא במסיבת הסיום של מתנדבי ידיד לחינוך בר"ג.המתנדבים הם גמלאים המתנדבים במערכת 
ההפעלות של לירון.אף אחד לא נותר יושב ,כולם השתתפו החינוך היסודי בעיר.המסיבה היתה מדהימה בזכות 

 .,רקדו ואפילו השתוללו.היה מדהים ,ובהחלט מומלץ לגיל הזהב
 תודה לירון ויישר כח! עדה

 Jul 09 2014 12:46 PM הדר חסון

 לירון היקרה
 !!!!של ארז לא האמנו שזו תהייה הצלחה אדירה 10כשהזמנו אותך ליום הולדת 

  הפסיקו לצחוק ולהנותהילדים לא 



 

 ...היום הולדת היתה עוד מדוברת שבוע אחרי בכיתה בגלל הצחוקים שהיה
 רצינו להגיד לך תודה על שהפכת יום הולדת שיגרתית ליום הולדת מדהימה

 תמשיכי לצחוק ולהצחיק
 נשיקות

 משפחת חסון

 Jun 10 2014 7:56 AM המועדון הישראלי לקמפינג וק

המון תודה על ערב סדנת צחוק שהעברתם לנו בחג השבועות נהננו מאוד מהמוסיקה מהאווירה  ללירון ועוזי המון
 ...ומשני מפעילים מדהימים שדאגו להצחיק את כולנו

 !!תודה רבה שתמיד נצחק
 

 .....מהמועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים

 May 23 2014 8:32 AM                                    גלית 

 ,לירון
 

 !!!רציתי לומר תודה
 !על אחה"צ מרגש, ממלא ומצחיק

 !תודה ששימחת את אמי לכבוד יום הולדתה!!! ובכך למעשה גם אותי
 

 !!!שנזכה רק לשמוח ולחגוג, אמן
 תודה, גלית

 Mar 04 2014 8:20 PM הבנק הבינלאומי סניף טבריה

 ,ללירון היקרה
 הגענו למפגש עם סימן שאלה קטן בלב

 ?זה יתאים לקבוצתנו, האם כולם יצליחו להשתלבהאם 
 דקות מההתחלה הדרך הייתה כבר ברורה 5

 להנות,לצחוק,לכייף זו המטרה
 .בהנחייתה של לירון המקסימה

 .תודה לך על ערב בלתי נשכח שאיחד וקירב אותנו כל כך
 .מומלץ בחום לכל קבוצה ובכל מקום

 
 .עובדי הבנק הבינלאומי סניף טבריה

 Feb 11 2014 4:17 PM                                        דפני 

 ,לירון שלום
  ,נהננו מאוד, זאת הייתה חוויה מיוחדת שלא נישכח לעוד הרבה זמן, כולן נהנו והיה שמנח וממש כייף

 ,תודה
 :)דפני

 

 Apr 01 2012 7:07 AM                                         לירז  

 להמליץ לכל המעוניינים ביוגה צחוקרציתי 
על מנחה מדהים ומקצועי עוזי שמעון שינחה את הפעילות באווירה מצחיקה מרגשת וסוחפת אותי ואת 

 .משפחתי,פעילות מגבשת,באמת שנהנו מכל רגע
עוזי היה כל כך מוכשר וידע איך לחבר,לקרב ולהרגיש אותנו כמשפחה והצחיק אותנו ברמות שלא הכרנו 

 !!!...מומלץ בחום



 

עוזי המשך להיות כזה בן אדם מוכשר וחם ולתת לאנשים מה שאתה יודע לעשות ,זה זכות להכיר בן אדם כמוך 
 !,תצליח

  Jan 02 2012 3:35 PM                                           שרון 

 ,הי לירון
 

 .את היוםהיה מקסים, הילדים מאוד נהנו וזו היתה דרך נהדרת לפתוח 
 .בטוחה שעוד יצא לנו לעבוד ביחד בעתיד

 ,המון תודה ושנה חדשה נפלאה
 שרון

 Dec 25 2011 1:12 PM                                            רוטם 

 הי לירון
 
 

 .תודה רבה על הסדנא שעלתה מעל לכל הציפיות
 .ושמחהלא האמנתי שתצליחי להוציא מאיתנו כל כך הרבה רוח שטות 

 ...אמא שלי נהנתה מכל רגע והתרגשה עד דמעות
 

 .תמשיכי לשמח אנשים, את פשוט מעולה
 

 רתם

  Oct 13 2011 5:02 PM                                             עמית 

 !היי לירון
 

 ..צירפתי לך את התמונות מהסדנא
 

 ?כמה מילים
 

 ...קרובות ופתוחות, הייתה מותאמת לקבוצה הקטנה שהרכבנוהסדנא הייתה ממש טובה, גרמה לנו להרגיש 
 .חוויה חד פעמית מגבשת ובסופה הייתה הרגשה טובה

 
 !תודה רבה

 
 ,שתהיה לך שנה טובה

 
 אפרת, יעל, טל, מיה ועמית

    Jul 01 2011 2:23 PM                                             דורין 

 ב.ס.ד
 

 ,לירון
 ,התמוגגתי ואני בטוחה שכך גם כולןאני פשוט 

 ...אנו מודות לך על ערב מדהים שלא נישכח הרבה זמן
 באמת לא הצטערנו, ואנו שמחות שהיכרנו דווקא אותך מכל הרבים בתחום

 ,בהחלט נמליץ לאחרות
 תודה רבה

 ובהצלחה בהמשך הדרך



 

 הבנות
 (דורין ואורטל במיוחד)

 May 21 2011 11:46 PM דרורה כץ )פתח תיקווה(

  ללירון ועוזי היקרים
  תודה רבה על סדנה מיוחדת במינה

היה כלכך יוצא דופן לראות את כל החברה צוחקים ומשתחררים ככה, ללא ספק הכנסתם רוח חדשה ומרעננת 
 .למקום

 היו פה הצעות לעשות את זה פעם בשבוע
  !!תמשיכו ככה כל הכבוד

 דרורה

 May 08 2011 2:19 PM                                                חיה לוין 

 ,ללירון
 

 תודה רבה על הסדנה המעולה והמשקעת
  במסיבת רווקות של דגנית

 !!הייתה לי הרגשה טובה לגביך שאכן הוכיחה את עצמה
  היה שמח, משחרר,ובעיקר היה כייף גדול

 !תודה רבה
 .ובהצלחה בהמשך הדרך

 חיה

 Feb 17 2011 1:57 PM                                                ליטל מימון 

 ,לירון יקרה
 ,לא ידעתי איך יהיה יוגה צחוק לילדים בני עשר, שמחה שהקשבתי לעצתך בנוגע למסיבת בנות בלבד

אנרגיה לך או היה מקסים, הבנות אהבו אותך והתחברו אליך מיד, במהלך הסדנה ניסיתי להבין למי יש יותר 
 ... להן

 .כל הכבוד, שמחה שהזמנו אותך ושלא הייתי צריכה להתמודד עם ההפעלה לבד
 .דאגתי להעביר את שמך בצירוף המלצות חמות להורים נוספים

 !כל טוב ובהצלחה
 ליטל

  Jan 03 2011 5:41 PM                                                 נטע 

  ,ללירון ועוזי
תודה על שבאתם ושימחתם את ביתי ביום הולדתה, מאוד חששתי להזמין כלכך הרבה ילדים ולעשות מסיבת יום 

 הולדת בסלון )מכל הסיבות(
  ,אבל היה נהדר, איך שכולם השתתפו ולקחו חלק בהפעלה

 !! והכי חשוב שנועה היתה מרוצה
 .אז שוב תודה אתם מעולים! בהצלחה בהמשך הדרך

 נטע כהן

 Jun 17 2010 10:52 AM                                               נועה  

 לירון, תודה לך על הכול היה ממש אבל ממש כייף מציק ומהנה

 

 Jun 09 2010 11:16 AM                                               ענבל רחמים  



 

 עוזי היקר
 יום ההולדת התשיעית של רז בתי הפכה

 .לבלתי נשכחת בזכותך
 .לא תארתי לעצמי שהארוע יעלה על ההמלצות שקיבלנו עליך לפני הסדנא

 ...הילדה לא הפסיקה לצחוק בזמן הסדנא וגם אחריה
היכולת שלך לרתק את הבנות ליותר משעה בריכוז גבוה תוך כדי פעילות עם הרבה שמחה וצחוק היתה מדהימה 

  .ו בעצמנווהיממה אותי ואת בעלי שצפינו וצחקנ
אני ממליצה לכל ההורים שרוצים להפוך את יום ההולדת של הילד/ה לחוויה מיוחדת ובלתי נשכחת להתחיל 

 .ביוגה צחוק בהנחיית עוזי

 Apr 15 2010 8:04 AM                                            שי כהן   

 !תודה רבה היה ממש מוצלח
 .מכבי צעיר. בצד שמואל רשום סניפים נכנס לזה ואז ראשון מערבתוכל לצפות בתמונות באתר של 

 
 !תודה והמשך יומטוב

 .ושבוע טוב
 

 שי כהן
 רכז מכבי צעיר ראשון מערב

 Mar 31 2010 11:13 AM  ליאורה

 לעוזי ולירון
 

 ,כפי שהבטחתי אני מקיימת וכותבת המלצה
 ,תודה רבה על סדנה מופלאה לכבוד הפסח

 . ומשמח לראות את כולם משתתפים צוחקים ונהניםהיה בהחלט מרגש 
  ,שתמשיכו לשמח אנשים
  בהצלחה בהמשך הדרך

  ליאורה

 Mar 24 2010 6:51 PM                                              לימור 

 ,לירון המתוקה
 .המון המון תודה על ערב מקסים מלא בצחוק ושמחה. המשיכי לשלוח כלות בצחוק לחופתן

 Mar 11 2010 9:52 PM                                             אבנר 

 ללירון
 (: תודה על סדנה מעולה של צחוק יזע ודמעות

 .לא האמנתי אי פעם שאשתתף בדבר כזה, אבל נסחפתי עם כולם והיה מדהים. צחוק באמת טוב לבריאות
 תודה

 Jan 29 2010 1:44 AM                                             חוה לוי  

ללירון המקסימה תודה רבה מקרב לב שעשית לנו את האירוע למשהו כל כך מיוחד במינו. לא האמנתי שיהיה 
 .שתוף פעולה בכזה קנה מידה. כל הקבוצה נהנתה וגם למחרת קיבלנו פידבקים מעולים על הערב המשותף

 Jan 19 2010 3:57 PM                                               כוכי  

  רק רציתי להגיד תודה רבה
 ,לעוזי ולירון שהגיעו עד אלינו לים המלח

עשינו ארוע יובל להורים ולכל המשפחה ..היו מלא אנשים, היה שמח ברמות שכבר מזמן שכחנו שאפשר להגיע 



 

 .אליהן
 . ראשונה..ד"ש חמה מנורית וההוריםמבטיחה לשלוח תמונות בהזדמנות ה

 


