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| מתקדמים עם המדיה החברתית | תהליך ייצור ג’ל האלו ורה 



כל אחד מאיתנו תארים ותפקידים שונים בחיינו: הורה, ילד/ה, בן/בת זוג, חבר/ה וכמובן, בעסק שלנו ב-Forever , משווקת ל
 או משווק. התואר “משווק” נבחר בקפידה כאשר הקמנו את  Forever בשנת 1978 והוא משרת אותנו נאמנה כבר 35 שנים!  

בכל רגע שחולף אני שואב השראה מהעשייה שלכם. אתם המנהיגים של התעשייה שלנו ואני גאה להיות קשור אליכם. 

בדיוק באותו אופן בו אנו צוברים תארים שונים לאורך חיינו, ישנם דברים רבים שאנו אומרים על אנשים המצטרפים לעסק  עם
יצירתיים. אתם  יושרה. אתם אסירי תודה. אתם חיוביים. אתם הרפתקנים. אתם  Forever. אין קיצורי דרך. אתם תמיד מפגינים 
אמיצים. אתם נלהבים וכמובן, אתם יזמים. לכן אתם  בעלי עסק עצמאי עם Forever )ובאנגלית: FBO(. המשמעות היא שאתם לא 
מוכנים לקבל תשובה שלילית, תמיד מוצאים דרכים חדשות להיות חדשניים ועובדים קשה על מנת להשיג את מטרותיכם. כמו יזמים, 

אתם לחלוטין אחראים להצלחת העסק שלכם, והעבודה הקשה והמסירות שלכם הן אלו המניעות את צמיחתו. 

אני מקווה שאתם מתרגשים כמוני להיות בעל-עסק ב-Forever (FBO). זוהי זכות עצומה להיות בעל עסק - יש אנשים שעובדים 
כל חייהם במטרה להגיע לכך ולא משיגים זאת לעולם. תמיד טענתי שהמשמעות בלהיות בעלי עסק משלכם אינה הפרנסה עצמה 

אלא החיים המייצרים אותה - לבחור את הדרך שלכם ולחיות באופן המגיע לכם. 

עשו שימוש בשם בעל-עסק ב-Forever (FBO) וענדו את הסיכה שלכם בגאווה! חגגו ושתפו את ההצלחות שלכם עם הסובבים 
Forever לאחת ההזדמנויות הטובות בעולם היא היכולת לסייע לאנשים אחרים להיראות  אתכם; אחד מהדברים שהופכים את 
ולהרגיש טוב יותר ולחיות בסגנון שמעולם לא דמיינו שאפשרי עבורם! ההצלחה שלכם מראה את המחויבות שלכם לספק השראה 

לסובבים אתכם. 

תודה לכם על כל מה שאתם עושים, וברכות חמות לתואר החדש!
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מה יש בו - בשם? 

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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Forever. היא מאפשרת לנו להגיע להישגים שלעיתים לא חלמנו עליהם. בריאות ברמה מעולה. א יזו חברה מדהימה היא 
והמשפחתית  האישית  הכלכלה  ובנוסף,  שלנו.  האישית  ההתפתחות  את  מעצימה  והחונכים  החברה  של  והתמיכה  הליווי 
יכולה לצמוח לרמה שאצל אנשים רבים נחשבת דמיונית. אני צופה על החברה האדירה הזו כבר שנים רבות ורואה כיצד היא 
מתפתחת, גדלה ומתפשטת לכל קצוות העולם. בכנס הגלובלי אני פוגש משווקים מכל העולם ולכולם מסר זהה: “Forever שינתה 

לי את החיים!”

החברה.  נשיא   - מוהן  וגרג  שלה  המייסד   - מוהן  רקס  מאגו.  נקייה  עולם  בראיית  אותה  המנווטים  מנהיגים  שני  יש   לחברה 
שניהם מחפשים כל הזמן דרכים כדי לעזור לכל אחת ואחד לממש את הכוונה: “לתת לכל אחד הזדמנות להרוויח לפי היכולת שלו.” 
וגרג מוהן הוסיף: “אנחנו ניצור סביבה רווחית, בה אנשים יכולים להיות מה שהם רוצים להיות, באופן מכובד, מקום בו יושרה, 
אמפטיה וכיף מדריכים אותנו. ניצור וננצור התלהבות מהחברה שלנו ואמונה בה, במוצרים ובתעשייה שלנו. נשאף לידע ולאיזון 

ומעל הכל, ננהג באומץ בהנהיגנו את החברה ואת המשווקים.” 

לאחרונה החלו להופיע שינויים מאד בולטים שיופעלו בחודשים הקרובים גם בישראל. אחד הבולטים שבהם למרות שעל פניו הוא 
בעלי עסק  יקראו  יותר משווקים. הם  יקראו  Forever לא  זעיר, ישפיע לדעתי על כל עולם השיווק הרשתי. המשווקים של  נראה 
ב-Forever Business Owner – FBO( Forever(.  שינוי השם משקף את מהות העסק שלנו עם Forever. המשווקים המצליחים 
הופכים להיות אלופים אמיתיים בפיתוח עסקים קטנים! “כשמייצרים” עסק חדש על ידי צירוף של משתתף חדש למערכת אנחנו 

בפועל מוסיפים עוד עסק חדש לאשכול העסקים שלנו ולכן השינוי משקף בדיוק מצב זה. 
רוברט קיוסאקי, בסיפרו “בית ספר לעסקים” מציע לכל אחד המחפש חופש כלכלי להפוך לבעל עסקים. ב– Forever אנחנו עושים 

זאת כבר שנים רבות ועכשיו גם נוסף השם באופן רישמי.
בהצלחה,
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שיווק

השפעה חברתית
המדיה החברתית יצרה שינוי של ממש בדרך בה בעלי 
עסק ב-Forever מנהלים את העסק שלהם. FBO רבים 
העידו כיצד המדיה החברתית משמשת כלי להתקדמות 
אצל  העסקית.  בתוכנית  שהציבו  המטרות  בין  מהירה 
הצרכנים, אם מדובר ברכישה בכלל או בקנייה מקוונת 
ויותר החלטות רכישה מושפעות מהמדיה  יותר  בפרט, 

החברתית. 

בלתי  חיבור  מקום  להיות  הופכת  החברתית  המדיה  החברה,  ומצד 
למדיה  ההתייחסות  בהן  במדינות  גם   .FBO-ל החברה  בין  אמצעי 
החברתית מהוססת מדווחים על צמיחה בפעילות; Forever הונגריה 
לעמוד  שני  ומצד  בטוויטר.  שלה  העוקבים  כמות  את  שילשה  למשל, 
והוא  אוהדים   100,000 כמעט  יש  אנגליה   Forever של  הפייסבוק 
משמש מצע לקמפיינים שמועלים בו ומשותפים הלאה ע״י האוהדים. 
בארץ, הפייסבוק כמובן דומיננטי, למרות שאפשר לראות פעילות של 
פופולרית  שפחות  בטוויטר  מעט  ואפילו  בפינטרסט  בלינקדאין,   FBO
בישראל  האינטרנט  מגולשי   70% לפחות   ,TIM סקר  לפי  בקירבנו. 
 Forever נחשפו לפייסבוק במהלך השבוע החולף. דף הפייסבוק של
אם  מרכזית.  לבמה  בהדרגה  והופך  האוהדים   2,000 את  חצה  ישראל 

טרם עשיתם לייק- יש לכם לפחות 5 סיבות לעשות זאת...

ערך  עם  גורמים מקצועיים  ע״י  נכתבים  בדף שלנו  כי התכנים 
חדשים  למוצרים  חשיפה  המוצרים,  בשיווק  המסייע  מוסף 

וחשיפה לאירועים.

ללקוחות  להגיע  וכך  לשתף  אפשר  בעמוד  התכנים  את  כי 
פוטנציאליים חדשים.

של  הויראליות  את  מגבירים  ושיתופים  תגובות  לייקים,  כי 
הפוסטים, מה שאומר, יותר חשיפה ליותר אנשים.

כי בדף שלנו מתפרסמים מידי שבוע מאמרים, מידע על מוצרים 
ומחקרים בנושא האלו ורה.

אחרים,   FBO עם  אינטראקציה  מאפשרת  לעמוד  הצטרפות  כי 
שנקראת הזאת  הנהדרת  הקהילה  ועם  החברה  הנהלת   עם 

.Forever Israel

קבלו כמה טיפים על הדרך

מומלץ להגיב על הפוסטים בעמוד )מבלי לשווק את עצמכם - 
דבר האסור על האוהדים(, ולכתוב המלצות על המוצרים וחוות 
דעת כדי שלקוחות פוטנציאלים יקשרו אתכם למוצר / לחברה.

לתכנים שמשתפים רצוי להוסיף משפט אישי ולא להסתפק רק 
בלחיצה על כפתור ה״שיתוף״.

מגיעים  הסטטוסים  כל  לא  שלנו,  אוהדים  אתם  אם  גם 
אוטומטית לניוז פיד שלכם, לכן דאגו להיכנס מידי פעם לעמוד 

שלנו ולודא שלא פספסתם כלום.
גולשים בשנות העשרים מבלים 

כחמישית מזמנם באינטרנט בגלישה 
במחשב או בטלפונים סלולריים.

1 מכל 3 משתמשי 
פייסבוק רכשו מוצר 

כלשהו לאחר ששיתפו, 
עשו לו לייק או השאירו 

לו תגובה בפייסבוק.

פייסבוק היא 
פלטפורמת המדיה 

החברתית בעלת 
הסיכוי הגבוה ביותר 

להניע לרכישה.

על בסיס נתונים מתוך ״ישראלים בעידן הדיגיטלי״ ונתונים מפירסומים בחו״ל

גולשי הרשת מגיבים יותר לתמונות ווידאו מאשר לטקסטים. ליצירת 
אפקט העלו או שתפו תמונות וקטעי וידאו של מוצרים ומארועים. 

75% מגולשי האינטרנט בישראל נוהגים לצפות בסרטונים 
באינטרנט.

יותר ממחצית מהגולשים בישראל 
לוקחים חלק פעיל ברשת חברתית 

כלשהי לפחות פעם בשבוע.

להגיד את זה
בתמונות

למה כדאי לעשות לייק לדף 
של Forever ישראל? 

נכתב בשיתוף עם ״אינסייט״, חברת תוכן לאינטרנט
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רשימת תיוג יומית

עיקבו אחר ההתרחשויות בדף הפייסבוק שלכם
הכוונה להודעות, תגובות או בקשות חברות. התייחסות עניינית ומהירה 
תעיד על כך שאתם בענייינים, תייצר תחושת אמינות ויצירת אמון בקרב 

לקוחות ומועמדים.

היו מעורבים: אתם לא העניין.
דאגו להופיע בצורה קבועה בניוז פיד של החברים/האוהדים שלכם ע״י 
עדכוני סטטוס יומיים, אבל הימנעו מהעלאת פוסט חסר משמעות רק 

לשם הפצת השם שלכם. 
באופן  קשור  להיות  חייב  לא  זה  ועינייניים.  מעניינים  עידכונים  פרסמו 
ישיר לעסק שלכם, אבל זה צריך להיות ברור ולייצר עניין. סקר שנערך 
זוגות שהרעיפו  לקרוא ססטוסים של  נהנו  לא  גילה ש-25%  לאחרונה 
מהנשאלים   22% מומלצת:  לא  התרברבות  גם  הדדיות.  מחמאות 
באותו סקר היו שמחים להעלים סטטוסים של אנשים המציגים ״חיים 

מה תעשו כדי לוודא שהנוכחות שלכם בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת של מדיה חברתית תהיה אפקטיבית?
מושלמים״. 

על  והחמיאו  הגיבו  שאלו,  התעניינו,  במרכז.  עצמכם  את  תשימו  אל 
הישגים של חבריכם ושל אלו שאתם עוקבים אחריהם.

היו תואמים
הפרסום שלכם בפייסבוק צריך להיות תואם לפרסומים של החברה. הצטרפו 
לדף הפייסבוק של Forever Israel בפייסבוק, שתפו את הפוסטים שאנחנו 
מעלים והשתמשו אך ורק בתכנים שניבדקו ואושרו. אנחנו משתדלים לייצר 

מוצרים שיווקיים שתוכלו להתגאות בהם – נצלו אותם.

שיווק מחוץ לרשת
אם אתם רוצים להניע כמה שיותר אנשים לדף הפייסבוק שלכם דאגו 
בעלונים  הביקור,  בכרטיסי  למשל,  האמיתי-  בעולם  גם  אותו  לאזכר 

שאתם מחלקים ובחותמת המייל שלכם. 

Forever2Drive בעולם וגם בארץ כבר זכו ברכב חדש במסגרת תמריץ FBO אלפי

בוריס ואירנה מזריצקי
מנהלים נוסקים / הוואי

Forever2Drive זכאים לתמריץ

גם לך מגיעה מכונית כזו... 
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Forever ג’ל האלו ורה של

ההאלו הגולמי מעובד ומיוצב במפעל שבמישן, טקסס ומשם ג’ל
ההוא מועבר ל-AVA בדאלאס. לאחר מכן, הג’ל הגולמי עובר 
מנת  על   ,)QC )מעבדת  האיכות  בקרת  במעבדת  מבחנים  של  סדרה 
ביותר. ברגע שהג’ל  ובחוזק הטובים  להבטיח שג’ל האלו הוא באיכות 

הגולמי זוכה לאישור, מתחיל הקסם האמיתי! 

הג’ל נשלח למתחם הערבוב, בו הוא מעורבב עם מרכיבים אחרים על 
מנת ליצור את הנוסחא הראויה של ג’ל האלו ורה של Forever. מייד 
כשהליך הערבוב מושלם, דוגמאות נשלחות להערכה במעבדת בקרת 
האיכות. לאחר שהמוצר נבדק והועבר לאריזה, הוא מוכנס ישירות לתוך 
צינור  הערבוב;  למיכלי  המחובר  ייעודי  צינור  באמצעות  האריזה  ציוד 

שתוכנן במיוחד לשמירה על איכות המוצר במהלך התנועה.

בשלב הבא בתהליך, בקבוקי הג’ל הצהובים המפורסמים הללו מוזנים 
לתוך משטח אוטומטי, שבאופן שיטתי מעביר את הבקבוקים מהמקום 
שבו אוחסנו. הבקבוקים מקודדים בקוד מוצר ובתאריך תפוגה על מנת 
להבטיח שניתן יהיה לעקוב אחריהם לאחר שילוחם לכל רחבי העולם. 
ההכרחי  המידע  שכל  לוודא  מנת  על  מכני  באופן  נבדקים  הבקבוקים 
מודפס על כל בקבוק, לפני שהם נשטפים. לאחר השטיפה, כל בקבוק 
ממולא  בקבוק  כל  בו  בשטח,  מתבצע  המילוי  המילוי.  לעמדת  מגיע 
באמצעות  משקלו  את  המוודאת  לבדיקה  מועבר  שהוא  לפני  ונחתם 

מערכת ממוחשבת. 
פקיקה  למערכת  משונעים  המלאים  הצהובים  הבקבוקים  מכן  לאחר 
היישר  נשלחים  שהם  לפני  שיקוף  במכונת  עוברים  ומשם  אוטומטית, 
לקופסאות. כל קופסה נשקלת על מנת לוודא כי היא מכילה מספר נכון 
של בקבוקים, ואז, באמצעות זרוע רובוטית, היא ממוקמת על המשטח.

נלקחות  הסופי  המוצר  של  דוגמאות  הושלם,  האריזה  שהליך  לאחר 
למעבדת בקרת האיכות עבור מבדקים סופיים לפני שחרור החבילות. 
ברגע שבקרת האיכות הושלמה, המוצר משוחרר ונשלח לאחד ממרכזי 

ההפצה הרבים שלנו.
אנו גאים לומר כי אנו מצליחים לשמור על התקנים המובילים בתעשייה, 

מכיוון שאיכות המוצרים שלנו יצוקה בכל רכיב של הליך הייצור. 

במהלך תהליך ייצור ג’ל האלו ורה 
של Forever, מתבצעים 158 

מבדקי בקרת איכות שונים

כולם מזהים את הבקבוקים הצהובים המפורסמים האלה! תהיתם פעם איך מייצרים ואורזים 
את ג’ל האלו ורה של Forever? חברת AVA )אלו ורה מאמריקה( גאה להציג מבט מבפנים על 

אחד מהמוצרים האהובים שלנו, כיצד הוא מיוצר וכיצד נבדקת איכותו, מההתחלה ועד הסוף!

.DiscoverForever.com-ב ”journey”או האלו שלנו, הקליקו על לשונית AVA לפרטים נוספים אודות
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Forever ג’ל האלו ורה של

ייצור ג’ל האלו ורה מגיע לכדי 
שלמות באמצעות שילוב של 

ציוד חדשני, הליכי איכות 
קפדניים ועובדים מיומנים 

ונלהבים שעובדים ללא לאות על 
מנת לשמר את האיכות הגבוהה 

Forever המאפיינת את

AVA תהליכי האיכות של
כל  לייצור  נקודתית  הקשורים  האיכות  להליכי  בנוסף 
ידי  על  המוטמעים  נוספים  והליכים  בדיקות  ישנם  מוצר, 
אלו ורה אמריקה. החל משקילת כל מרכיב ועד להוספת 
המרכיבים למיכלי הערבוב, כל משימה נבדקת ומאושרת 

באופן בלתי תלוי. 
מאושרות  הוראות  באמצעות  מבוצעים  הייצור  הליכי 
וקפדניות שנועדו להבטיח כי כל הצעדים ממומשים וכי כל 
נקודות הבקרה החשובות ממולאות. בכך אנו מבטיחים כי 
מוצרי Forever מיוצרים בעקביות בכל פעם. בדיקות אחרות 
בהליך  שימוש  נעשה  בהם  והכלים  הציוד  כי  וידוא  כוללות 
נבדקו,  הגלם  חומרי  כל  וכי  וסטריליים,  נקיים  הינם  הייצור 

שוחררו ממעבדת בקרת האיכות, והוכנו כראוי לייצור.
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אותנו לעשות את מה א מניע  יודעים מה  מניחים שאנחנו  נחנו 
זה  או בעבודה שלנו, אך אם  בחיינו הפרטיים  עושים  שאנחנו 
סיבות,  מאותן  המונעים  שאנשים  זה  איך  ברור,  כל-כך  היה 

לכאורה, מגיעים לתוצאות שונות? מצליחים יותר או פחות?
סיימון סינק* מסביר זאת דרך מה שהוא מכנה ״מעגל הזהב״. 

ה״למה״  את  מייצג  שהפנימי  זה,  בתוך  זה  מעגלים  בשלושה  מדובר 
השני את ה״איך״ והשלישי את ה״מה״ .

עושים,  אנחנו  איך  יודעים  אף  רובנו  עושים,  אנחנו  מה  יודעים   כולנו 
מעטים  רק  אך  שלנו,  המוסף  הערך  ומה  פועלים  אנחנו  דרך  באיזו 

מאיתנו יודעים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. 

עיצרו לרגע וחישבו מהי התכלית שלכם? מה גורם לכם לצאת בבוקר 
מהמיטה? אם הסיבה שבחרתם היא הגדלת ההכנסה, הרי חשבתם על 

התוצאה ולא על הסיבה.
אז למה אתם בעלי-עסק ב-FOREVER? ולמה שזה ישנה למישהו?

 רובנו נעים בעולם מהברור )מעגל חיצוני( אל המעורפל )מעגל פנימי( 
לנתונים  קשור  וקונקרטי,  גלוי  הוא  מה״מה״-  לפעול  יותר  קל  כי 
וקל לנסח אותו. אך אם תסתכלו על  ולמספרים. אפשר לראות אותו 

של סיימון סינק
מנהיגים, ארגונים או חברות שמעוררות בנו השראה תשימו לב שכיוון 
מיייצר  ה״למה״  כי  החוצה,  הפנימי  מהמעגל  כלומר  הפוך,  תנועתם 

הזדהות ומניע לפעולה.
המסר השיווקי של מרבית העסקים בנוי באופן הראשון: אנחנו מוכרים 
וכזה )הערך המוסף שלנו(  מוצר מעולה )מה אנחנו עושים(, הוא כזה 
כך:  ״דל״ לדוגמא, מתקשרת  )קריאה לפעולה(. חברת  בוא נסה אותו 
״אנחנו מייצרים מחשבים מעולים, ידידותיים ונוחים לשימוש, מעוניין?״ 
היא  איך  וניראה  ״אפל״  כמו  חברה  ניקח  בואו  השוואה  לשם  כעת, 
את  לאתגר  שלנו  ביכולת  מאמינים  ״אנחנו  הצרכן:  עם  מתקשרת 
הדרך  לקופסה.  מחוץ  שונה,  בחשיבה  מאמינים  אנחנו  הסטטוס-קוו, 
לעילא, פשוטים  מעוצבים  מוצרים  יצירת  היא באמצעות  לשינוי  שלנו 
לשימוש ובעלי חוויית משתמש ידידותית. המחשבים שלנו נוצרו בדרך 
תחלפו  לדוגמא,  שאם  היא  במסרים  לשוני  והמשמעות  מעוניין?״  זו. 
ליד חנות שעונים יוקרתית ותראו שעון של ״דל״ ולידו שעון של ״אפל״. 
היא  )כי  מוכרת שעונים  ״דל״  מוזר שחברת  לכם  שיראה  להניח  סביר 
הרי ״יצרנית מחשבים״( אך לא סביר שיראה לכם מוזר ש״אפל״ מוכרת 

שעונים, כי אפל לא מגדירה עצמה דרך המוצרים שלה.
 

יוצאים להפגנה בעקבות ה״למה״

למה?

איך?

מה?

סיימון סינק: “איך המנהיגים הגדולים מניעים לפעולה”

אלי טויסטר
ToysterMedia
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הסיבה  את  קונים  הם  עושים,  שאנחנו  מה  את  קונים  לא  אנשים 
שאנחנו עושים זאת.

שלכם  המטרה  אבל  כה  עד  שחשבתם  למה  מנוגד  להשמע  עשוי  זה 
אינה לעשות עסקים עם זה שצריך את מה שיש לכם להציע אלא עם 

אנשים שמזדהים עם המטרות והאמונות שלכם.
אמירה זו נכונה גם כשאתם מעסיקים עובדים או מצרפים בעלי עסק 
לקבוצה שלכם. יהיה לכם קל יותר לגרום להם להצטרף אם הם יזדהו 

עם ה״למה״ שלכם מאשר עם ה״מה״ שלכם.  
״הצטרף אליי כי יש לי תוכנית שבעזרתה תוכל להרוויח כמוני״ אומר בעל 
העסק והמועמד שוקל וחושב ״נשמע מעניין, אבל אפשר להרוויח בעוד 
ונעלם… למה  והוא נרשם, מנסה  מקומות, אממ… אולי שווה לנסות״ 
נעלם? כי ה״מה״ לא יכול לגרום לאנשים להשאר אתכם ברגעי משבר, 
ואוליי בעיקר  גם  אך  מהצלחות  בנויה  שלנו  שהקריירה  יודעים  וכולנו 
מקשיים וכשלונות. נסו לצרף באמצעות ״המה״ שלכם והמועמד יצטרף 

ממקום של הזדהות.

יש מנהיגים ויש את אלו שמנהיגים
שמנהיגים  אלו  לעומת  בעלי הכח, הסמכות או הממון  המנהיגים הם 
כי  אותנו  אלו שמנהיגים  הולכים אחרי  אנחנו  אשר מעוררים השראה. 

אנחנו בוחרים לעשות זאת ואנו עושים זאת קודם כל עבור עצמנו.  
המחאה של קיץ 2011 לא הייתה שונה ממחאות חברתיות רבות שקדמו 
לה, אך באותה ״מחאת האוהלים״ בחורה אחת קטנה עם ״למה״ אחד 
שיצאו  אלו  הרחובות.  אל  אלפים  מאות  להוציא  הצליחה  וחזק  ברור 
מנהיגת  של  הקריאה  עם  ההזדהות  בגלל  יצאו  בינהם,  ואני  להפגין, 
בתוכו  ואני  הביניים  שמעמד  התחושה  עם  חברתי,  לצדק  המאבק 
אותה  סביב  שלה  והטוטליות  ליף  דפני  של  ה״למה״  כלכלית.  נשחק 
תכלית הוציאה אותנו להפגנה. אותה מחאה אמנם לא יצרה מהפיכה 
 באותו קיץ אך יצרה שינוי שתוצאותיו מורגשות גם היום. )מישהו אמר 
מזון  שרשתות  בזמן  המזון:  ענף  את  כדוגמא  ניקח  קוסט״?(.  ״לואו 
המחאה   את  מעליהם  ״לנער״  שיוכלו  חשבו  ו-״מגה״  ״שופרסל״  כמו 
החברתית ע״י מבצעי הוזלה זמניים, מצד שני קמו רשתות שיווק כמו רמי 
לוי שה׳למה׳ שלהם נבע מתוך מחאת 2011: ״אנחנו מאמינים בתחרות 
של  גדולה  מכמות  מעט  הרווח  הוא  שלנו  העסקי  המודל  אמיתית. 
אנשים במחירים זולים כאשר הרווח נמוך ככל האפשר.״ )מתוך המודל 
העסקי של רמי לוי שיווק השקמה״(. ה״למה״ של רמי לוי יצר הזדהות. 

הזדהות מייצרת אמון שמייצר לקוחות שמייצרים מכירות. והתוצאה לא 
אחרה לבוא: ״רשתות המזון הזולות חונקות את שופרסל ומגה״ )דה-

מרקר(, ״הנהלת רשת מגה הודיעה לעובדים כי היא מתכוונת לסגור 10 
סניפים...״ )גלובס(. ואיך הרשתות הגדולות מתמודדות עם הבעיה? הן 
מעתיקות את ה״מה״ של רמי לוי: ״מגה מתכננת להשיק מותג שיתחרה 
שנים מהלך  כמה  כבר  לשופרסל שמובילה  הזולות במקביל  ברשתות 
את  להבין  בלי  ה״מה״  את  כשמעתיקים  )דה-מרקר(.  משלה״  דומה 
ה״למה״ נוצר מצב של חוסר אמון. ״אחד הספקים במגה מספק הסבר 
לסניפים הנטושים: מספיק שיחליפו את השלט של מגה לשם של חברה 

מתחרה כדי שאנשים ייכנסו. הקהל לא מאמין להם״ )גלובס(.  

אני  וה״איך״  ה״מה״  בחשיבות  ממעיט  לא  אני  הבנה,  אי  תהיה  שלא 
עושים  שאנחנו  שמה  משום  לפניהם.  ה"למה״  את  לשים  מציע  רק 
היום מסתמך על העבר שלנו, על הניסיון שלנו, ה״מה״ מתחבר לעבר 
ומתעדכן על פיו )וזה תמיד מפתה לחזור לשם(. ה״איך״- הדרך שלנו, 
הערך המבדל שלנו מתחבר להווה. וה״למה״? ה״למה״ מתחבר למקור 
ההשראה שלנו, לחלומות שלנו ולמקום בו אנחנו רוצים להיות. ה״למה״ 
מתחבר לעתיד שלנו. ולמה אנחנו רוצים להיות שם? כי זהו המקום שבו 
נרגיש שאנו פועלים מתוך השראה, מתוך אמונה. זהו המקום שיגרום 
לנו לקום בבוקר בהתלהבות. ואם אנחנו פועלים ממקום של השראה 

והתלהבות אנשים מאמינים למסר שלנו ורוצים להיות במחיצתנו. 
 

נסחו כעת או בפגישה הקבוצתית הבאה שלכם את ה״למה״ שלכם - 
תלו את הפתק או שימרו אותו במקום שתוכלו לקרוא ולהזכר במיוחד 

ברגעים בהם יש לכם ספק במה שאתם עושים.

אפריל-יוני 2015

     אנשים לא קונים 
את מה שאנחנו עושים, 

הם קונים את הסיבה 
שאנחנו עושים זאת

* סיימון סינק- סופר )״ Start With Why ״( ומרצה, ממציא ״מעגל הזהב״. 
   חפשו את הרצאתו מעוררת ההשראה  ביוטיוב

2000
לייקים בעמוד 
הפייסבוק שלנו

אל תשארו בחוץ, 
הצטרפו אלינו
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למצוא את ה״למה״
כל הכנסים, ההדרכות ושיחות הסלון עם ה-FBO )בעלי ב

העסק( ב-Forever בארץ ובעולם תשמעו את השאלה 
“למה”. האם אתם יודעים למה אתם בעסק הזה? שאלה  

כל  פשוטה,  מאוד  שנשמעת  
אולם  "למה?".  לשאול  יודע  ילד 
כשאנו מעמיקים בשאלה “למה” 
Forever הכוונה  בהתייחסות ל- 

מורכבת יותר. 
שמניע  משהו  יש  אדם  לכל 
כשאני  כלשהי.  לעשייה  אותו 
מלמדת ״מכירות ללקוחות״, שם 

קנייה  ״מניע  לזה  קוראים  אנחנו 
המשמעות  מה  אבל  עיקרי״, 
 ?FBO אצל  הזאת  השאלה  של 
בסיס  על  המציאות,  במבחן 
לעשות  שואפים  אנחנו  יומיומי, 
יכולים  שאנחנו  ביותר  הטוב  את 
 - השאלה  נשאלת  אבל  לעשות. 
“איתנים  להיות  אותנו  יביא  מה 
של  האתגרים  מול  וחזקים” 
נכנסת  בדיוק  וכאן  עסק?  בניית 
לא  זה  לתמונה.  ״למה״  השאלה 
 Forever ל-  שהצטרפתי  סוד 
תעסוקתי   שיקום  חיפשתי  כי 

דרכים.  תאונת  לאחר  יצאתי  ממנו  העבודה  למעגל   ולחזור 
בדרכי  זמנית  אפיזודה  עוד  תהייה   Forever ש-  בטוחה  הייתי 
שהניע  מה  זה  הראשונות  בשנים  ואכן,  העסקים.  לעולם  חזרה 

ושם  בחו״ל  לכנסים  יצאתי  השיקום  התקדמות  עם  אך  אותי, 
שנקרא  הזה  שהמניע  בעולם  מובילים  מבעלי-עסק  למדתי 
לשיפור  אותו  מכוונים  אנחנו  אם  טוב  יותר  הרבה  עובד  “למה“ 
חייהם של אחרים. זה יכול  להיות כל 
עבור  אלא  עצמי  עבור  דבר שאינו 
ברור  וכו’.  משפחה  כולל  אחרים 
מאוד  תמצית  בסך-הכל  שזוהי 

מקוצרת של העניין.
לקום  היום  אותי  שמניעה  הסיבה 
בעיקר  היא  ה״למה” שלי  או  בבוקר 
לראות  והעצומה  הרצופה  ההנאה 
את ה-FBO שלי צומחים הן מבחינה 
אני  כלכלית.  מבחינה  והן  אישית 
לעסק  גדולה  אחריות  מרגישה 
לאמן  עמוקה  מחויבות  שלהם, 
איתם  לעבוד  מוכנה  ואני  אותם, 

קשה כדי שיפרחו ויצליחו. 
ומביא  כבומרנג  בחזרה  חוזר  זה 
התוצאות  לארגון.  גדולה  הצלחה 
ספק  ואין  עצמן  בעד  מדברות 
“צדקו”,  שלי  ההשראה  שמקורות 
שאני  רגשי  נוסף  ערך  עוד  יש  אבל 

חייבת לציין. 
  8-9 בת  ילדה  הייתה  הומינר  רוני 
  .Forever-ל הצטרף  שלה  כשאבא 
אני זוכרת שהיא סיפרה לי כשהיתה 
״...חברה שלי נפלה בהפסקה  ילדה  
הגדולה ונשרטה בברך... רצתי לקלמר 
את  לה  מרחתי  שפתון...  לי  היה  כי 
השפתון והדם הפסיק לרדת..״  באותו 
בפברואר  אותה.  לחבק  רציתי  רגע 
הומינר  יאיר  רוני  של  אבא  השנה 
התקשר אליי וסיפר שרוני כבר בת  18.  
היא בגיל שיכולה להיות בעלת-עסק 
לתאר  שיכולות  מילים  אין  בעצמה. 
באותו  אותי  שהציפה  ההרגשה  את 
הבינה  היא  ילדה  בהיותה  עוד  רגע. 
 ,Forever את המשמעות והפוטנציאל של המוצרים והעסק עם
וצמחה לבחורה מדהימה שעם הגיעה לגיל שאפשר, בחרה  לבנות 

לעצמה עסק עם Forever. היש יותר מזה? 

זמירה מרון - מנהלת בכירה 
 Senior Eagle Manager

ה״למה״ של רוני
הכרתי את Forever דרך אבא שלי יאיר 
כ-10   לפני  לחברה  שהצטרף  הומינר 
להפצת  חברה  יש  לאבי  היום  שנים. 
כל  במשך  זאת  עם  יחד  אבל  פרחים, 
המוצרים,  את  לרכוש  המשיך  השנים 
מהם  ונהנים  משתמשים  אנחנו  ובבית 
מחדש   מופתעת  אני  פעם  כל  מאוד. 
מהיעילות שלהם ומשום כך אני חושבת 
רוצה  אני  המופלאים.  המוצרים  את  להכיר  לכולם  שמגיע 
שכולם יזכו להכניסם הביתה כמו שאני זכיתי בהם. אבי מאמין 
בי ובמוצרים של Forever, ובזכותו כבר מגיל קטן ידעתי שזה 
  Forever ב-  בעלת-עסק  להיות  שהתחלתי  כך  שלי”,  “היעוד 

 ...Forever-עוד לפני שהצטרפתי ל
את  הספר  בית  של  בתיק  לוקחת  הייתי  קטנה  ילדה  בתור 
ומשתמשת  להם(  קוראת  אני  )ככה  ורה”  האלו  של  “המוצרים 
בהם גם בשעות הלימודים - לא יכולה להיפרד מהם! כל חבריי 
לכיתה ידעו שאם הם נפצעים או שהידיים שלהם יבשות יש את 
ויש  דומה  היום המצב  גם  בתיק.  ורה  אלו  יש  ולרוני תמיד  רוני 

מוצרים שתמיד איתי בכל מקום אליו אני הולכת.
לממש  יכולה  אני  שעכשיו  ידעתי  שנים.   18 לי  מלאו  לאחרונה 
לבעלת-עסק  רשמי  באופן  ולהפוך  כלפיי  אבי  של  חזונו  את 
ב-Forever. אני מאמינה שעם הידע שברשותי, עזרה והדרכה 

נכונה אפשר להשיג כל יעד ו-”השמיים הם הגבול”. 

רוני הומינר  
משווקת בכירה  

     המניע הזה 
שנקרא “למה“ 

עובד הרבה יותר 
טוב אם אנחנו 
מכוונים אותו 

לשיפור חייהם 
של אחרים. 
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ביגלמהלמצוא את ה״למה״
חם  גדלתי  תמים,  מקום   מקסים,      בקבוץ   ליד   הכנרת .  

 בטירוף ,  די   מרובע   בצורת   החיים   והחשיבה   שלו,  
 לפחות   מנקודת   המבט   שלי   היום.   העבודה   היתה   ערך,   אידאל.  חונכנו  

 לתת   כמה   שאפשר   לטובת   הכלל   ופחות   לחשוב   על   עצמנו . 
תמיד   אהבתי   לתת,  לעזור .  אף   פעם   לא   חשבתי   שמגיעה   לי   על   כך  
גם   כבוגרת   מחוץ   לגבולות   מלבד   המילה   “תודה”.   תמורה   כלשהי ,  
 הקבוץ,  במקומות   בהם עבדתי   כשכירה,  תמיד   נתתי   והשקעתי   הרבה  
 מעבר   למה   שבקשו.  הרי   חונכתי   על   רוח   ההתנדבות   והעשייה   בקבוץ. 
 אבל   לא   הצלחתי   להתקדם,  לא   הרגשתי   נוח   מבחינת   תנאי   העבודה  
 וזה   יצר   אצלי   לחץ   מתמיד   שאני   לא   מספיק   טובה,  לא   עונה   על  

 הציפיות.  
כשפגשתי   את   Forever   בשנת   2010   הייתי   בעיצומו   של   משבר   אישי,  
 אשר   הביא   לבעיות   בריאותיות   שונות   ובצורך   בפרנסה   מיידית.  התחלתי  
 לשתות  ״פרידום”    בגלל   בעיות   בברכיים   והרגשתי   מיד   בשינוי.  הייתי   אז  
 בעלת   עסק   קטן   ומתחיל   לשזירת   זרי   שוקולד.  בתור   חד - הורית   עם   שני  
 ילדים   קטנים   לא   ידעתי   איך   אצליח   לשלב   בין   הצורך   של   גידול   הילדים  
 לבין   הצורך   להתפרנס,  וכל   זאת   בכוחות   עצמי   ללא   עזרת   משפחה   או  

 גורם   אחר,   מלבד   שתי   חברות   שגרות   איתי   באותו   יישוב.   
דרך   המוצרים   של   Forever   נחשפתי   לאפשרות   לבנות   לעצמי   עסק  
 מניב   מהבית   ולעזור   גם   לאחרים   לעשות   את   אותו   הדבר.    הבנתי  
 שהגעתי   למקום   הנכון.  גיליתי   שאני   מצליחה   לשלב   בין   הצורך   שלי  
 לתת   לאחרים   עם   היצירתיות   שבי   ועם “ בעיות”  הקשב   והריכוז   שלי,  
להיות   מי   שאני,  לעבוד   בקצב   שלי   ועדיין  ,  לייצר   כסף   זמין  ,  ללא   סיכון  

 כלכלי   וללא   השקעה   התחלתית   גדולה   מידי.   
קניתי   את   ערכת   ההצטרפות,  התחלתי   להשתמש   במוצרים   וגם   למכור  
 לאחרים.  הארנק   שלי   התמלא   במזומנים.  אפילו   תוך   כדי   מעבר   דירה,  
 כשכל   הבית   ארוז   ואני   בקושי   עובדת   בעסק,  הקופסה  שלי   מתמלאת  
 ומתרוקנת   ממוצרים   והארנק   מתמלא.   בעסק   הקודם   השקעתי   שעות  
 על   גבי   שעות   כדי      שכל   זר   שוקולד שיצרתי  יהיה   מיוחד,  והסטודיו   היה  
 מלא   מכל   טוב   אבל   לא   הרגשתי   שאני   מרוויחה   מספיק.  וכאן,  בעזרת  
 קופסה   אחת   קטנה   מכרתי   בקלות   וללא   מאמץ     גדול     מידי.   זה   הדהים  
 אותי! הרגשתי   חופשייה.  חופשייה   לעבוד,  חופשייה   להיות   עם   ילדיי  

 וחופשייה   לקבוע   לעצמי   את   סדר   היום   שלי . 

העסק   עם   Forever   מקנה   לי   עבודה   נהדרת   שמסבה   לי   אושר   וכיף . 
אנשים   מגיעים   אליי   להתייעץ   בענייני   בריאות   ואיכות   חיים.   אני   עובדת  
    Forever  בזמן   ובמקום   שנח   לי  ,  לומדת   המון   בעזרת   האקדמיה   של 

 ומשקיעה   בהתפתחות   האישית   שלי .  
העסק   שלה .  איפה   עוד   יש   מעניקה   רשת   בטחון   לבעלי   Forever  
 מקום   עבודה   שבו   אפשר   להתייעץ,  לשאול   ולקבל   מידע   כשאתה   עסק  
 עצמאי   לבד?   איפה   אפשר   לקבל   כל   כך   הרבה   ידע   וכלים   מעשיים   כדי  
 להצליח, ועוד בחינם?  אנחנו   חיים   בחברה   תחרותית   והישגית,  לקבל  
 פרגון   ותמיכה   זה   בכלל   לא   ברור   מאליו,  ועוד   מאותם   אנשים   שעושים  
 בדיוק   כמוך   ומוכרים   בדיוק   את   אותם   המוצרים.   אני מרגישה בטוחה 

לעבוד, לפעול, לשאול וללמוד.
שפר   מזלי   והחונכת   שלי   היא   ד”ר   יעל   צורגיל   המקסימה,  שתמיד  

 מוכנה   לענות   ולתת   מידע   והכוונה   ועל   כך   מגיעה   לך   תודה   גדולה  . 
היום   אני    עוסקת   בהעצמת   נשים,  בעיקר   אימהות   אחרי   לידה   שרוצות  
 לשלב   בין   גידול   הילדים   וניהול   הבית   לבין   בנייה   של   חופש   כלכלי  

 עתידי,  מה   שאני   מאפשרת   לעצמי ,  לבייתי.  
אידאל   העבודה   הפך   להיות   משמעותי   עבורי,   הרבה   יותר!  

כי   עם   Forever   זה   אפשרי. 

חגית איילון
ראש צוות

      כשפגשתי את Forever הייתי 
בעיצומו של משבר אישי אשר הביא 

לבעיות בריאותיות שונות ובצורך 
בפרנסה מיידית... הייתי אז בעלת 

עסק קטן ומתחיל ובתור חד- הורית 
עם שני ילדים קטנים לא ידעתי איך 

לשלב בין כל המרכיבים האלה

רפאלה רענן שיתפה בעמוד הפייסבוק שלנו את ה״למה״ שלה: 
״המוצרים הנפלאים והאפשרות לעזור למגוון רחב של אנשים ובעיות. זה יעוד!!!״ 



         צופיה בן הרוש, ראש צוות בכיר
למה?  למה בעצם להכניס את 
עצמי לכל הטרוף הזה? אלו היו 

מחשבותיי לפני שנכנסתי.
ואז הבנתי שאם אני רוצה לבנות 
בית, אני חייבת לשנות את כללי 

המשחק, כי הדרך המקובלת והשגרתית של 
שיעבוד עצמי לעבודה, לא תביא אותי לבנות בית 

בלי לחץ של משכנתה מטורפת. אני מאמינה 
שבחיים "מי שלא מעז לא מצליח"  גם במקום 

כמו Forever, שבהתחלה נשמע מאוד מאיים. 
לפעמים בחיים צריך "לחשב מסלול מחדש" וללכת 

         אילת מאיר, מנהלת
ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה 

ַכָּיּם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּה ַכֲּהמֹון 
ַגָּלּיו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח 
ְכֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו 

ְמִאירֹות ַכֶּשֶּׁמׁש ְוַכָיֵּרַח, 
ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכִּנְשֵׁרי ָשָׁמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכַּאָיּלֹות, 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְשֶׁמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי 

ֲאָלִפים ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם 
ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּנּו. “ )מתוך התפילה “נשמת כל חי”(

מילות השירה הזו משקפות את תחושותיי. 
בתקופה האחרונה לבי מתמלא על גדותיו מכל 
הטוב שסובב אותי ואת משפחתי. אני מודה לה’ 

ששלח אותי לידיה של זמירה, שידעה בהדרכתה 
מלאת המקצועיות ועם המון אהבה שיש ביננו 

להוציא מן הכוח אל הפועל כוחות שהיו גלומים 
בי. כשאני מסתכלת לאחור על הדרך שעברתי, 
“הסטאז’”, כפי שזמירה קוראת לזה, אני יודעת 
שאף FBO לא תוכל לומר לי שאינה מסוגלת. 

ממישהי ביישנית, שמעדיפה לנצור את המחשבות 
והדעות שלה לעצמה, למדתי להנהיג, להשמיע 

את דבריי, להבין את החשיבות בשיתוף האחרים 
בתהליך שעברתי, חידוד היכולת להדריך את 

הקבוצה שלי ולשקף להם, גם אם בעדינות, את 
המקומות שצריכים לשפר. לחזק אותם ביכולות 

שלהם ולדעת להפיח מרץ ולהצעיד אותם קדימה. 
התחלתי מצורך בהכנסה נוספת עבור משפחתי, 
אך כבר לאחר כמה חודשים הבנתי שבעסק הזה 
גלום פוטנציאל מדהים: בניית עסק כלכלי גדול, 

תוך עבודה עם מוצרים מדהימים שעוזרים לאנשים 
רבים ובנוסף, בנייה משמעותית של האישיות. הייתי 

נכונה להשתנות- לגדול. זה לא פשוט בכלל, אבל 
מי שבוחר במהלך כזה, עם מחוייבות, אחריות 

וללא אופציה להיכשל- יצליח. במוקדם או במאוחר 
זה יקרה. חשוב בדרך להאיר את ההתקדמויות 

הקטנות שלפעמים רק האדם עצמו יודע 
להרגיש אותם בתוכו. במיוחד אם מדובר בגישה 

שהשתנתה, גם אם עדיין אין לכך ביטוי בפועל 
מבחינת התקדמות עסקית. 

ה”למה” שלי הינו לאפשר לבעלי שעוסק כרב 
מחנך בישיבה- להתמקד רק ב”ללמוד וללמד 

תורה” ללא צורך בעבודות מן הצד על מנת לפרנס 
את המשפחה. חשוב לי גם להעשיר את בנותינו 

בחוגים שיפתחו את כשרונותיהן ויעשירו את נפשן 
ועולמן. ובנוסף, שנוכל לחיות מתוך נחת בהיבט 
הכלכלי. כיום בהתאם לרוח Forever- ה”למה” 

שלי כולל גם את הרצון שלי להוביל כל אחד ואחת 
מהקבוצה שלי לפחות לדרגת מנהל.

אני רוצה להודות לזמירה, שעשתה למעני הרבה 
מעבר למה שניתן לכמת במילים, שתמכה בי בכל 

מיני פרשות דרכים- ובעת השתלת כליה שבעלי 

עבר לאחרונה.  עזרתה נשאה פרי כשתוך כדי 
עבודה, יכולתי לחוש שהקרקע בשלה לדרגה הזו. 

אני חייבת תודות לשותפות המקסימות שלי לדרך, 
לקבוצה שלי שפירגנה וכל אחת עשתה מה שהיא 
יכולה ומעבר כדי שאצליח להגיע לדרגת המנהל. 
להוריי, שבנו את הגרעין החזק שבי, לבעלי היקר- 
שכמו כל בעל טוב, בהתחלה היסס, אך עם הזמן, 

הבין ותמך, ולא נתן לי ליפול. לבנות המתוקות שלנו 
ואליה הקטן, שמאוד מעורבים ושותפים בתהליך 

ושמחים בשמחתי. המוטו שלי: עשו את הפעולות 
הנכונות, מתוך מיקוד, אך לא מתוך לחץ אלא 

בנחת רוח ובשמחה, וכשכל התהליכים הפנימיים 
יבשילו, ההצלחה תראה גם את ביטויה בפועל.

ב”ה
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        ביקשנו מבעלות דרגה חדשה לשתף אותנו- ב ״למה״ שלהן,   מה הניע אותן להצטרף ל-Forever ומדוע בחרו להישאר

הפעם יש לי שתי סיבות לשמוח: עמדתי ביעדים של ה- Eagle Manager וביעדים של ה-FOREVER2DRIVE )רמה 2(. 
זוהי עבורי סגירת מעגל משמחת של מסע ארוך שהתחיל במאי בשנה שעברה והסתיים בחודש פברואר השנה. המסע 

הרציני שלי עם Forever התחיל כשהצטרפתי עם “למה” קטן וסולידי ופשט ולבש צורות לאורך הדרך. 
הצטרפתי ל- Forever כי רציתי תוספת צנועה להכנסה וחיפשתי עניין. בהמשך הדרך, צורכי המשפחה גדלו כשהצטרפה 

עוד נסיכה ו... עוד אחת, ובעצם מאז אני בעסק כי אני רוצה להיות נוכחת בגידול הילדים ולהישאר  בבית. 
ב”ה אכן המטרות שלי התממשו. היום אני  עם הכנסה מכובדת נוספת  תוך כדי שליטה מלאה על לוח הזמנים שלי ותחושה 
מדהימה של חרות אמיתית שאני ה”בוס” של עצמי )לעתים אני בוס קשוח מידי של עצמי(, בזכות ויחד עם ה-FBO )בעלי 

עסק ב-Forever( המקסימים שלי זכיתי עכשיו לעמוד בשני היעדים שהצבתי לי. 
אותי  שיביאו  המשימות  על  הזמן  כל  דגש  שימת  תוך  ומדויקת  ממוקדת  מאד  עבודה  דרשה  הללו  ביעדים  העמידה 
להשלמתם. נדרשה לי גם משמעת עצמית מאד גבוהה כדי לקיים את מה שהצבתי לעצמי ולא להתייאש בדרך. ב”ה 
הגעתי לסוף המיוחל ומיותר לציין שבסיומו של המסע הכפול הזה- התמריצים האלה הם בהחלט ׳צ’ופר׳ רציני שדוחף 

קדימה ונותן כוח לעוד טלפון, ולעוד הדרכה.
אני מרגישה שהדבר שאולי הכי משמח אותי בהישגיי היא העובדה שאל שניהם לא הגעתי רק בזכות עצמי. שני היעדים 
הושגו כי קידמתי את ה-FBO שלי ועבדתי ממש יחד איתן כתף-אל-כתף כדי שיקבלו דרגות חדשות ויעפילו מעלה. וכך,  
כל הצדדים הרוויחו. זה בעיני הדבר המופלא ב-Forever, שההתקדמות שלך באה יחד עם ההתקדמות של אלה שבצוות 
שלך, ורק כשעובדים ככה רואים תוצאות ואפילו תוצאות מפתיעות!! אני מקווה שבקרוב אוכל לעזור גם ל-FBO שלי להגיע 

.FOREVER2DRIVE-ו Eagle Manager -ליעדים  של ה

תמה קופמן, מנהלת
 Eagle Manager
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המסע הכפול של תמה



על הדברים הלא שגרתיים, וברוך ה׳ ביום שהגעתי 
לדרגת ראש צוות בכיר הרגשתי שהנה, התחלתי 

לכבוש את היעד!
היום, ברור לי שאני אוכל לממש את "הלמה" 

שלי ואני מודה ל ה׳ על היום שזכיתי להכיר את 
Forever. אבל שלא תחשבו שזה קל. עבדתי 

קשה, וקשה מאוד. ב-Forever אנו נדרשים 
לעשות שינוי עצמי אמיתי. אין פה משחקים 

ותירוצים לבוסים. פה את הבוס של עצמך, וגם 
העובד, ואם לא תלמדי להיות הבוס של עצמך, לא 

תוכלי להגיע רחוק.
ולסיום, אני מציעה לראות בעיניים חזק חזק את 
"הלמה", וכך, כשאת מכוונת מטרה, את הולכת 

ישר אליה בלי להתבלבל, וברור לך שלא תעצרי עד 
שתכבשי את היעד!

אני רוצה להודות לאלו שגרמו לזה שאצליח: בעלי 
אלישי שבלי הסבלנות ואורך רוח לא הייתי מגיעה 

לזה. תודה! ותודה ענקית לתמה שממש לא ויתרה 
לי והדריכה בצורה הטובה ביותר ובזכותה הצלחתי! 

       רחלי שטינמץ, ראש צוות בכיר
׳החיים בכלל וההצלחה בפרט 

הם כמו סולם, אי אפשר לעלות 
עם ידיים בכיסים׳. משפט זה 

מנחה אותי מתחילת דרכי 
ב-Forever, ובתקופה האחרונה 

התחדד והורגש לי עוד יותר. הצטרפתי לחברה 
לפני כשנה. אז, הייתי בשלב בו חיפשתי לגוון 

את עיסוקיי, וכשחברה הציעה לי להצטרף, 
נראה היה לי שזה תחום מרענן בעל פוטנציאל.

הצטרפתי ואכן, סגרתי ראש צוות תוך חודש 
וחצי )בעיקר על ידי קניות אישיות, כיוון 

שמתחילה נהניתי מאוד למכור מוצרים ולחוות 
אותם יחד עם לקוחותיי(. בהמשך, המשכתי 

לפעול על אש קטנה, הקפדתי להגיע לפחות 
ל-4CC בכל חודש, בניתי לי מעגל לקוחות 

סביבי אך לא פרצתי קדימה. 
לפני כחודשיים, ברגע שקיבלתי החלטה, הצבתי 

מולי את היעד שאליו רציתי להגיע, והתחלתי 
לעבוד במסירות ובמחויבות, ראיתי ברכה בעמלי 

וב"ה הגעתי לדרגת ראש צוות בכיר.
אני מרגישה ששלושת המילים המשמעותיות 

עבורי בעסק הן: מחויבות, אחריות והבנה 
שמתרחשים פה תהליכים-  מבחינת ההטבה 

ללקוחות, מבחינת הקמת העסק עצמו וגם בכל 
המובנים של ההתפתחות האישית שלי ושל 

ה-FBO בקבוצה שלי. אני נהנית מאוד מהמוצרים 
ומהתהליכים שאני וה-FBO שלי עוברות, מהקשר 

הישיר עם הלקוחות וכמובן, מהליווי וההדרכה 
שאנו זוכות לה בקבוצה של זמירה.

         רות ישראלי, ראש צוות בכיר
את המוצרים של Forever זכיתי 
להכיר כבר מעל 10 שנים, נהניתי 

מהם מאוד, והתועלת שלהם 
עבורי מדהימה! לכן, כשהציעו לי 

להצטרף ל-Forever לא היה צורך 
לספר לי על המוצרים. זה נפלא לעזור לאנשים. 

אין רגע יותר עילאי מלשמוע משפטים כמו: ״רות 
המוצר ממש עזר לי... התינוק שלי  השתעל בלי 

סוף ובזכות האלו-היט חזר לישון לילה...״ זה אושר 
וסיפוק ענקי. לתת לילדים שלי ולבעלי פתרון טבעי 

לבעיות, למגר וירוסים ודלקות ובמקום להגיב 
בתסכול לדלקת אוזניים לדעת מה למרוח ואיך 

לעזור לקטן שלי...
 ,Forever זה נוסך ביטחון להיות חלק מחברת

לדעת שאף פעם אני לא לבד, והצלחתי זו 
הצלחתם של הסובבים אותי. זו זכות לבחור מי יהיו 

האנשים שאיתם אעבוד ומי יהיו בחברתי. זה נותן 
לי המון תקווה ומעוף שב-Forever תמיד אפשר 

לשאוף למעלה ולהתקדם.
קשיים שעברתי בחיים הביאו אותי למצב בו 

הייתי חייבת לבחור האם לשקוע או לקחת את 
מלוא הכאב ולהשתמש בו כמנוף להצלחה.  

Forever נתנה לי את ההזדמנות והאפשרות 
במלוא הכח, לעבוד במרץ ובעזרת ה' לא לעצור 

עד לדרגת המנהל.

             חגית איילון, ראש צוות
״אם אתה יכול לחלום את זה -  

אתה יכול לעשות את זה״ )דיסני(. 
 Forever-מהרגע שנכנסתי ל
המטרה היתה - דרגת מנהלת. 
הבנתי מההתחלה שיש לי את 
היכולת להשיג את כל מה שתמיד חלמתי עליו 

– לעבוד בכיף, עם אנשים, לעזור להם ולעזור 
לעצמי להגשים את חלומותיי. במשך השנים אני 
משתמשת במוצרים הנפלאים וגם מוכרת קצת. 

לא השקעתי בהגדלת הארגון שלי למרות שתמיד 
ידעתי שיום יבוא ויהיו לי FBO בארגון שילך ויגדל 

וזה יקרה ברגע שאחליט. 
לפני כחצי שנה הגשמתי חלום ענק של שנים 

רבות ועברתי דירה למקום שכל כך רציתי. שיניתי 
אווירה, סביבה, את צורת החיים ובעיקר את צורת 

החשיבה. לא הצלחתי למצוא במקום החדש 
 Success Day-עבודה כשכירה והתסכול גדל. ב
באוקטובר האחרון, מעט לפני חג סוכות החלטתי 

שעד סוף דצמבר אעלה לדרגת ראש צוות, ויהי 
מה. חזרתי הביתה ב׳היי׳ מטורף והחלטתי לא 

לעבוד באותו יום, הרי אני אדון לעצמי ולזמן שלי.  
רק שרצונות לחוד ומציאות לחוד. 

נפצעתי ביד ימין. לפני ערב סוכות, היד חבושה, 
אני מנוטרלת מכל פעולה יומיומית רגילה של 
להתלבש, להסתרק או לנהוג למשך זמן בלתי 

ידוע. אבל בעבודה עם Forever צריך רק 
יומן, טלפון ופה, אז התיישבתי לקבוע פגישות 
שהרי לבשל לחג אני כבר לא יכולה. )מזל שיש 
אלו-פירסט וג'ל אלו ורה... (. בעקבות עיכובים 
ואתגרים בלתי צפויים היעד הושג רק לקראת 

סוף ינואר האחרון, אך אין מאושרת ממני. כשיש 
מטרה ברורה ומדידה ועושים כל יום אפילו פעולה 
פשוטה, וממשיכים ומתמידים, גם כשזה לא נראה 

שזה מה שיביא את ההישג, בסוף זה קורה, בזמן 
ובדרך הכי בלתי צפויים.  וכשיש עם מי להתייעץ, 

מי שמכוון ומעודד זה הופך לכיף אמיתי!  תודה 
לחונכת שלי -  ד"ר יעל צורגיל על הדאגה והעזרה 
לאורך כל הדרך. תודה שחשפת בפני עולם שלם 
של טוב. ול-FBO שעושים עבודה נהדרת ועוזרים 

  .Forever להפיץ את הבשורה של
   

          סימה בירנבאום, ראש צוות
      הגעתי כלקוחה, הפרופיל של החברה 

מבחינת איכות המוצרים הייתה נקודת פתיחה 
מצויינת! מוצר מנצח! כשנחשפתי לתוכנית 

העסקית הבנתי שיש לי אפשרות לפתוח 
עסק עצמאי ללא סיכון כלכלי, אחרי הכל, אני 

מכירה יותר אנשים שמצחצחים שיניים מכאלה 
שנוהגים על פרארי. 

           גבריאל איתן, ראש צוות
כדי למכור מוצר אתה צריך 

להאמין בו! למה אני מאמינה 
במוצרים? "טוב מראה עיניים". אני 

רואה איך המוצרים מעלים את 
איכות חייהם של אלו אשר רכשו 
ועוד ממשיכים לרכוש. ממש עושה טוב על הלב. 
זה גורם לי לסיפוק לדעת שאני עוסקת בעבודה 

שעוזרת לאנשים ושבזכות המוצרים המעולים שלנו 
הם כבר לא סובלים ממכאובים שהגבילו אותם 

במשך תקופה ארוכה. 

          איילת בן יעקב, ראש צוות
ראשית אני רוצה להודות לקב"ה 

שליווה אותי לאורך הדרך ובזכותו 
הגעתי לשלב הזה.

כשנכנסתי ל-Forever ה"למה" 
שלי לא היה לי ברור לחלוטין.  

ידעתי שאני רוצה הכנסה קטנה נוספת בעבודה 
מהבית. אט-אט הבנתי את הפוטנציאל העצום 

שיש ב-Forever ופשוט התחלתי להישאב.  הדרך 
הייתה מאתגרת! היו לא מעט עליות ומורדות. 
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ב”ה

ב"ה התגברתי על מחסומים, גיליתי בעצמי יכולות 
חדשות ומבחינתי, זהו רווח נוסף בעבודה שלי 

ב-Forever. נקודת המפנה אצלי היתה ברורה 
מאוד, זה היה בכנס ה-Success Day האחרון, 

הייתי זמן קצר אחרי לידה ושקלתי לפרוש 
מ-Forever. בעלי הציע לתת הזדמנות נוספת. 

שתי נקודות משמעותיות התבררו לי בכנס:
א. גם אם יש לי כרגע התמודדויות מסויימות, יש לי 

כישורים אחרים שאיתם אפשר לצמוח!
ב. לא הבנתי איך אני יכולה להציע את העסק 

אם אני לא באמת כ"כ מצליחה בעצמי, ולמדתי 
שכמו שלגבי המוצרים, אני סומכת על נסיונם של 

האחרים, כך גם בתחום העסקי- נשתדל ובסיעתא 
דשמיא נצליח כמו שרבים אחרים הצליחו. 

בהזדמנות זו, תודה רבה לצופיה ולתמה 
המקסימות, שהשקיעו בי הרבה מאוד.

             אורטל בן זכריה, ראש צוות
לפני כמה חודשים הצטרפתי 

ל-Forever, אך את המוצרים אני 
מכירה אישית ומקרוב למעלה מ-4 

שנים. מה שהביא אותי להצטרף 
כ-FBO הם קודם כל המוצרים 

)שעזרו כ"כ הרבה( וסיבה נוספת שבעצם הניעה 
את המהלך היא מעבר דירה- כשהגענו לישוב 

החדש הצטערתי שאין לי ממי לקנות את המוצרים 
ויותר הצטערתי שאנשי המקום לא מכירים ונהנים 

מהחברה ומוצריה, ולכן החלטתי למכור בעצמי 
ו"על הדרך" גם ליהנות באופן אישי. ההנאה הגדולה 

ביותר שלי מכל העניין היא העזרה לאנשים לשפר 
את איכות חייהם. תודה לתמה על העזרה הרבה 

והתמיכה לאורך כל הדרך ולזמירה על הדאגה, 
.FBO-ההדרכה והליווי לכלל ה

          אילת דרמר, ראש צוות
הצטרפתי ל-Forever  לפני 

כחודשיים וחצי. חיפשתי תעסוקה 
נוספת מלבד היותי עקרת בית 
ורציתי להמשיך ולהישאר בבית.

מצאתי את אשר חיפשתי והרבה 
מעבר ב- Forever היות והתעסוקה מאפשרת 

לי להישאר בבית ובנוסף נותנת לי אפשרות לעזור 
לאחר ולקדם אותו. אין מה לדבר על טיב ואיכות 

המוצרים שאני מאוד מאמינה בהם אשר הם 
מסייעים ועוזרים לאנשים כה רבים. אני מוכרחה 
להודות שבדרך להחלטה להצטרף לחברה )ואף 

אחרי(, עלו חששות של איך ומה, על אף האמונה 
שלי בחברה ובמוצרים, מכיוון  שלפעמים יש 

"מכשולים" באמצע הדרך, אך כשחוצים אותם 
הופכים להיות יותר מיומנים ויעילים. המהלך הוביל 

אותי להיפגש עם אנשים טובים ובינהם נירית 
דוולצקי וזמירה מרון  שרק רוצות בטובתי ובטובת 

הכלל ועוזרות תמיד ללא לאות, מה שמאפשר 
התקדמות מתוך שמחה ואמונה שאנחנו בדרך 

הנכונה ועל כך אני מודה להן.

         קרן האוקיפ, ראש צוות
כילדה אמי נהגה לקטוף אלו 
ורה ולהכין לנו ממנו משקה. 

היא טיפלה באלו ורה בבעיות 
שונות. כך שתמיד אהבתי את 

הצמח. כשחברה שלי סיפרה לי 
על האפשרות להצטרף ל- Forever המייצרת 

מוצרי אלו ורה, זה מיד כבש את ליבי.
חשוב לחיות חיים בריאים וכיף לפתור בעיות 
 Forever-בצורה טבעית- מאז שהצטרפתי ל

הילדים שלי ומשפחתי כמעט לא מבקרים 
בקופת חולים. שמחתם של האנשים שאני 
מביאה להם מוצרים עושה לי טוב על הלב.

רבים מלקוחותיי רכשו את המוצרים עוד 
כשהיינו בהודו, ושמחו על ההזדמנות לרכוש 

אותם דרכי בארץ. זה נותן לי בטחון להיות חלק 
מהחברה, ההדרכות של החונכת שלי, רות 

ישראלי קידמו אותי והובילו אותי להיות ראש 
צוות בפרט ולהתקדם בחיים בכלל. האימונים 

של זמירה נתנו לי ביטחון וכח לפרוץ.

        אוריה כהן אוזן, ראש צוות
ילדתי לפני ארבעה חודשים והיה 

לי חלום להישאר עם הבת שלי 
בבית ולטפל בה. לא תיארתי 

לעצמי  שזה אפשרי, עד שיום 
אחד מוריה התקשרה אליי 

והציעה לי להצטרף ל- Forever. מיד הסכמתי  
כי ראיתי הזדמנות טובה להגשים את החלום 

שלי. נכנסתי לעבודה עם  המון  מוטיבציה ורצון 
להצליח וברוך ה' עם  העזרה של מוריה עליתי 

לדרגת ראש צוות.

        תמר מאיוסט, ראש צוות
      לפני חמש שנים וחצי לאחר לידה בניתוח 
דחוף וטראומתי, הגיעה אלי חברה והביאה לי 

תרסיס  בבקבוק לבן. המוצר  עזר  לי בהחלמה 
ובכאבים, כך שלמרות שעבר זמן רב מאז, לא 

שכחתי את מראהו. כשגפן וישליצקי הציעה לי 
להצטרף זה היה בתזמון כזה של חיפוש עבודה 
מחוץ לבית אחרי לידה ועם עוד זאטוטית בבית, 
כך שהעבודה עם Forever התאימה, במיוחד 
האפשרות זמן גמיש, שכאמא לשישה הוא לא 

תמיד בידיי.  העבודה, כשהיא מתנהלת מהבית 

עם רוח חיובית שנושבת  מאחורי ומושכת אותי 
למעלה יש בה  עוצמה גדולה וזאת בפני עצמה 
כבר סיבה טובה. השמחה והסיפוק שאני חשה 

כשאנשים נעזרים בי  היא באמת הרגשה מדהימה!
הסבלנות, ההכלה, האכפתיות, ההזדהות, הנתינה, 

הרצון להיטיב וההתלהבות- כל המידות הללו 
נדרשות בעבודה הזו , לא כולן באות בקלות, אבל 

הן נרכשות,  וזה אפשרי! לאחר חודשיים של מאמץ 
ממוקד שלי ועם לווי והדרכה של גפן וישליצקי 
שלומציון בובליל ואיילת מאיר הצלחתי לעלות 

לדרגת ראש צוות, כשהיעד הבא – ראש צוות בכיר.

          שפרה גרוזמן, ראש צוות 
       עבדתי שנים ספורות כמורה לחינוך מיוחד 

ובשלב מסוים חיפשתי לעשות שינוי תעסוקתי ואישי 
בחיים. בהשגחה פרטית גיסתי מושקי גרוזמן סיפרה 

לי על האפשרות הכלכלית המדהימה שחברת 
Forever מציעה. הסתקרנתי, בדקתי והתלהבתי. 

אני אוהבת מאד את העיסוק בתחום, המשלב 
פרנסה, שליחות והעצמה אישית כאשר ׳הלמה׳ 

אצלי חזק מאוד. ממליצה לכולם לתת  משמעות 
וחזון, להציב יעדים ומטרות ולהתקדם בדרך  

להגשמת ׳הלמה׳, שבזכותו הצטרפתם לחברת 
Forever. תודה לאיילת מאיר החונכת המדהימה 

שלי שבזכות ההדרכה, העידוד והתמיכה שלה 
הגעתי לדרגת ראש צוות וזאת רק ההתחלה.

          שלומציון בובליל, ראש צוות
     הכרתי את Forever כשנקעתי את הרגל 3 ימים 

לפני ראש השנה בשנה שעברה. לא ידעתי איך 
אני ״מבשלת את החג״ בלי יכולת לדרוך על הרגל. 
נזכרתי במוצרים שאילת מאיר מוכרת, ואכן, לאחר 

חבישה של יום אחד עם MSM יכולתי לדרוך על כף 
הרגל ללא כאבים. נוצר מצב מצחיק שכאשר ראיתי 

את אילת מאיר עומדת בדוכן עם המוצרים הייתי 
ממליצה בחום לכל הסובבים ומספרת עד כמה 
המוצרים מעולים. בשלב מסוים אילת הציעה לי 

להצטרף. זה בא בשלב בו החלטנו בעלי ואני שכדאי 
שתהיה לנו הכנסה נוספת. היה לנו חשוב שאהיה 

בבית עם ילדינו- ולכן, זה מאוד התאים. לאחר 
שנכנסתי לעסק הבנתי עד כמה Forever זו חברה 
מדהימה. משמח אותי שהמוצרים עוזרים לאנשים, 
כיף לי להדריך את הקבוצה שלי ולדבר עם אנשים.

ב"ה עליתי לראש צוות. תודה רבה לאילת מאיר על 
העזרה, הליווי וההקשבה המיוחדת שלה. טיפ קטן 

שאני לומדת בעצמי- לעבוד עם לו"ז מסודר: כשיש 
באופן רשמי שעות מסוימות ביום שבהן לא עובדים, 

אז כשעובדים הזמן יותר מנוצל ומלא באנרגיות. 
בעז"ה אני רוצה להתקדם הלאה בנחת ובשמחה 

למנהל.
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