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המשכורת שלכם היא לא ביטחון כלכלי
אם אתם רוצים ליצור עתיד כלכלי בטוח בתקופה של חוסר ודאות, הכתבה הבאה תראה 

לכם כיצד להפסיק לבנות על המשכורת כביטחון כלכלי ולמה עכשיו הוא הזמן הטוב 
ביותר להתחיל עסק משלכם בשיווק רשתי

העולם היום משתנה במהירות, ומה שהיה בטוח 
בעבר מתגלה היום כחוסר ודאות.

רוב האנשים שעובדים בתור שכירים ועצמאיים 
מוצאים את עצמם מתקשים להתמודד עם 

משבר כלכלי. 
פיטורים, סגירת מפעלים, חברות המעתיקות את 
הפעילות למדינות אחרות, קיצוצים בשכר וקרנות 

פנסיה שנפגעות הם תהליכים שמאפיינים את 
המצב הכלכלי הנוכחי. זו אינה תקופת המיתון 

הראשונה וגם לא האחרונה; ההיסטוריה מראה 
לנו שבכל עשור אנו חווים תקופה של מיתון.

למרות שבכל מקום מדברים על החשיבות של 
ביטחון כלכלי, רוב האנשים אינם יודעים מה הם 

צריכים לעשות כדי ליצור עתיד בטוח יותר עבורם 
ומהן האפשרויות הקיימות.

אחת הסיבות לכך היא שלבני אדם יש צורך 
ביציבות, ואנו פוחדים לעשות שינויים גדולים 

בחיים בצורה דרסטית.
הפתרונות שאנו מכירים הם ייסוד עסק חדש או 
רכישתו, תוך השקעות משמעותיות שלא תמיד 
בנמצא )בהנחה שהידע נמצא בידינו(, השקעת 

כסף בשוק ההון או מציאת עבודה נוספת 
שתעזור לנו להכניס עוד כסף לבנק.

אך היום, כאשר קשה למצוא עבודה, עסקים 
נסגרים בכל יום ובמדינות אחרות אפילו בנקים 
מבקשים עזרה...כל אלו גורמים לנו לפחד עוד 
יותר, ורובנו פשוט מקווים שהממשלה תצליח 

לתקן את הכלכלה.
אולם, ישנה דרך אחרת! דרך שמאפשרת לכל 

אחד ליצור לעצמו ביטחון כלכלי, ללא סיכון 
וללא השקעה גדולה של כסף, להבדיל מהשקעה 

גדולה בעסק חדש או בשוק ההון. אם אתם 
רוצים ליצור עתיד בטוח בתקופה של חוסר 

ודאות, שיווק רשתי יכול להיות הפיתרון שאותו 
חיפשתם!

שיטת השיווק המכונה “שיווק רשתי” נוסדה לפני 
כ- 60 שנים וכיום עובדים בה מעל 70 מיליון 

אנשים ברחבי העולם.
השיווק הרשתי מאפשר לכל אדם להתחיל לבנות 
לעצמו הכנסה יציבה שהולכת וגדלה עם השנים, 
ואינה מושפעת מהעליות והירידות של הכלכלה 

העולמית.
אין צורך בהשכלה קודמת, תואר או ניסיון. 

כל אחד, בכל שלב בחייו, יכול להיכנס לתחום 
ולהתחיל לבנות לעצמו תזרים הכנסה נוסף.

בימים אלה המקצוע מושך אליו אנשים מכול 
קצוות המשק הישראלי; החל מאימהות שרוצות 
להרוויח כסף תוך כדי גידול הילדים, סטודנטים 

שמתקשים למצוא עבודה ומחפשים גמישות ועד 
מנהלים בכירים, ראשי מחלקות ועובדי מדינה 

שהקריבו את המשפחה למען הקריירה, והיום הם 
רוצים שינוי בחיים ומחפשים דרך טובה ויעילה 

לעשותו.

כמעט כולם יכולים להגשים חלום בעזרת שיווק 
רשתי; בין אם מדובר בליצור הכנסה יותר גדולה, 
ליהנות מהיתרונות של זמן פנוי, לעזור לזולת או 

לבלות זמן איכות עם המשפחה.
אך הדבר העיקרי שרוב האנשים מוצאים בשיווק 

רשתי הוא - יציבות כלכלית אמיתית.

להבדיל מחברות אחרות, רוב חברות השיווק 
הרשתי אינן מושפעות מהכלכלה העולמית. 

דוגמה לכך נוכל לראות בחברת Forever, שכבר 
משנת 1978 חווה רק צמיחה כלכלית. בשנת 

2008 , בשיא המשבר העולמי, המכירות צמחו 
בעוד 20 אחוזים, ובישראל הצמיחה הייתה גבוהה 

מ – 5% באותה שנה!
נתון זה מהווה את הסיבה העיקרית לכך שיותר 

ויותר אנשים בוחרים לעסוק בשיווק רשתי, 
במקום להשקיע כספים בעסק חדש או להחליף 

זמן יקר בכסף מועט מעבודה נוספת.

כיום, מקצוע השיווק הרשתי וההזדמנות שחברת 
Forever מציגה, הם מהאפשרויות הבודדות 
שמציעות לכל אדם שנמצא בכל מצב כלכלי 

שהוא, לבנות לעצמו ביטחון, יציבות ואפיק 
הכנסה שיגדל לאורך השנים.

ישנה דרך אחרת! דרך שמאפשרת לכל אחד ליצור לעצמו ביטחון כלכלי, ללא סיכון 
וללא השקעה גדולה של כסף

כמעט כולם יכולים 
להגשים חלום בעזרת 

שיווק רשתי; בין אם מדובר 
בליצור הכנסה יותר גדולה, 

ליהנות מהיתרונות של 
זמן פנוי, לעזור לזולת 

או לבלות זמן איכות עם 
המשפחה.
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המשכורת שלכם היא לא ביטחון כלכלי

בין משפחה לקריירה סיבות 7 
לפתוח עסק 
של שיווק רשתי

עלות השקעה נמוכה: אין סיכון  1
כלכלי

להרוויח על העבודה של אחרים  2
בדיוק כמו “הבוס”, מבלי 

להעסיק עובדים

אפשרות לבנות ביטחון כלכלי  3
ואפילו עושר

עסק שמאפשר יציבות כלכלית  4
בזמן מיתון

אי אפשר לפטר אתכם 5

עבודה בשעות שמתאימות  6
לכם. בנו ביטחון כלכלי בקצב 

שלכם!

אין צורך בידע קודם או ניסיון.  7
תלמדו את השיטה תוך כדי 

בניית העסק

גשו לעמוד הבא כדי להכיר את חברת Forever, ולראות מה היא יכולה להציע לכם.
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במשך שנים עבדתי מהבוקר עד הערב כמנהלת בכירה ויועצת ארגונית, עם 
קריירה מצליחה ומשכורת גבוהה.  בשנים הללו בקושי ראיתי את משפחתי 

וילדי, ולמרות שנהניתי מעבודתי הרגשתי כי ה"אוטוסטראדה" עליה אני נוסעת 
מובילה לדרך ללא מוצא. 

ההבטחה הגדולה שלעברה תכננתי את החיים הייתה בעצם היציאה לפנסיה, 
שבה אוכל להגשים את החלומות שלי. הבנתי שאני חיה את מירוץ העכברים 

וכי החיים שלי בורחים מבלי שאני מנהלת אותם. הפסדתי דרך קבע את 
הדברים החשובים לי באמת, כמו זמן עם המשפחה והילדים. המשכתי 

להעסיק מטפלת שבעצם החליפה אותי בתור אימא. היא קיבלה את הילדים 
שלי מבית הספר והגן, האכילה, בישלה וכיבסה. התסכול שלי על כך שאני 

מגיעה הביתה אל הילדים בשעות החשיכה הלך וגבר. עם הלידה השלישית, 
החלטתי שאני לא ממשיכה עם החיים הללו יותר.

התחלתי לחפש דרך להרוויח כסף מהבית כדי לאפשר לי לגדל את הילדים 
שלי באופן מלא. כן, היה חשוב לי למצוא משהו מעניין ומאתגר עם הכנסה 

נאה בצידו, שייתן לי ביטחון כלכלי. הסביבה הודיעה לי ש"אין חיה כזו". לפני 
כ - 11 שנה, אחרי הרבה קריאה וחקירה, הבנתי כי הדרך הנכונה עבורי היא 
השיווק הרשתי שיאפשר לי להרוויח מבלי לוותר על ילדי. לאחר שהחלטתי 
כי שיווק רשתי הוא הפתרון המתאים עבורי, בדקתי וחיפשתי חברה שתתן 
לי שילוב של מוצרים איכותיים עם צריכה יומיומית, תוכנית שיווקית טובה 

ואנשים איכותיים שיתנו לי ליווי להצלחה! אחרי שבדקתי מספר חברות בחרתי 
 .Forever-להצטרף ל

Forever שינתה לי ולמשפחתי את החיים לחלוטין! אני עובדת מהבית ואמא 
מאוד נוכחת ופעילה עבור הילדים שלי תוך שאני מרוויחה היטב. הגשמתי 
חלומות רבים, אני צועדת בטבע הסובב את ביתי כמעט כל בוקר, פיתחתי 
מספר תחביבים חדשים ולמדתי קורסים רבים בתחומי הטיפול ההוליסטי 

והיום אני גם מטפלת ומלמדת שיטות ריפוי  אנרגטיות כגון תטא הילינג 
ואנרגית הסוסים. אני משלבת היום את כל הכלים  שצברתי כמנהלת, יועצת 

ארגונית, מאמנת אישית ועסקית וכן כמטפלת ומורה רוחנית בעסק שלי 
עם Forever. אני מלווה את המשווקים שלי להצלחה שלהם עם כל הניסיון 

והכישורים הללו באהבה גדולה! 

ענת הירש, מנהלת



למה Forever היא הבחירה הנכונה
שוקלים ברצינות לבנות ביטחון כלכלי? כדאי שתבדקו מהן 4 התכונות שהופכות את 

חברת Forever לאופציה הטובה ביותר עבורכם

Forever | המגזין השיווקי
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בכל בחירה שאנו עושים בחיים, אנו תמיד רוצים לדעת שעשינו את הבחירה 
הנכונה. כאשר זה מגיע לבחירת החברה שבה תבנו את הביטחון הכלכלי 

שלכם לאורך השנים, ההחלטה הופכת להיות עוד יותר משמעותית.
אז כדי שתוכלו לעשות את הבחירה הנכונה, פורטו בעמודים הללו כל 

האלמנטים שאתם צריכים לחפש ואת הסיבות מדוע אנו חושבים שבחברת 
Forever תוכלו למצוא את כולם ואף יותר...

יציבות כלכלית ותשתית עולמית 
זהו הקריטריון החשוב ביותר שאתם צריכים לבדוק בכל השקעה או עסק 

שתפתחו. המאה ה- 21 מאופיינת בכלכלה מאוד לא יציבה, והמשבר הכלכלי 
האחרון המחיש את חשיבותה של יציבות כלכלית בעסק ובמשפחה.

בזמן שהמון חברות במשק מקצצות בשעות עבודה, מעבירות מפעלים לחו”ל, 
מפטרות עובדים בישראל או פושטות את הרגל, חברת Forever ממשיכה 

לצמוח ולגדול בדיוק כפי שהיא עשתה מאז נוסדה בשנת 1978.
אם נבדקים נתוני החברה, אפשר לראות ש- Forever הצליחה מאוד 

בתקופה של צמיחה כלכלית, והצליחה אף יותר בשנים של מיתון. הסיבה לכך 
נעוצה במודל העסקי של השיווק הרשתי ובמוצרים האיכותיים של החברה.

כיום החברה פעילה ביותר מ- 155 מדינות בעולם! נתון מדהים זה מאפשר 
לכם לשווק את המוצרים ולממש את ההזדמנות של Forever כמעט בכל 
מדינה ללא עלות. משווקים רבים בחברה הספיקו לבנות קבוצות הפועלות 

במדינות רבות באירופה, ארה”ב, אפריקה ואסיה, וגם אתם יכולים להתעורר 
בבוקר כדי לגלות שבמקום אחר בעולם נמכרו מוצרים ואתם הרווחתם כסף.

מוצרים איכותיים, יחודיים ומתכלים
הקריטריון השני אותו חשוב לבדוק הוא המוצר שאותו אתם מתכננים 

לשווק, ובתחום הזה חברת Forever מתעלה לרמה הגבוהה ביותר.
את הבסיס של המוצרים כמעט כל אדם בעולם כבר מכיר, והוא צמח האלו 

ורה בעל תכונות הריפוי הרבות.
כמעט כל משפחה בישראל מחזיקה ג’ל אלו ורה בבית למקרה של כוויות, 

חתכים ועקיצות. 
חברת Forever פיתחה תהליך מיוחד להפרדת ג’ל האלו ורה מהעלה 

 ושמירה על פעילותו המיוחדת באופן טבעי. 
אף חברה אחרת לא הצליחה לחקות תהליך זה, הנותן לה אלו ורה שמכילה 
את כל הרכיבים הפעילים שלא קיימים במוצרים הנמצאים במדפי החנויות.

מוצר הדגל של החברה הוא ג’ל אלו ורה לשתייה שתורם רבות לשיפור ספיגת 
מרכיבי המזון בתוך מערכת העיכול, ועל ידי כך מצייד את הגוף במרכיבי מזון 

רבים יותר, אותם מנצל הגוף  ליעילות  גדולה יותר של פעילויותיו.
לחברה ישנם מוצרים במגוון של קטגוריות, החל ממוצרי קוסמטיקה לעור, 

בקרת משקל, היגיינה וטיפוח אישי, תוספי תזונה ועוד...
זו היא הסיבה לייחודיות ולאיכות של המוצרים.   

דבר נוסף שחשוב לזכור הוא שכל המוצרים של החברה הם מוצרים מתכלים 
ובגלל שהם מוצרים המספקים תוצאות חיוביות, רוב האנשים ירצו לקנות 

אותם שוב ושוב בכל חודש.
חשוב לציין שלהבדיל מחברות שיווק רשתי אחרות, בחברת Forever עלות 
המוצרים היא סבירה ביותר ומאפשרת לכל משפחה להכניס מגוון רחב של 

המוצרים אל הבית.
כל אלו יוצרים ביחד את הצריכה הקבועה של המוצרים, דבר שאפשר 

לחברת Forever להגיע למחזור מכירות עולמי העולה על 2.5 מיליארד 
דולר בשנה! 

השילוב בין מוצרים איכותיים ויחודיים במחירים הוגנים אשר נדרשים בכל 
בית ומתכלים בכל חודש, הוא זה שיבסס לקוחות חוזרים רבים ואת תזרים 

ההכנסה שלכם וייצור עבורכם ביטחון כלכלי.
מידע נוסף על המוצרים תוכלו למצוא בעמודים הבאים.

 תוכנית תגמול נדיבה ויצירת מספר 
תזרימי הכנסה

תוכנית התגמול של החברה היא זו שמעודדת המוני אנשים מכל קצוות 
העולם להצטרף אל החברה ולבנות לאורך השנים ביטחון כלכלי אמיתי.

ניתן להרוויח ב-Forever כסף במספר דרכים:
ראשית, אין דמי הצטרפות.

רווח קמעונאי
כאשר תתחילו להשתמש במגוון המוצרים של החברה, תמצאו את עצמכם 

ממליצים בחום לאחרים להשתמש במוצרים. כאשר הם יבקשו לקנות 
אותם, תוכלו להרוויח החל מ – 15% דרך  35% ועד 48% מכל מחזור מכירה 

שתעשו באופן אישי.

בונוס קבוצתי
תזרים ההכנסה שתבנו עם Forever אינו מבוסס על המכירות האישיות 

שלכם בלבד, ומומלץ לא להתמקד אך ורק במכירות. כדי לבנות ביטחון 
כלכלי תוכלו לפתח קבוצה של משווקים שכל אחד עושה מעט, אבל ביחד 

.TEAM MARKETING קוראים Forever-עושים הרבה. לרעיון הזה ב
לדוגמה, כאשר יהיו בקבוצה שלכם כ- 30 משווקים, וכל אחד ימכור 

בכל חודש רק ל - 5 לקוחות, אתם תהיו מתוגמלים על כל 150 המכירות 
שהאנשים שבקבוצה עשו.טווח הבונוסים הוא בין  3% - 13% .



בונוס מנהיגות
עם הזמן הקבוצה שלכם תלך ותגדל, ואתם תגיעו לדרגת מנהיגות בחברה 

הנקראת ‘מנהל’. 
זו היא הדרגה שמומלץ לכל אחד שמעוניין בביטחון כלכלי לשאוף, כי בה 
השערים רק נפתחים והאפשרות להרוויח סכומי כסף גדולים מתממשת.

כאשר תעזרו גם לאנשים שבקבוצה שלכם להגיע לדרגת מנהל, אתם 
תרוויחו בונוס נוסף על מחזור המכירות שנוצר ע”י הקבוצה שלהם. הבונוס 

מתחיל ב- 6%. ככל שתעזרו ליותר אנשים להגיע לביטחון כלכלי, כך תרוויחו 
יותר כסף ונפח ההכנסה שלכם יגדל.

 Forever2Drive
כאשר הקבוצה שלכם תגדל ותתרחב, אתם תרצו לערוך מפגשים ולנסוע 

לפגישות ברחבי הארץ. חברת Forever מבינה את הצורך הזה ומוכנה 
לשלם לכם בין 1900 ל-3800 שקלים בכל חודש כדי לעזור לכם לרכוש את 
מכונית חלומותיכם. חלק מהאנשים משתמשים בכסף זה כדי לשלם עבור 

רכב חדש, לכסות הלוואות או לשלם עבור המשכנתה.

טיולים אקזוטיים
מדי שנה תוכלו לזכות בטיולים ברחבי העולם הממומנים על ידי החברה. 

המון משווקים זוכים בכל שנה לטוס לכנסים ברחבי העולם וישנם משווקים 
שהספיקו להיות באתרי נופש ומלונות בהוואי, מקסיקו, אנגליה, איטליה 

ומדינות נוספות.
כל אלו הם רק חלק מתוכנית התגמול של החברה, וישנם עוד תמריצים 

.Forever-ובונוסים לאלו שמתכוונים להצליח בגדול ב
להבדיל ממשכורת, ב-Forever אין מגבלה על כמות הכסף שאפשר 

להרוויח ואין מגבלה על גודל הקבוצה שאתם יכולים לבנות... השמיים הם 
הגבול.

פירוט מלא על תוכנית התגמול תוכלו למצוא בעמוד 24.

תמיכה במשווקים והדרכות 
חברת Forever יודעת היטב שסוד ההצלחה שלה טמון במשווקים שלה, 

ולכן היא מוכנה להשקיע את מירב המאמצים כדי לאמן ולהוביל את 
המשווקים להצלחה האישית שלהם.

לרשות המשווקים עומדים אתרי אינטרנט המלאים בהדרכות במגוון שפות 
וכן גם חנות וירטואלית שאליה אפשר להפנות לקוחות מכול מקום בעולם.

ישנן הדרכות בחברה המלמדות כיצד לבנות את העסק ולהגיע לדרגת המנהל 
הנחשקת. ההדרכה גם מקנה לכם את כלי השיווק שיאפשרו לכם לספר על 

המוצרים ועל ההזדמנות בקלות וביעילות.
כל אלו ועוד עומדים לרשות המשווקים. מידע זה מאפשר לכל מי 

שמתחיל לעבוד עם Forever להרוויח כסף כבר בחודש הראשון שלו, 
ועם השנים- לבנות ערוץ הכנסה יציב וביטחון כלכלי אמיתי. התמיכה 

הגדולה ביותר מגיעה מחונך צמוד שהולך אתכם לאורך כל הדרך ללא 
עלות.

עלות התחלה נמוכה – אין דמי הצטרפות או חברות.  1
בנוסף, חברת Forever מאפשרת לכם לבחור בין מגוון 

של ערכות התחלה המתאימות לכל אחד.
להרוויח כסף במהירות –שיטת העבודה מאפשרת  2

לכם להרוויח עוד כמה אלפי שקלים כבר בחודשים 
הראשונים, ולהתקדם בסולם ההכנסות של החברה.

אין סיכון כלכלי – חברת Forever מאפשרת לקבל  3
החזר כספי על כל המוצרים שלא נפתחו במידה ותרצו 

להפסיק את הפעילות.
תוכנית תגמול עם מינוף גבוה – מאפשרת לכם להרוויח  4

אחוזים ב- 10 דרכים שונות מהפעילות שלכם ושל חברי 
הקבוצה שתבנו.

יציבות כלכלית – לחברת Forever יש הון גדול  5
המושקע בנכסים. היא בבעלות פרטית, אינה מושפעת 
מתנודות בבורסות העולמיות ובעלת סניפים ביותר מ- 

155 מדינות בעולם.
מוצרים אפקטיביים שאנשים קונים – כמעט כל אדם  6

שמנסה את המוצרים של Forever מעוניין להמשיך 
ולהשתמש בהם מסיבה אחת – הם עובדים מעבר 

למצופה.
החברה משלמת את התגמול בזמן – את העמלות  7

אתם מקבלים בכל חודש ישירות לחשבון הבנק שלכם. 
החברה דואגת תמיד לעמוד בלוח הזמנים ולשלם את 

הסכום המדוייק.
פיתוח מוצרים, חישוב התגמולים – הכל על חשבון  8

החברה. התפקיד שלכם ב- Forever הוא לחשוף כמה 
שיותר אנשים להזדמנות המיוחדת הזאת ולמוצרים, 

וליהנות מהכסף שתרוויחו.
תמיכה והדרכות – החברה מאפשרת לכל אחד לקבל  9

חומרי הדרכה, ימי עיון והשתתפות בכנסים שילמדו 
אתכם כיצד לבנות לעצמכם עסק לרמת ההכנסה 

שאליה אתם שואפים.
אמינות ויושרה – אחד מעקרונות היסוד שביססו את  10

חברת Forever היא התמיכה המלאה במשווקים שלה! 
לעזור להם להצליח עד כמה שאפשר, כי ההצלחה 

שלהם היא ההצלחה שלה.

10 סיבות מדוע Forever היא 
הזדמנות ללא סיכון המאפשרת 

ביטחון כלכלי

למה Forever היא הבחירה הנכונה
7 | FBO להיות  
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מתפרנסת בכבוד 
ופנויה להיות אמא

האם אפשר "גם וגם"? לעבוד ולהתפרנס בכבוד וגם למצוא את הזמן ״להיות 
אמא״? זו שאלה שמטרידה אימהות רבות. תמה קופמן קיבלה מענה מפתיע.

שמי תמה קופמן. אני נשואה ואמא לחמישה ילדים ברוך ה', ואנו גרים ביישוב עלי 
שבשומרון. 

הסיפור שלי עם Forever הוא מבחינתי סיפור לא צפוי לחלוטין. 
את חיי המקצועיים התחלתי כמחנכת באולפנה בירושלים. אהבתי מאד את עבודתי 

למרות שהיא הייתה קשה ותובענית. במקביל, הטרידה אותי השאלה, כיצד אוכל להמשיך 
עם עבודה זו גם כשהמשפחה תגדל. בינתיים נולדו לנו שני ילדים, אבל עדיין הרגשתי 

שהמשימה עוד אפשרית ואני עדיין מצליחה להיות גם מורה וגם אמא. בכל זאת, כשהייתי 
בהריון השלישי, עברנו דירה מירושלים לישוב עלי, והחלטתי שאני מנצלת את השינוי 

ומחפשת עבודה מהבית. אני חייבת לומר בכנות שהיה לי מאד קשה לקום ולעזוב את 
המשרה המוכרת והבטוחה בהוראה, ולאזור אומץ לנסות משהו אחר לגמרי.

בהשגחה פרטית, הגיעה אלי ההצעה להצטרף ל-Forever. לא הכרתי את זו שהציעה לי 
קודם לכן ולא שמעתי מעולם על Forever. אני ובעלי )שהוא עוד יותר הססן וחשדן ממני( 

הגענו למסקנה שכדאי לנסות זאת, בעיקר לאור ההבטחה להחזר כספי מלא אם נתחרט. 
מקסימום הפסדנו כמה שעות עבודה...

על הרגע הזה אני מודה לה' עד היום כל יום כמעט.

הצטרפתי בהיסוס. ההתחלה הייתה קשה, היו לי הרבה רגעים של כמעט-ייאוש, אבל בסופו 
של דבר, עם הדרכה צמודה וליווי מקצועי של החונכות שמעליי, עליתי לאט לאט בסולם 

הדרגות של Forever עד שהגעתי לדרגת מנהלת. 

כיום אני נהנית להדריך ולקדם את הצוות שלי, למכור מוצרים איכותיים, ולהציע לאנשים 
חדשים להקים את העסק שלהם עם Forever. אני מרגישה שאני פשוט נותנת להם מתנה.
העבודה ב- Forever מתרחשת בזמנים שאני בוחרת, ובמקומות שאני בוחרת. אני ה"בוס" 

של עצמי ואני מנהלת את זמני לפי סדרי העדיפויות שלי בלבד. 
כל זה מאפשר לנו כמשפחה ליהנות מחירות אמיתית, מעצמאות כלכלית ומהכנסה 

בטוחה. 

השאלה שהטרידה אותי בתחילת חיי המקצועיים- קיבלה מענה מפתיע. לא חשבתי 
שאמצא פתרון כזה מוצלח של "גם וגם". היום אני גם עובדת, גם מתפרנסת בכבוד וגם 

מגדלת את ילדיי ופנויה להיות אמא! אני שולחת את ילדיי למוסדות החינוך בנחת בבוקר, 
עובדת בשעות הבוקר מהבית, ומקבלת את פניהם חזרה באחת וחצי בצהריים. מבחינתי זו 

הגשמת החלום שלי ממש!
אם כל זה מדבר גם אליכם, ובכל זאת אתם עדיין מתלבטים, הייתי רוצה לומר לכם שלוש 

מילים בלבד: נסו! מה תפסידו??  
הרבה הצלחה והחלטות טובות ונכונות! 

תמה קופמן, מנהלת בכירה

את חיי המקצועיים 
התחלתי כמחנכת 

באולפנה בירושלים. 
הטרידה אותי 

השאלה, כיצד אוכל 
להמשיך עם עבודה 

זו גם כשהמשפחה 
תגדל. 

בס"ד
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יותר זמן עם המשפחה 
מבלי לוותר על הקריירה

אוסנת שמש שור חיפשה עסק שיאפשר לה להרוויח כסף תוך כדי גידול הילדים, 
Forever ומצאה את

את הקריירה שלי התחלתי בתור שכירה. אני 
במקצועי אשת שיווק ומחזיקה בתואר שני 

במנהל עסקים.
במהלך הקריירה כשכירה תרמתי להגדלת 
עסקים של אחרים, ושאלתי את עצמי איך 

אצליח להגשים את חלומי לפתוח עסק לעצמי 
במרוץ החיים.

כשנולדה בתי הבנתי שקריירה וגידול ילדים לא 
תמיד משתלבים כמו שהיינו רוצים. בעלי היה 

איש היי-טק, עבד במשך שעות ארוכות, ומצאתי 
את עצמי מחפשת כיוון שיאפשר לי לגדל את 
ילדיי להתפרנס בכבוד ולהרוויח לפי מה שאני 

באמת שווה. 
פתחתי עסק עצמאי, דבר שאיפשר לי לתכנן 

את עבודתי לפי צרכי כאמא. 
כעצמאית עסקתי בפיתוח עסקים של אחרים, 

אך עדיין שאפתי לפתח עסק משלי עם מינימום 
השקעה ומקסימום הכנסה.

במשבר הגלובלי של 2008 , החברה שבה עבד 
בעלי נסגרה, ואז הבנתי שביטחון וקביעות 

בעבודה הינם אשליה. לא חשבתי שאהפוך 
למפרנסת העיקרית של המשפחה.

כולנו שמענו על שיווק רשתי ובמהלך השנים 
קיבלתי לא מעט הצעות להצטרף לחברות 

אחרות. הסטיגמה שקיימת בציבור סביב 
התעשייה הזאת מנעה ממני לחשוב ברצינות 

בכיוון, עד שסיפרו לי על נפלאות צמח האלו ורה 
ומוצרי Forever. לא מיהרתי להצטרף, להיפך; 

לקחתי את הזמן לחשוב, לבדוק לעומק את 
החברה, את התוכנית העסקית, את המוצרים 

ואת התעשייה הזו בכלל.  
כשהחלטתי להצטרף ידעתי כי כאן אוכל לממש 

את תוכניותיי ולהגשים את חלומי.
כאם לילדים קטנים, זמני היה מוגבל ויכולתי 

להקדיש בסה"כ יומיים בשבוע .
למרות העבודה החלקית הגעתי להכנסה גבוהה 

ולאחר תקופה לא ארוכה קיבלתי תגמולים 

בסדר גודל של חמש ספרות שהלכו וגדלו מדי 
חודש. 

החלק המרגש בכל העניין היה שלא רק הצ'ק 
שלי גדל אלה גם זה של חברים ושותפים 

נוספים שהצטרפו אלי לעסק.  
אני מאוד גאה בכל המנהלים שהתפתחו 

בקבוצה שלי ואני ממשיכה לקדם את חלומם 
של שותפים נוספים להיות בעלי עסקים 

  .Forever-עצמאיים ב

היום אני יודעת שהעתיד והביטחון הכלכלי של 
משפחתנו כבר לא תלויים באיזה בוס, בעל 

מניות או משברים כלכליים שקורים בעולם. 
אותי אף אחד לא יוכל לפטר!  

נהפוך הוא, גם בזמן מיתון עולמי, העסק שלי 
ממשיך לגדול ולצמוח וזו הרגשה נהדרת.

החלום שלי התגשם כי בחרתי להצטרף 
 .Forever-ל

לא רק חלומי התגשם, אלה גם חלומם של 
מאות שותפיי שבחרו לקחת שליטה על העתיד 

הכלכלי שלהם ולהצטרף לצוות שלי.
החיים הם מערבולת אחת גדולה שסוחפת 

אותנו לכיוונים שונים, והשאלה היא איך ואיפה 

הנכם רואים את עצמכם בעוד מספר שנים...

קיבלתי החלטה לפני עשר שנים והתפתח 
לי עסק בינלאומי עם הכנסה שמאפשרת לי 
להרוויח בשעת עבודה סכומים שלא חלמתי 

להרוויח.

ומה אתכם?
אם אתם מעוניינים לקחת את השליטה על 

חייכם ועתידכם הכלכלי כמוני אל תיתנו לדבר 
לעצור בעדכם, קחו יוזמה עוד היום!

זכרו, העתיד שלכם מתחיל עכשיו.
אני מאחלת לכם כל טוב והמון הצלחה!

אוסנת שמש שור, מנהלת בכירה

כולנו שמענו על שיווק 
רשתי ובמהלך השנים 

קיבלתי לא מעט הצעות 
להצטרף לחברות 

אחרות. הסטיגמה סביב 
התעשייה הזו מנעה 

ממני לחשוב ברצינות 
בכיוון, עד שסיפרו לי 
על נפלאות האלו ורה 

Forever ומוצרי

במשבר הגלובלי 
של 2008 , החברה 

שבה עבד בעלי 
נסגרה, ואז הבנתי 
שביטחון וקביעות 

בעבודה הינם 
אשליה.
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עליתי לישראל בגיל 20. במקצועי – אחות 
מעשית. תמיד הרגשתי שהייעוד שלי הוא 

לטפל באנשים.
כעבור חצי שנה הכרתי את בעלי לעתיד- 

רופא מנתח במקצועו. 
במשך 15 שנים עבדתי כאחות מוסמכת. 

היה לי קשה להשלים עם המגבלות 
התקציביות, עם הביורוקרטיה, עם חוסר 

האונים שלי מול צרכי החולה שלא יכולתי 
למלא. רציתי לעזור יותר. הרבה שנים 

הרגשתי בתוכי שיש לי הרבה יותר לתת. 
רציתי לעשות משהו גדול יותר, משמעותי. 

לגעת בחיים של הרבה אנשים.
הדבר שמנע ממני לעשות את השינוי שרציתי 

היה תמיד החשש מפני כישלון. הרי לא היה 
לי שום רקע עסקי, שום ידע בשיווק, בניהול 

ספרים, במכירות... חששתי להפסיד כסף, 
ובמשך 15 שנים נשארתי במקום עבודה 

שבעצם לא סיפק אותי.
לשיווק רשתי נחשפתי בגיל 36, הסיבה 

שחיפשתי שינוי לא הייתה כלכלית.
 ההכנסות שלנו היו גבוהות יחסית לשוק – 

בעלי השתכר יפה מאד כרופא בכיר, הרגשתי 
שאני צריכה להפסיק לפחד ושהגיע הזמן 

לנסות ולהגשים את החלום שלי. עזבתי את 
המקצוע שלי ופניתי לתחום חדש ומאתגר – 

שיווק ישיר.

אני חייבת לקחת יוזמה 
ולמצוא דרך חדשה

אומרים שהאדם מתכנן תכניות וההוא 
מלמעלה עושה סידורים משלו... במקרה 
שלי, היד המכוונת פשוט לא הותירה לי 

ברירה. בשנת 1996 בעלי חווה התקף לב 
נרחב, שהוביל לניתוח לב פתוח והשבית 

אותו מעבודה למשך מספר חודשים. בבת 
אחת ירדה ההכנסה שלנו בצורה משמעותית, 

ולפני שהצלחתי לבנות הכנסה רצינית 
מהעסק הפרטי שלי. האחריות שהרגשתי 

הייתה עצומה. הייתי בלחץ גדול כיצד לפרנס 
את המשפחה ולשמור על רמת החיים 

שהורגלנו אליה. הבנתי שאני חייבת לקחת 
יוזמה ולמצוא דרך חדשה.

זה היה השלב שבו נחשפתי לראשונה לשיווק 
הרשתי. התאהבתי מיד בשיטה. מבחינתי, 
היכולת לתרום ולעזור להרבה אנשים בלי 

לחשוב מה מקבלים בחזרה היא נתינה 
אמיתית. מה שיפה בשיטה הוא שבסופו של 
דבר, אם באמת נותנים- גם מקבלים בחזרה.

היה לי מאוד חשוב להצטרף לחברה שיש לה 
מוצרים שפונים לקהל רחב – גברים, נשים, 

ילדים וכו'.
בתחילת דרכי עם Forever עבדתי בלילות 

כאחות, כדי לפנות את היום עבור הקמת 
העסק שלי. למרות שהשקעתי הרבה מאמץ 

ולמרות הניסיון שהיה לי בתחום, לא הצלחתי 
במשך 9 חודשים לצרף אף אחד. כמובן שגם 

ההכנסה שלי הייתה נמוכה מאוד.
לאחר 9 חודשים הצטרפה אליי ידידה 

שהפכה להיות המשווקת הראשונה שלי. 
מאותו יום, הכול השתנה. התחלתי להרוויח 

פי 3 ואפילו פי 4 ממשכורת ממוצעת של 
אחות, ואז הפסקתי את העבודה בלילות 
והקדשתי את הזמן רק לבניית העסק עם 

.Forever
הדבר החשוב לי ביותר זה הביטחון הכלכלי, 

שמאפשר לי לקחת שליטה על החיים שלי 
ולוודא שלילדיי ולמשפחתי לא יחסר דבר. 

השאיפה שלי היא לחיות בתחושת שפע, בלי 
הצורך להגביל את עצמי ובלי לעשות חשבון 

על ההנאות הקטנות והגדולות של החיים.
סוף סוף הרגשתי ביטחון. זו הייתה תחושה 

אדירה של הקלה. ידעתי שתמיד יהיה לי כסף 
לעזור למשפחה שלי. במשך השנים עשיתי 
דברים שמעולם לא חלמתי לעשות. בניתי 
בית חדש שאליו המשפחה שלי מתכנסת 

בחגים ותמיד יש מקום לכולם. קניתי לעצמי 
רכב חדש ומפנק ועזרתי לבנותיי ללמוד 

ולרכוש השכלה במוסדות אקדמאים.
בנוסף, נסעתי על חשבון החברה לנופשים 

וטיולים ברחבי העולם. 
אני חיה את החיים שתמיד רציתי לחיות 

ויותר מזה. אני עוזרת לאנשים אחרים 
להגשים את החיים והחלומות שלהם, וזו 

מבחינתי תחושת סיפוק אדירה.
עצה שלי: אם אתם קוראים את הסיפור הזה, 

ייתכן וגם אתם נמצאים בשלב שבו אתם 
צריכים לקבל החלטה. ההחלטה הזו עשויה 

לשנות את חייכם, להוביל אתכם קדימה 
ולאפשר לכם סוף סוף לקבל מהחיים את מה 

שמגיע לכם.
הדרך היחידה שתגרום לדבר זה להתגשם 
היא אם תיקחו את עצמכם ואת העשייה 

שלכם ברצינות, תלמדו, תתפתחו, תשקיעו 
ותבינו שהכי חשוב הוא לא "לנסות" אלא 

"לעשות"!! בהצלחה לכולכם,

אווה שבתאי, מנהלת בכירה

האם כל אחד
יכול להצליח?

אווה שבתאי, מנהלת בכירה ב-Forever, מראה שכל אחד יכול להצליח 
בכל מצב בחיים – רק צריך להאמין בעצמכם.
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אומרים שהאדם 
מתכנן תכניות 

וההוא מלמעלה 
עושה סידורים 

משלו... במקרה 
שלי, היד המכוונת 
פשוט לא הותירה 

לי ברירה. 



סיפור אישי הוא באמת... אישי.  לכל אחד 
מסלול ודרך שה' היתווה לו, במיוחד עבורו, 

ואף אדם לא יוכל לדרוך בדיוק באותו השביל. 
אבל מה שכן אפשר להעביר לשני- אלו הם 
התובנות, הגילויים הפנימיים ונקודות האור 

שהאירו את הדרך. הנה שניים מהם:

העבודה כשליחות
"בעל עסק שרואה שליחות בעבודתו- הוא 

זה שיצליח" – ההסתכלות, שהעבודה 
ב-Forever אינה מסתכמת במכירת מוצר 

או עסק, אלא בהרבה מעבר.
כי עם אותה פעולה אפשר לפעול משהו רגעי 

. )…Forever( ואפשר לבנות משהו נצחי
לדוגמה, במכירת מוצר אפשר לכוון להקל 

מעל השני בכאב שלו או לשפר לו את איכות 
חייו, אפשר לצרף לו עצה בריאותית מועילה, 

ואפשר גם פשוט לחייך ולאחל לו מכל הלב 
"רפואה שלימה" ובזה הופכים את הפעולה 

הפשוטה של מכירה לפעולה עם מימדים 
אחרים, עם פנימיות, עם ניצחיות.

ובדומה, במכירת העסק, אפשר לכוון בהרבה 
מעבר ל-"צירוף משווק", אלא בעזרה ושיפור 

המצב הכלכלי של השני, בהעצמה האישית 
שלו, בהרחבת מעגל המכרים שעשוי לשפר 

את מצב רוחו ועוד ועוד. כל אחד יכול לחפש 
ולמצוא נקודות שבהן הוא תורם לזולת דרך 

העבודה ב-Forever. ועל ידי המיקוד בצורך 
של הזולת ולא רק בטובת ההנאה הפרטית, 
האדם מושך על עצמו ועל עסקיו ברכה, חן 

וחסד הן מאלוקים והן מאדם.

הצלחה נובעת מעבודה
"הֹון, ֵמֶהֶבל ִיְמָעט; ְוֹקֵבץ ַעל-ָיד ַיְרֶבּה"

)משלי י"ג, י"א(

הון הבא לא מיגיע כפיים- לא יתקיים, אבל 
הון המגיע ממלאכת יד- הוא יתרבה.

גם בעבודה ב- Forever אין מהפך פתאומי 
שיגרוף הון, העבודה האמיתית והיציבה היא 

קיבוץ של עוד לקוח ועוד בעל עסק. הרבה 
פעולות קטנות שיחד מצטרפות לעסק גדול, 

להון שיתקיים, בע"ה. לכן הדמיון שלעיתים 
מצטייר לנו, שההצלחות פה הן מהירות 
וגדולות הוא דמיון של חברות פירמידה 

והוא בגדר דמיון בלבד, כי באמת ההצלחה 
ב-Forever  היא הבנייה המתמשכת, 

היסודית והעקשנית. ממש לא פירמידה!

יהי רצון שנזכה עם התובנות האלו לבסס 
עסק יציב וריווחי שיפתח אותנו הן במישור 
הכלכלי והן במישור הרוחני, ואז נזכה לתת 
לשם Forever  משמעות כפולה, פנימית 

ואמיתית.

בהצלחה והרבה סיעתא דשמיא,
ימינה ליבשיץ, מנהלת

הדרך להצלחה
ימינה ליבשיץ בחרה לשים בצד את הסיפור האישי לטובת שתי תובנות 

שהאירו את דרכה ושרצתה לספר לכם עליהן

בס"ד
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שמי יעל צורגיל ואני בעלת תואר ד”ר בביולוגיה.  עבדתי מספר שנים 
במכון לחקר ימים ואח”כ לימדתי כ-10 שנים בבי”ס כדורי.  ערכתי 

עשרות עבודות מחקר עם תלמידים ומאד אהבתי את ההוראה.  אהבתי 
את התלמידים ורובם אהבו אותי. אבל לא אהבתי את הבירוקרטיה, את 

הצורך בהטלת משמעת ואת כל מה שסובב את ההוראה. 
מידי שבת מצב הרוח שלי היה יורד מפני שיום ראשון מגיע.  

הבנתי גם שלמרות כל הלימודים שלי אני אמשיך להישאר בבית הספר 
באותה עמדה שלא קידמה אותי לשום מקום. רציתי לעשות משהו 

אחר, רציתי לבוא כל בוקר בשמחה לעבוד וכך המשכתי כל שנה לחשוב 
שמשהו ישתנה. 

ידעתי שאני מאד אוהבת לעבוד עם אנשים. בגלל בעיה בריאותית 
נחשפתי למוצרים של Forever והתאהבתי בהם וכשהציעו לי להצטרף 

הבנתי שיש סיכוי שכך אוכל לעזור להרבה מאד אנשים וגם להתקדם 
בחיים. ב-Forever הגעתי לחופש לעבוד עם מי שאני רוצה , איך שאני 

רוצה ומתי שאני רוצה.

היום אני רואה איך אני מתקדמת לקראת המטרה הענקית שלי וזה 
עסק עם המוני אנשים שאני יכולה לעזור להם וגם להרוויח על מאמצי. 

קודם כל אנחנו משתמשים כמעט בכל מוצר שקיים בארץ של 
Forever, אני ממליצה לכל אחד להשתמש במוצרים. אני נפגשת 

עם הרבה אנשים והדבר האהוב ביותר עליי זה ההדרכות שאני נותנת 
לשותפים שלי. היום אני כבר חולמת עוד חלומות ואני יודעת שאגשים 

אותם אחד לאחד אם אהיה ממוקדת בדרך לשם.
ומאז שאני ב- Forever אני אוהבת את יום ראשון בדיוק כמו שאני 

אוהבת את כל שאר הימים, וכשמתקרב ה-1 בספטמבר )תחילת שנת 
הלימודים( הבטן שלי לא מתהפכת בניגוד למה שהיה כשהייתי מורה.

ד”ר יעל צורגיל, מנהלת

Forever -מהוראת ביולוגיה ל



Forever | המגזין השיווקי

 12 | סיפורי הצלחה

החלום שלך.
התוכנית שלנו.

גם לך מגיע לחיות את החיים שמגיעים לך. עם Forever זה אפשרי!

תמיד רצית לעבוד 
במשרד עם נוף מדהים.

אבל למה להתפשר? היום- בית קפה מול הים. 
 מחר- סלון ביתך ובשבוע הבא? 
מי יודע...? המשרד שלך נע איתך לכל מקום

 Forever מאפשרת את הגמישות 
ואת החירות הכלכלית שמגיעה לך.



האלו ורה כמובן
ג'ל האלו ורה הוא רב שימושי ואפשר לשתות אותו או למרוח אותו על 

העור. אלו ורה משמש כחומר העיקרי בכל מוצרי הטיפוח שלנו. 

Forever נוסדה ב-1978 ופעילה כיום 
בלמעלה מ-155 מדינות. חברות הבת שלה 

הפכו למגדלות, היצרניות והמפיצות הגדולות 
ביותר בעולם של מוצרי אלו ורה ומוצרים 
המופקים מהמכוורת. משפחת הצמחים 

הנקראת אלו, מכילה מעל 200 סוגים שונים. 
סוג אחד - אלו ברבדנסיס מילר )אלו ורה(, 

הוא זה שנמצא בשימוש של רוב האנשים 
בעולם. הוא נראה כמו קקטוס, אך למעשה 

הוא ממשפחת הליליים. צמח בשרני זה, בעל 
עלים מלאי ג'ל שקוף, היה ידוע לאורך כל 

ההיסטוריה כתורם לבריאות וליופי. הוא נפוץ 
בארצות חמות ויבשות והיה נערץ על היוונים 

והמצרים הקדמונים.
ג'ל האלו ורה הוא רב שימושי ואפשר לשתות 
אותו או למרוח אותו על העור. המגוון העשיר 

של מוצרינו כולל גם מוצרי טיפול וטיפוח 
לעור. אלו ורה משמש כחומר העיקרי בכל 

מוצרי הטיפוח שלנו. 
ב-Forever לא מוסיפים קצת אלו ורה 

למוצרים, אלא מתחילים את התהליך עם 
100% ג'ל אלו ורה מיוצב )ג'ל שעבר את 

התהליך הייחודי למניעת חמצון, תוך שמירה 
על המרכיבים הפעילים שלו( ואליו מוסיפים רק 
את הכמות המתאימה של החומרים לפי הצורך.

הטריות והפעילות של הג'ל היא באחריות. 
רגעים מעטים לאחר שמופרד 
הג'ל מתוך העלה, הוא מיוצב 

על ידי סדרת פטנטים 
ייחודית ונארז בבקבוקים 

או שפופרות. 
כל שנשאר לכם, הוא 

לגלות את העוצמה 
הטמונה באלו ורה.

ימים30ימים30
החזר כספי מובטח

Forever כה בטוחה 
במוצריה, שהיא מציעה 

 החזר כספי מלא. 
לקוח שאינו שבע רצון 

לחלוטין ממוצר כלשהו, 
מוזמן להחזירו בצירוף 

הקבלה למשווק תוך 30 
יום מתאריך הרכישה, 

ביחד עם חלקו הלא 
מנוצל של המוצר או 

עם האריזות הריקות, 
והכסף ששולם בעבור 
המוצר יוחזר במלואו!

החזר כספי על אי שביעות רצון

חותם של המועצה המדעית 
הבינלאומית למדעי האלו ורה - 

אשרור המצוינות

לא נוסה על בעלי–חיים

שותפה בקבוצה המובילה של 
חברות שיווק רשתי

“חלל” באישור בית הדין 
 המוסלמי

השגחה למהדרין

 

dsa.org.il

המוצרים המוצגים בחוברת, הם תוספי 

תזונה ומוצרי טיפוח. השימוש במוצרים 

המוצגים כאן אינו מיועד להחליף, לשנות 

או להפסיק טיפול רפואי או לאבחן ולרפא 

מחלות. השימוש במוצרים אינו מיועד 

לאנשים חולים, לאנשים המשתמשים 

בתרופות מרשם, לנשים הרות או מיניקות 

ולילדים, אלא אם שימוש במוצרים אושר 

מראש על ידי רופא. בכל מקרה של ספק, 

או אם קיימת בעיה רפואית - יש להיוועץ 

ברופא לפני השימוש במוצרים.

מוצרי האלו ורה שלנו 
מבוססים על פטנטים 
ייחודיים המאפשרים 
לשמור על הרכיבים 

הפעילים של האלו ורה 
למשך שנים

מחקרים הוכיחו כי שתיית 
משקה האלו ורה משפרת 

את הספיגה של חומרים 
במערכת העיכול 

כל משקה מכיל למעלה 
מ-200 מרכיבים שונים, 

ביניהם ויטמינים, מינרלים, 
חומצות אמינו ועוד.

מגיע בטעם טבעי, טעם 
אפרסקים וטעם חמוציות.
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גוף בריא מתחיל 
במערכת עיכול בריאה

צמח האלו ורה מוכר מאז תחילת ההיסטוריה הכתובה )מעל 3500 שנים( 
כאחד מצמחי המרפא המועילים ביותר. שימוש באלו ורה נפוץ בתרבויות 

רבות. מחקרים מוכיחים כי ג’ל האלו ורה מכיל למעלה מ-200 מרכיבים 
פעילים שונים, ביניהם ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו ועוד. מגוון 

המרכיבים שבעלה, הופך את ג’ל האלו ורה לחומר בעל תכונות מגוונות, כמו 
אנטי-דלקתיות, אנטי-בקטריאליות, זירוז החלמה של פצעים, אילחוש ועוד.
לאורך שנים התחבטו בבעיה איך לשמר את מרכיבי הג’ל כך שלא יתחמצנו 
או יאבדו בעת תהליך השימור.  באמצע שנות ה – 70 פותחו מספר פטנטים 

בלעדיים, המאפשרים לחברת Forever לספק מוצר מנצח – משקה אלו 
ורה טבעי שעבר תהליך “ייצוב”. 

לאחר תהליך זה, כל המרכיבים המקוריים שבעלה האלו ורה נשארים 
פעילים למשך שנים! כל התכונות הטובות שמשפיעות על העור פועלות גם 

על המערכות הפנימיות. כך לדוגמה, מחקרים הראו כי משקה האלו ורה 
 משפר את ספיגת החומרים במערכת העיכול. 

 שיפור במגוון החומרים הנספגים מאפשר לגוף  לתפקד בצורה טובה יותר.
כמו כן, עדויות רבות שנאספו במהלך השנים מראות ששתיית אלו ורה 

בכל בוקר מיטיבה עם אנשים הסובלים מבעיות עיכול כגון עצירות, גזים, 
שלשולים ואפילו מעי רגיז.

משקאות האלו ורה
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חברה שסבלה שנים מהפרשות וגינליות לא נעימות הייתה 
מיואשת ממצב זה ומחוסר פיתרון לבעייתה. הצעתי לה 

לשתות את משקה האלו ורה בהדרגה. 
כעבור עשרה ימים היא התקשרה לומר בהתרגשות 

שההפרשות פסקו לחלוטין. בנוסף, נעלמה העצירות 
ממנה סבלה מספר חודשים בעקבות הפסקת עישון...

בברכה, 
נילי וינרוב

במשך 13 השנים סבלתי מכאבי בטן. אובחנתי עם חיידק 
בקיבה – הליקובקטר, שבר סרעפי גולש , קיבה עצבנית, רגישות 

למאכלים מסוימים, עייפות קבועה וכיב קיבה.
אני לא אוהבת לבלוע כדורים על בסיס כימי, ולכן סבלתי באופן 
קבוע. התחלתי להשתמש במשקה אלו ורה עם חמוציות, ואחרי 
שבועיים פתאום התחיל שינוי. הקיבה שלי התחילה להתנקות, 

שתיתי מים במשך היום ולאחר שלושה שבועות התחלתי 
להרגיש רגיעה במערכת העיכול. נפסקה עצבנות הקיבה, 

החומציות פחתה, הרגשתי יותר ערנית ועל הדרך גם רזיתי ב-5 
ק”ג. הכאב של הכיב פחת בעוצמתו וסוף סוף התחלתי ליהנות 

מאוכל. משקה האלו ורה שינה לי את החיים!
מיכל מנדל 

הילרית ומתקשרת

ג’ל האלו ורה שיפר את איכות חיי
סבלתי ממעי רגיז ורגישות ללקטוז )סוכר החלב( מזה 

שנים. הדבר התבטא בשלשולים מרובים, נפיחות וכאבים 
בבטן.  בתחילת השימוש במשקה האלו ורה והאפרסקים 

הייתי ספקנית. הרגשתי שהבעיות בבטן שלי רק מתגברות, 
אך לאחר תקופה קצרה מערכת העיכול שלי התאזנה, 
כאילו ניקתה את עצמה מהכל. השילשולים והנפיחות 

פסקו כמעט לחלוטין. כעת אני יכולה לאכול יותר סוגים 
של מזונות ואפילו מעט מוצרי חלב, והגוף שלי מצליח 

להתמודד איתם , מה שבעבר היה בלתי אפשרי והיה גורם 
 לי לשלשולים קשים. 

 ג’ל האלו ורה שיפר בצורה משמעותית את איכות חיי.
 אני שמחה שזכיתי להיחשף אליו

רוני רגב

סיפורי הצלחה על משקאות האלו ורה



10 סיבות לשתות 
ג’ל אלו ורה

תארו לעצמכם שאתם חוצים עלה אלו ורה לשניים וממצים את הג’ל 
ישירות מהצמח. מוצר המפתח של Forever- ג’ל אלו ורה לשתייה, 

קרוב ככל האפשר לדבר האמיתי. 

Forever | המגזין השיווקי
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1 .B12 מקור מצויין לויטמינים - כולל

מקור מצויין למינרלים )סידן, נתרן, אשלגן, ברזל, כרום, מגנזיום, מנגן, . 2
נחושת, אבץ ועוד(

אפקט משכך כאבים ואנטי דלקתי. 3

פעילות אנטי-ויראלית. 4

מגביר את פעילות הפיברובלסטים )תאים המשתתפים ביצירת קולגן . 5
ואלסטין ובזירוז זמן ההחלמה של פצעים(

משפיע על העור. מספק את החומר החיוני המזין את תאי הבסיס ולפיכך . 6
שומר על בריאות העור.

משפיע על אוכלוסיית החיידקים במעיים )מסייע בהשבת האיזון בדומה . 7
לחיידקים פרוביוטיים(

מסייע בבריאות העיכול ובספיגת חומרים מזינים מהמזון למחזור הדם.. 8

תורם לפעולת המעיים. 9

משקה טבעי לבריאות טובה !! )ויטמינים, מינרלים, 19 מתוך 20 חומצות . 10
האמינו החיוניות לגוף וכו’( בזכות תכונות אלו יכול הגוף לתפקד במאת 

האחוזים. התוצאה היא תחושה נפלאה של בריאות שלרוב נלווית אליה גם 
יכולת משופרת לעמידות בפני מחלות ואף התגברות עליהן

מבוסס על מאמרו של ד”ר פיטר את’רטון



בתי, אלה, רקדנית ומורה לריקוד, רוקדת באינטנסיביות שנים רבות. הריקוד 
היה עבורה ממש ׳סם חיים׳. לפני כ-8 שנים החלה לסבול משחיקת סחוסים 

בברכיים. הכאב גרם לסבל ללא נשוא ומנע ממנה תפקוד בסיסי )לא רק לרקוד. 
בשלב מסויים קשה היה לה ללכת(. כמובן שהגיעה לאורתופד והוא, משראה 

את מצבה, הרים ידיים ואמר: “אין לך ברירה. לא תוכלי להמשיך לרקוד. אני 
ממליץ להחליף מקצוע” . זה היה שבר גדול מבחינתה. הציעו לה כל מיני 

טיפולים ותוספים שונים, אך כולם הכזיבו. חברה ששמעה על המקרה הציעה 
שתתחיל לשתות משקה אלו ורה שנקרא פרידום. לאור האכזבות בבדיקת 

תוספים אחרים, אלה היססה, אך החליטה לנסות, כי מנגד עמדה אפשרות 
שהיא לא היתה מוכנה לקבל עדיין, לזנוח את אהבתה לריקוד ואת המקצוע 

שהשקיעה בו את מיטב שנותיה. אלה התמידה לשתות לפי ההנחיות. בהדרגה, 
היא החלה להרגיש שמתרחש שינוי ולהפתעתנו, לאחר שתייה אדוקה של 
חודשים ספורים - הכאבים חלפו! הפרידום החזיר לאלה לא רק את חופש 

התנועה, אלא גם את שמחת החיים, ואפילו הביא בסופו של דבר למוטיבציה 
עסקית ולהצלחה כלכלית. 

חלפו מאז כבר לא מעט שנים. אלה רוקדת ומלמדת ריקוד לפחות 6-7 שעות 
ביום! היא מנהלת ומורה בבי”ס מצליח לריקוד שהקימה. היום, היא עצמה הפכה 

להיות שגרירה של משקה הפרידום וכשתלמידיה סובלים מכאבי ברכיים, היא 
מספרת להם את הסיפור שלה ועל מה שעשה עבורה תוסף התזונה הנהדר הזה.

חגית אלופי צפרוב

נלחם בשחיקת 
המפרקים
משקה האלו ורה - פרידום

חברת Forever ניצלה את תכונתו העיקרית של ג’ל האלו ורה כמשפר 
ספיגה של מרכיבי מזון, והוסיפה לחומרים המזינים והעשירים שלו 

גלוקוזאמין סולפט וכונדרואיטין סולפט. שני אלמנטים טבעיים אלו 
הוכחו כתורמים לשימור תיפקודם הבריא וניידותם של המפרקים. הם 
מצויים בתוספי תזונה אחרים ובדרך כלל מגיעים בצורת טבליות, מה 

שמקשה על הגוף לספוג את החומרים ולהעבירם אל המפרקים.
הייחודיות של משקה ה-פרידום הינה היכולת שלו לגרום לספיגה הרבה 

יותר טובה, הודות לתכונות של האלו ורה.
Forever צירפה אליהם גם ויטמין C ו-MSM על מנת לשמר את בריאותן 

של רקמות החיבור ותיפקוד המפרקים. בצורה זו נוצר תוסף התזונה 
הטוב ביותר להתגוננות מפני סימני הזדקנות ומשחיקתם והתבלותם של 

מפרקים.
זהו צירוף מנצח של אלו ורה עם מגוון חומרים אשר הוכיח את עצמו 

כאלטרנטיבה אפקטיבית ובטוחה, שבצריכה יומית תעזור למי שסובל 
מבעיות מפרקים ולאלו המצויים בסיכון גבוה לשחיקת מפרקים כמו 
ספורטאים, נשים, אנשים בעלי משקל עודף ואלה העובדים בעבודות 

גופניות.
לראשונה, נרקח צירוף ייחודי של חומרים המאפשר להילחם בסימני 

ההזדקנות ושחיקת המפרקים.
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מכיל גלוקוזאמין וכונדרואיטין 
התורמים לבריאות המפרקים.

משקה האלו ורה משפר את הספיגה 
של החומרים הפעילים במערכת 

העיכול. 

תוכנן במיוחד עבור ספורטאים 
ואנשים אחרים החשופים לשחיקת 

סחוסים מוגברת. 

מכיל חומצות אמינו, ויטמינים 
ומינרלים. משפר את תפקוד 

מערכת העיכול.

החופש לרקוד עם פרידום

 רצוי לשלב יחד עם שתיית
 האלו ורה גם מריחה של 

 MSM ג’ל אלו ורה עם 
להקלה על כאבי מפרקים.

אנחנו
ממליצים
על זה!



כאשת מקצוע המטפלת בצלקות בעור ובילדים, במסגרת ריפוי בעיסוק 
התפתחותי, הבחנתי אצל מספר מטופלים באטופיק דרמטיטיס - 

“אסטמה של העור”. התופעה עלולה לגרום לגירוי רב, גרד, פציעת העור 
כתוצאה מהגרד, יובש בעור ואף שינויים בתחושה אשר מקשים מאד על 

ילדים בהסתגלות בחיי היומיום. אחד המקרים המדהימים היה כאשר 
פנתה אליי אם לתינוק בן 11 חודשים הסובל מאסטמה של העור כמעט 

מלידה, אך במצב כה קשה המצריך טיפול סטרואידי ללא הפסקה, ומוזן 
בהוראת הרופאים רק בפורמולה מיוחדת המותאמת לרגישותו הגבוהה. 
התינוק סבל מאוד, וכן הוריו. הוא לא ישן, הרבה לבכות בכל שעות היום 

 והלילה, לא התפתח היטב וסבל מתת משקל. 
האם שמעה על הצלחות קרם האלו פרופוליס, פנתה וביקשה ממני 

את הקרם. למחרת היא התקשרה אליי בהתרגשות לספר שהיה 
זה ”הלילה הראשון בו ישן מספר שעות...”  לתינוק הוקל ביותר, 

ובביקורת אצל הרופא המטפל קיבלה האם תשבחות למראה תינוקה 
ונשאלה - הכיצד? 

מקרה נוסף: חברה שסבלה מפצע גדול באזור גניטלי ולא יכלה 
להשתמש בשום חומר רפואי בגלל שהיתה בשלבים הראשוניים של 

הריון. הגניקולוג בישר לה בדאגה שבמידה ולא יחלים הפצע, הוא 
ייאלץ לנתח אותה ולנקז את החומר המוגלתי, יחד עם החשש הכבד 

לזיהום כתוצאה מהתערבות כירורגית זו. הצעתי לנסות ולהשתמש באלו 

 פרופוליס, וארבעה ימים לאחר מריחה יומיומית נעלם הפצע כליל!
נילי וינרוב, 

מנהלת “מרחב אישי”, מרכז רב תחומי לטיפול בילד ובמשפחה

נרפאתי לחלוטין מהטחורים
סבלתי מטחורים . מצבי היה קשה ובלתי נסבל . מספר ימים  

לאחר שימוש באלו פרופוליס , נרפאתי לחלוטין  ועל כך אני מודה 
 Forever-ל 

איילת לוי

תפרחת החיתולים נעלמה בתוך יומיים
כשבני הקטן היה בן מספר שבועות, הוא סבל מתפרחת חיתולים קשה. 

 ביקרתי אצל מספר רופאי עור. קניתי המון משחות
 וכלום לא עזר. ניסיתי אף להחליף סוגי חיתולים. לשווא.

 Forever בסופו של דבר, התחלתי להשתמש ב”אלו פרופוליס” של
 בהמלצת חברה. התפרחת נעלמה תוך יומיים! 

בברכה, 
 שגית לנצ’ר 

אלו פרופוליס בשימוש נגד אטופיק דרמטיטיס - אסטמה של העור
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אנטיביוטיקה
טבעית לעור

קרם אלו פרופוליס

קרם אלו-פרופוליס הוא מוצר טבעי יוצא דופן מסוגו בשוק כיום. הוא עשוי בעיקרו מג’ל אלו ורה 
מיוצב, אליו מוספים פרופוליס אורגני, קמומיל וקומפרי )עשבי מרפא טבעיים הידועים בהשפעתם 

המרגיעה על העור( וכן תוספת של ויטמינים A ו- E, הידועים בתכונותיהם הטבעיות להזנת העור. 
כושר החדירה של ג’ל האלו ורה המיוצב, יחד עם תכונותיו המגוונות של הפרופוליס, יוצרים את 

האלו-פרופוליס.
הקרם מתאים לעור יבש, עוזר לבעיות עור שונות, ובעל תכונות מרגיעות. 

לא סתם הוא מכונה “הרולס רויס של Forever”. נסו אותו ותבינו מדוע!

עוזר לבעיות עור שונות

מכיל אלו ורה, פרופוליס אורגני, קמומיל וקומפרי.

מכיל ויטמינים A ו- E המזינים את העור.



בתי ניסתה להשתמש בדאודורנטים שונים, אבל 
כולם גרמו לה לפריחות ולגירויים בבית השחי. 

לאחר שהתחילה להשתמש בדאודורנט של חברת 
Forever, עברו הפריחות לחלוטין.

ארכאדי ולריסה

ג׳ל לצחצוח
שיניים
FOREVER ברייט

 Forever  ,סיפורו של הג’ל לצחצוח שיניים
BRIGHT החל ממחקר נרחב על יתרונות 
האלו ורה על דלקות חניכיים והמשיך עם 
מוצר מדהים המבוסס על השילוב בין ג’ל 

אלו ורה פעיל ופרופוליס אורגני.
שילוב זה פועל בצורה יוצאת דופן על 

בריאות הפה. הוא מאפשר לג’ל הצחצוח 
של Forever לשמור על בריאות החניכיים 

וחלל הפה, נלחם בפלאק )הרובד המצטבר 
על השיניים( ומעניק הרגשת רעננות בפה 

לאורך כל היום. 
המוצר אינו מכיל פלואוריד, ועל כן מתאים 

גם לילדים.
פוראור ברייט יעיל במיוחד בשימוש יומיומי 

במצב של חניכיים מדממות ופצעים 
בפה. העששת, האבנית ודלקות החניכיים 

מנוצחים על ידי החומרים הטבעיים 
הפעילים במשחת השיניים הייחודית הזו. 

הג’ל הזה הינו בעל מקדם חיכוך נמוך 
במיוחד, כך שאינו חורץ את השיניים, 

מחזיר להן את צבען הבוהק ומפחית את 
הפגיעה בחניכיים תוך כדי הצחצוח. 

יחד עם כל שאר היתרונות של ג’ל האלו 
ורה לחניכיים, הרי לפניכם נוסחת משחת 

שיניים שלא רק יכולה להתמודד עם 
מתחריה, אלא עולה עליהם בקלות רבה!
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מזה שנים סבלתי מדלקת חניכיים קשה: דימומים, נסיגת חניכיים, אודם בחניכיים, כיסים. בגלל דלקת החניכיים איבדתי שיניים ונאלצתי לעבור 
טיפול לשיקום הפה. מכיוון שאני רופא במקצועי, קראתי מחקרים מדעיים על דלקת החניכיים. ביקרתי אצל רופאי חניכיים. נראה היה לי שהפתרונות 

שהוצעו אינם מספקים. רופא החניכיים שלי טיפל בי בטיפולים הרגילים אבל העניק לי תובנה חדשה ומעניינת על הסיבה לדלקת החניכיים. הוא 
 אמר שמשחות השיניים הרגילות הן בעלות מקדם שחיקה גבוה, ולכן הן גורמות לחלק מדלקת החניכיים. הוא גם ספר לי על משחת שיניים 

מאלו ורה אבל ציין שאינו יודע עליה פרטים. יום אחד אשתי, ד”ר שרה צביאל, חזרה מחוג בית שבו היא פגשה לראשונה את מוצרי Forever  . היא 
החלה לשתות את משקה האלו ורה ומיד חשה בהקלה בצרבת ממנה סבלה זה זמן.  אחרי שראיתי שהמוצרים עזרו לאשתי, שאלתי אותה שאלה 

ששינתה את חיי: “האם יש לחברה משחת שיניים מאלו ורה?” “כן”, ענתה אשתי ונתנה לי את משחת השיניים. השאר היסטוריה: תוך שבועיים החל 
 שיפור מדהים בחניכיים. הדימום פסק, הרגישות חלפה. חזרתי לרופא החניכיים והוא אישר שחל שיפור משמעותי בחניכיים. 

החשיפה לצמח האלו ורה גרמה לנו, לאשתי ולי, לחקור את צמחי המרפא ומאז קראנו מחקרים רבים, ואנו מיישמים את הנלמד על המטופלים 
 שלנו. חברת Forever  מייצרת תוספי מזון ברמה גבוהה של אמינות, ובדרך כלל אינה מנסה להשתמש בתמציות אלא במרכיב המקורי ללא שינוי. 

ד”ר ישראל צביאל

שומר על בריאות החניכיים 
וחלל הפה

מעניק הרגשה של רעננות בכל 
צחצוח וטעם נפלא

אינו מכיל פלואוריד ועל כן 
מתאים גם לילדים

יעיל במצב של חניכיים 
מדממים ופצעים בפה

מצוין למלחמה בעששת, אבנית 
 ודלקות החניכיים

הפריחות עברו לחלוטין

נפתרתי מדלקות חניכיים



לפני מספר שנים התגלה בחך שלי פצע, ובעקבות ביופסיה נאמר לי שזהו גידול סרטני. עברתי ניתוח שבו כרתו 
חלק מהחך העליון שלי, וכטיפול תומך עברתי הקרנות באזור חלל הפה. כתוצאה מההקרנות נהרסו תאי הרוק, 
והיובש השפיע לא רק על החלק הפנימי, אלא גם על השפתיים. התחושה הייתה קשה ביותר, מאחר וכל אזור 

השפתיים צרב ושרף, נהייה אדום ומוגלתי, ונראה כמו פצע פעור באמצע הפנים. ניסיתי הכל - משחות שקיבלתי 
מהרופאים ושפתוני לחות שונים )שבדיעבד רק גרמו לי נזק כי הם מכילים כמות גדולה של וזלין(. ואז הביאה 

לי בתי במתנה את השפתון של Forever ואמרה לי משפט שהוכיח את עצמו מיידית. היא אמרה לי שזה “בית 
המרקחת הקטן בעולם”. כמובן שבמצבי הייתי מוכן לנסות הכל, ולהפתעתי כעבור יומיים האדמומיות נעלמה 

ותוך שבוע כל אזור הפה חזר למראה נורמלי. סוף סוף, אחרי זמן רב שהסתגרתי בבית, לא התביישתי לצאת 
ולדבר עם אנשים בחוץ. מאז, אני מחזיק “סטוקים” בבית, וכשבתי שואלת אותי למה אני צריך כ”כ הרבה אני עונה 

 לה: “ומה אם החברה תחליט להפסיק לייצר...???”
בצלאל שביט

בית המרקחת הקטן בעולם
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דאודורנט בריא
שלא יאכזב אותך

ALOE EVER-SHIELD דאודורנט 

לו שפתיך יכלו לדבר...
ALOE LIPS אלו ליפס 

דאודורנט “אלו אוור-שילד” מעניק את ההגנה 
 Forever האפקטיבית נגד ריחות למשך כל היום. חברת
הגיעה לנוסחה המנצלת את מלוא יתרונות ג’ל האלו ורה 

בצורה מקסימאלית, ללא תוספת רכיבים המסוכנים 
לבריאות. הדאודורנט אינו מכיל מלחי אלומיניום שהם 

מונעי הזעה מזיקים, הקיימים ברוב תכשירי הדאודורנט 
בשוק. הנוסחה אף אינה מכילה אלכוהול, הגורם לגירויים 
בקרב מספר גבוה מאד של אנשים. הדאודורנט מאפשר 

לגופכם להזיע באופן טבעי, ללא ריח וללא כל סיכון 
לבריאות. ריחו העדין מתאים לשני המינים ואינו מפריע 

להשתמש במקביל גם בבושם.  הוא אינו מכתים את 
הבגדים הכהים ומקנה תחושת רעננות וביטחון לכל היום.

לו שפתיך יכלו לדבר, הן היו מבקשות אלו ליפס! תכונותיו המרגיעות של צמח האלו ורה, בשילוב שמן 
חוחובה, חומרי הגנה נגד שמש ומרכיבי לחות, נותנים לנו שפתון המתאים באופן אידאלי לשפתיים שלך. אלו 
ליפס מרגיע, מחליק ומוסיף לחות לשפתיים יבשות וסדוקות. הגנתו טובה גם בתנאי מזג אויר קיצוניים ביותר. 

שפתון זה, שיכול ללכת אתכם לכל מקום, משמש גם כמקלון עזרה ראשונה לכוויות, עקיצות ועוד.

 שומר על לחות ועל ברק השפתיים    מכיל חומרים מרגיעים

  מעולה כבסיס לשפתון צבעוני    מספק הגנה בתנאי מזג אויר שונים

הפריחות עברו לחלוטין

אינו מכיל מלחי 
אלומיניום מזיקים

אינו מכיל אלכוהול 
המגרה את העור

מנטרל ריחות רעים 

מקנה תחושת רעננות 
וביטחון לכל היום

אינו מכתים בגדים!



לפני מספר חודשים הגיע טכנאי לסדר לי אינטרנט אלחוטי בבית. הוא עלה על סולם והתחיל לקלף את 
הציפוי הצבעוני מחוטי החשמל. פתאום הסולם זז והוא חתך לעצמו את האצבע עם הסכין.  תרסיס 

האלו פירסט נמצא אצלי על שולחן המטבח, ומיד ריססתי לו את החתך. הוא לא הבין מה אני 
עושה אבל אחרי שניגבנו פעם אחת את הדם וריססנו פעם נוספת הדימום פסק לגמרי. זה היה 

 מדהים. אני ממליצה בחום לשמור כעזרה ראשונה בבית.
איריס שביט

הנפיחות נעלמה ואיתה גם הכאב
לפני מספר שנים זכיתי להזמנה להצטרף לטיול כיתתה של בתי. בשעות הערב המאוחרות נקרא 

החובש שליווה את הכיתה לעזור לנערה שנפצעה והוא הציע שאתלווה אליו. כשראינו את הנערה, 
היא היתה בוכייה ואחזה את ראשה. במרכז הראש הייתה נפיחות גדולה מאד כתוצאה מנפילתה 
ממיטת הקומותיים שבחדר. לחובש לא היה בערכת העזרה הראשונה שום דבר שיכול לעזור וגם 

לא היה קרח בנמצא. ביקשתי מהחובש פד חבישה, רצתי לחדר, שלפתי את בקבוקון האלו פירסט 
שלי, הרוותי את הפד בנוזל וביקשתי מהנערה שתחזיק אותו על הנפיחות שעל ראשה.  כעבור 
כחצי שעה, ביקשנו ממנה להסיר את הפד ולתדהמתו של החובש וגם של הסובבים, הנפיחות 

נעלמה ואיתה גם הכאב. לי זו לא הייתה הפתעה, אלו פירסט הוא מוצר עם איכויות רבות יותר 
ממה שמוצהר עליו...

דוד משיח

לכל פצע או כווייה
 ALOE FIRST  אלו פירסט

תרסיס “אלו פירסט” יכול לשמש כבסיס נפלא לכל ערכת עזרה ראשונה 
.)FIRST AID(

הנוסחה הייחודית להגנת העור מעניקה הגנה ראשונית מפני זיהום ודלקות 
עור ומחזירה לו את ערכי ה- pH  )חומציות( הנכונים.  הכל הופך פשוט יותר 
בעזרת “אלו פירסט” בזכות ריכוז גבוה במיוחד של ג’ל אלו ורה מיוצב, אליו 

מתווספים רכיבים נוספים וביניהם: בי פרופוליס, אלנטואין ועוד 11 תמציות 
צמחים ועשבי מרפא. זהו תרסיס טבעי ומרגיע העוזר במקרי גירויים, פריחות, 

שפשופים ופציעות. 
המוצר מקל ועוזר גם במקרים קלים של חתכים, מכות יבשות וכוויות שונות. 
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ריססנו פעם נוספת והדימום פסק לגמרי

מכיל בי פרופוליס, אלנטואין ועוד 11 תמציות 
צמחים ועשבי מרפא. 

מעניק הגנה ראשונית מפני זיהום ודלקות עור

עוזר במקרי גירויים, פריחות, שפשופים ופציעות

בעל ריכוז גבוה במיוחד של ג’ל אלו ורה

מחטא את העור ומקדם החלמה של פצעים



לפני שלוש שנים, כאשר בקושי מלאו לי 48 שנה, הפנים שלי נראו 
מבוגרות מכפי גילי; העור שלי היה יבש במיוחד, וכל חיוך העלה על 

פניי אינספור “פסים”. הרגשתי מרומה: במשך 15 השנים שקדמו 
לכך, טיפלתי בעור הפנים בעזרת קוסמטיקה יוקרתית )שבה כל מוצר 
עולה מעל 600 ₪(. ניסיונותיי הרבים בחיפוש אחר קוסמטיקה אחרת 

שתתאים לעורי הרגיש ביותר לא צלחו אז כלל וכלל.
הפגישה שלי עם Forever הייתה מהפכנית. קודם כל, המוצרים 

התאימו לעורי הרגיש. התחלתי בשימוש בפקטור R3 פעמיים ביום. 
לאחר ימים בודדים בלבד, הופתעתי לגלות שינויים חיוביים בעור. 

לאחר שבועיים בלבד, אנשים התחילו לשאול אותי אם עשיתי “משהו” 
לפנים. מעולם לפני כן איש לא החמיא לעורי! לאחר חודשיים, הוספתי 
שימוש בסרום אלפא-E פקטור, וראיתי כיצד מיום ליום העור מתגמש, 

וממש הופך לחי! כמובן שזה היה בזכות האלו-ורה, שהחדירה את 
האלסטין והקולגן לשכבות העמוקות של העור. כשהוספתי לשימוש 

היומיומי את קרם הלילה, פתאום נהניתי כל בוקר להסתכל במראה...
כשסדרת ‘סוניה’ הושקה, הייתי בין הראשונות שרכשו אותה. מחיר כל 

הסדרה היה כמחירו של מוצר בודד מהקוסמטיקה היוקרתית ההיא, 
ולא היה לי כל ספק לגבי יעילותה. 

היום אני משתמשת בכל מוצרי סדרת ‘סוניה’, בנוסף לקרם הלילה 
ול- R3. והכי חשוב: אני ממש גאה להציג את גילי, ונהנית לראות את 

התדהמה על פני האנשים. אם לפני 3 שנים נראיתי מבוגרת מגילי, 
הרי שהיום אני נראית צעירה בהרבה מגילי, ומקבלת שפע מחמאות – 

תודות ל-Forever כמובן !
פעם הייתי “מכורה” לקרם לידיים: מספר פעמים ביום נאלצתי למרוח 

קרמים על הידיים, במיוחד לאחר כל מגע במים. לעומת הקרמים 
הרגילים לידיים, האלו-לושן איכותי ועשיר באלו-ורה, חוחובה, ויטמין 

E, אלסטין וקולגן. כשמספקים לעור את הלחות ואת מה שהוא באמת 
צריך, הוא מפסיק “לצעוק” שהוא צריך קרם לידיים. היום, אני מורחת 

אלו-לושן פעמים בודדות בשנה – רק כשמזג האוויר יבש במיוחד... 
ובמילים אחרות:

מאז שהתחלתי להשתמש באלו-לושן, הפסקתי להשתמש באלו-לושן... 
אילנה ויצמן

לאחר שבועיים בלבד, אנשים התחילו לשאול אם עשיתי “משהו” 
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לעור בריא
צעיר וזוהר

FOREVER מוצרי הקוסמטיקה של

צירוף היכולות הידועות של ג’ל האלו ורה המיוצב כבסיס יחד עם רכיבים עדינים ויחודיים יוצר קולקציות של מוצרי יופי באיכות העולה 
על זו שמעניקים אף מכוני היופי האקסקלוסיביים ביותר.

אפשר לבחור את סדרת “פרח הנעורים” המכילה חלב פנים, מי פנים, תחליב לחות, קרם הזנה ללילה ומסכה ייחודית, או את סדרת 
“סוניה”  הכוללת קרם ניקוי עדין, מי פנים עם תה לבן, סרום עם תה לבן, קרם מאזן ותחליב לניקוי עמוק וקילוף העור, או לבחור 

להתנסות בתכשיר “אלפא E פקטור” או בקרם R3 לשיקום הגמישות של העור.
עם כל אחד ממוצרי הקוסמטיקה של Forever תוכלי כעת לפנק את פנייך, להגן על עורך ולהחזיר לו את הברק הטבעי והמראה הצעיר.



כי בריאות היא יופי
FOREVER תוספי התזונה של

צרכנים נבונים בודקים את מה שהם אוכלים, ביודעם שאינם יכולים להסתמך רק על בלוטות הטעם 
שלהם, שתחלטנה מה טוב עבורם. 

ריבוי המוצרים המופיעים על מדפי המרכולים כתוצאה מפיתוח שיטות חקלאיות, אינו בהכרח 
מצביע על איכות המוצרים. 

שיטות אינטנסיביות מרוקנות את התוכן המינראלי הטבעי של הקרקע, וכתוצאה מכך, כפיצוי, 
השימוש בדשנים סינטטיים הולך ועולה. 

תוספי התזונה של Forever עשויים מרכיבים אורגניים, המגודלים ונאספים משדות שאינם 
מרוססים בחומרי הדברה ודישון סינטטי. כל המוצרים מפותחים בטכנולוגיות מתקדמות 

המאפשרות לייצר מוצרים ברמה גבוהה.
כל מוצר שומר על ערכו התזונתי המקורי, ומשפיע על בריאות טובה ומאוזנת.

בין תוספי התזונה הייחודיים שלנו ניתן למצוא: ג’ינקו פלוס, B-12 בשילוב עם חומצה פולית, 
קלציום )ציטראט עם ויטמין D ו – C(, שום קורנית, מולטי מינראלים טבעיים - נייצ’ר-מין, ויטמין 

C, ג’ין-צ’יה, A בטא-קאר, תערובת 18 פירות וירקות, ומוצרי מכוורת כגון טבליות בי-פרופוליס, 
מזון מלכות, פולן ועוד...

כדאי להישאר בריאים! מניעת חולי עדיפה הרבה יותר מאשר חיפוש אחר תרופות 
בעקבות מחלה. תוספי התזונה של Forever יאפשרו לכם לעשות זאת!

מצילה בלב ים
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לפני מספר שבועות יצאנו לשיט לכוון קפריסין, והפעם עלו איתנו על 
הסירה מספר אורחים. אחת הנשים החלה להרגיש רע מאד, לסבול 

מכאבי ראש וחולשה )יש לציין שלא מדובר במחלת ים, כי היא “יורדת 
ים” מנוסה ולא סובלת מהבעיה(. אני לוקחת איתי לכל נסיעה / טיול 
/ שיט את המוצרים בהם אנו משתמשים בבית באופן שוטף, והפעם 

היו איתי MSM ובי פרופוליס. מכיוון שמדובר באישה שמקפידה מאד 
על תזונה טבעונית ורגישה לסוגי תרופות שונים, הצעתי לה לקחת שתי 

טבליות בי פרופוליס.  השינוי שחל בה כעבור כשעה היה מדהים, וגם היא 
לא האמינה שכך הטבליות השפיעו עליה )ורק אז שיתפה אותנו שהיא 

סובלת מכאבי ראש ומיגרנות עד מצב של בחילות בתדירות גבוהה(. 

כמובן שמיד כשחזרנו לארץ היא ביקשה לדעת כיצד תוכל להשיג את 
.Forever הטבליות והיום היא לקוחה קבועה ומאד מרוצה של

רחל ששון

רעננה ומלאת אנרגיה
אני נוטלת כדורים באופן קבוע, ואחת מתופעות הלוואי שלהם היא 

הפרשת יתר של רוק. התחלתי להשתמש במזון המלכות ותופעת 
הפרשת היתר נעלמה. אני מרגישה רעננה ומלאת אנרגיה כל הזמן.

איילה כהן



כדי להשיג את ההשפעה המירבית של מוצרי ההרזייה שלנו, להשיג ולשמר את 
משקל הגוף המבוקש על ידכם, חשוב לזכור כי יש צורך לשלב עמו הרגלי אכילה 

בריאים לצד פעילות גופנית קבועה בכל משטר בקרת משקל הגוף.

אנחנו
ממליצים
על זה!
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מנצחים בקרב על 
המשקל

FOREVER מוצרי ההרזיה של

Forever Lean מעניקה שני רכיבים מהפכניים 
היכולים לסייע בצמצום קליטת הקלוריות שמקורן 

בשומנים ופחמימות בגוף האדם. הרכיב הראשון 
מבין השניים הוא סיב ייחודי המופק מצמח הצבר 

Opuntia Ficus-indica, השואב לתוכו את השומנים. 
מחקרים שבוצעו מצביעים על כך שסיב ייחודי זה 

מתאפיין ביכולת גבוהה לספוג לתוכו שומנים בהשוואה 
לחומרים צמחיים אחרים. המרכיב הייחודי הנוסף 

במוצר Forever Lean הוא חלבון שמקורו בשעועית 
הלבנה – Phaseolus Vulgaris . חלבון זה מפחית את 

קליטת הסוכרים במעי הדק על ידי בלימת פעילותם 
של אנזימים ההופכים את העמילן לסוכרים.

יחדיו, שני מרכיבים חדשניים אלו, יכולים לסייע בידכם 
להצליח בהשגת המשקל המיטבי שלכם, על ידי תמיכה 

בחסימתם של חלק מן השומנים והפחמימות אותם 
 Forever אתם צורכים. המרכיב היעיל השלישי במוצר

Lean הוא טריכלוריד הכרום. כרומיום הינו מינרל 
קורט חשוב מאוד שמסייע לגוף באיזון רמת הסוכר 

בדם. כרומיום מהווה את המרכיב הפעיל בקומפלקס 
GTF- glucose tolerance factor תפקיד זה חשוב 

במיוחד בכל הנוגע לפעילותו התקינה של חילוף 
החומרים.

פירות עץ הגרסיניה מצויים בשימוש ברחבי דרום אסיה, הן כתבלין והן למטרות 
טיפוליות, מזה מאות בשנים. Forever בודדה את הרכיבים הפעילים של 

החומצה ההידרוקסי - סיטרית )HCA( מתוך פרי יקר ערך זה, ויצרה את פוראור 
גרסיניה פלוס. חומצה זאת )HCA( מאיטה את תהליך הפיכת פחמימות 

לשומנים וכן משמשת כמפחיתת רעב על ידי הורדת הפעילות של האנזים ההופך 
קלוריות לשומן. כמוסות רכות ונוחות לשימוש, מומלץ כתוספת מושלמת לכל 
תכנית ירידה במשקל. המוצר מכיל גם כרום פיקולינט, מינרל שחסר במרבית 

הדיאטות, אך הכרחי בהחלט לשם חילוף חומרים נאות. 

להוסיף פעילות גופנית לשגרת היומיום. . 1

להיות כנים עם עצמכם: האם המנות שאתם אוכלים גדולות מהדרוש? האם אתם מתפנקים . 2
במידה מוגזמת עם ממתקים ומזון מלוח? האם תוכלו להחליף את החטיפים במזון בריא 

יותר, כגון פירות וירקות?

למלא יומן מזון כדי להדגיש תחומים בהם תרצו לערוך שינויים.. 3

לבחור זמן בו אינכם סובלים מלחץ נוסף בחיים. שינוי בסגנון החיים ידרוש זמן והסתגלות, . 4
ולכן הקפידו לשמור על סביבה רגועה ומבוקרת.

ללמוד עד כמה שניתן על תזונה; רכשו ספר, השתתפו בסדנה או בקורס במתנס קהילתי.. 5

ציידו את המקרר והמזווה במזון בריא. הוציאו מזונות מפתים.. 6

הכינו תוכנית ל”רגעי פיתוי”; בוודאי תרצו ללכת למסיבות ומסעדות. החליטו מראש מה . 7
תזמינו ומה יהיה בריא לאכול. 

מחקרים מראים כי איכות 
החיים יכולה להשתפר אפילו 

לאחר הפחתה של 2.5 עד 5 
ק"ג. אחד היעדים המרכזיים 

צריך להיות שמירה על 
המשקל החדש. על מנת 

לוודא שעודף המשקל לא 
יחזור, ארגוני הבריאות 

מציעים לפעול בהתאם 
לכמה כללים פשוטים:



תוכנית התגמול
Forever של

בהסבר שמופיע כאן תוכל ללמוד בפירוט כיצד מגיעים אל דרגת המנהל ואילו 
בונוסים תוכל להרוויח. את ההסבר המלא על כל תוכנית התגמול והעלייה בדרגות 

השונות תוכל למצוא באתר החברה 
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תוכנית התגמול של חברת Forever מבוססת על הצריכה הקבועה של 
מוצרים על ידי משווקים ולקוחות קמעונאים הנמצאים בקבוצה שלך. 

הצריכה הקבועה של מוצרים איכותיים אשר מתכלים בכל חודש היא 
הבסיס לביטחון הכלכלי שלך.

מעצם היותה חברה בינלאומית, נוצר ב-Forever הצורך לבחון את 
המחזורים העסקיים של המשווקים לפי “מטבע” פנימי בינלאומי 

 .CC הנקרא
התוכנית בנויה לפי דרגות, כאשר בכל דרגה אחוז העמלות שלך גדל 

ובונוסים נוספים נפתחים בפניך.
ההצטרפות ל - Forever מתחילה במילוי טופס בקשה להתקבל כמשווק. 

מילוי טופס זה אינו כרוך בתשלום! אם הנך שואף לבנות עסק משגשג 
בשיתוף עם החברה, אנו ממליצים לרכוש את הערכה המופנית למשווק 

המתחיל ומכילה את המוצרים הנמכרים ביותר, שתפתח בפניך את ״השער״ 
.2CC כדי להרוויח כסף במהירות.  שווי הערכה הוא

מערך התגמול העסקי של Forever מורכב משלוש רמות:

פעילות אישית •
פעילות קבוצתית ישירה •
תגמול פסיבי •

פעילות אישית – שלב א’ 
הצטרפות כמשווק מקנה לך הנחה ברכישת המוצרים מהחברה. ההנחה 

הראשונית, בת 15%, משמשת לרכישת מוצרים לשם ביסוס ההיכרות 
הראשונית איתם.  הטכנולוגיות הייחודיות שלנו מעניקות לך את המוצרים 

הפעילים ביותר שקיימים בשוק. פשוט מאד, כדאי להיות לקוח, ועם הנחה- 
הרכישה כדאית אף יותר. ברכישת הערכה למתחיל, אתה מגדיל באופן מיידי 

את ההנחה על הרכישות העתידיות ל – 30%. אתה נהנה ממוצרים העולים 
פחות, וכשתמכור אותם - תרוויח יותר!

ל - Forever יש תכנית עבודה סדורה שמטרתה להוביל אותך ואת אלו 
שתצרף לחברה בדרך מקצועית ופשוטה. הדרך נקראת "הצעד הראשון 

למנהל" והיא מוגשת לך כחוברת הדרכה. אם ברצונך להקים עסק ורכשת 
ערכת מוצרים ראשונית )2CC(, חוברת ההדרכה מצורפת לערכה ללא 
תשלום.  מומלץ להיעזר בה ולעבוד באדיקות לפי ההוראות שבחוברת.

פעילות אישית - שלב ב’  
כאמור, בעת רכישת הערכה משתנה גובה ההנחה, ובמקביל הינך עולה 

לדרגה הבאה הנקראת ‘בעל עסק מתחיל’. עלייה זאת פותחת מגוון 

הכנסות נוסף המשתנה עם העלייה בדרגות. שיעור הרווח מתחיל מ–5%  
ומגיע ל–18% בדרגת מנהל. העלייה ברווח ניתנת כהנחה נוספת להנחה 

הסיטונאית של 30%, כלומר, כ-30+5% או 30+8%, וכו׳. כל חישובי האחוזים 
בתוכנית התגמולים של Forever מחושבים ממחיר המכירה של המוצרים 

ללקוח – לפני מע”מ ולא ממחיר הרכישה מהחברה!  בהסתכלות כוללת, 
אפשר להגיד שהרווח האישי ממכירת מוצרים ללקוח, מדרגת ׳בעל עסק 

מתחיל׳ עד למנהל כולל, נעה מ – 35% ועד ל – 48%!

פעילות קבוצתית ישירה
לאחר שצירפת משווקים לחברה, הם מצטרפים לקבוצה שלך. אלו שאתה 
צירפת באופן ישיר נקראים ‘דור ראשון’. אלו שצורפו על ידי הדור הראשון 

שלך ייקראו ‘דור שני’, וכך הלאה.
כל המשווקים שבקבוצתך רוכשים מוצרים ישירות מהחברה, והתיעוד של כל 

רכישה כזו משמש עבורך לשם חישוב היקף ה – CC לשם עלייה בדרגה וכן 
לשם חישוב הערך למכירה של רכישות אלו. זאת כדי לחשב את התגמולים 

המגיעים לך מפעילות הקבוצה. זה נשמע קצת מורכב, אבל בפועל הדברים 
פשוטים ביותר.  

על כל אחד בדור ראשון הרוכש מוצרים בהנחה של 15%, )אנו מכנים אותו 
 ׳נובוס׳( אתה מקבל 15% מהערך למכירה של המוצרים שנרכשו. 

לדוגמא: אם נרכשו מוצרים שערך המכירה שלהם הוא 1000 ₪ לפני מע”מ, 
הנובוס יקבל הנחה של 15% השווה ל – 150 ₪ והמחיר בפועל יהיה 850 ₪.  
אתה תקבל על רכישה זאת 150 ₪ כבונוס. בנוסף, אתה תקבל בונוס נוסף 

הנע מ – 5% עד 18% מהערך למכירה של רכישות הנובוס.  כשחברי הקבוצה 
הישירה שלך לדורותיה השונים רוכשים מוצרים, אתה תקבל בין 3% ל– 13% 

על הרכישות שלהם )מחושב מערך המכירה של הרכישה לפני מע"מ(. 
כלומר, אם הקבוצה שלך מכרה בסכום של 50,000 ₪, ההכנסה שלך תהיה 
בין 4,000-5,000 ₪, תלוי במבנה הקבוצה. ככל שמספר המשווקים בקבוצה 

גדל, היקף העסקאות גדל וגדלים הבונוסים שאתה מקבל על פעילותה. 
המטרה היא להגיע לדרגת מנהל במהירות האפשרית.

תגמול פסיבי
בשני השלבים הקודמים – א’ ו-ב’, היית מעורב באופן ישיר בפעילות 

המשווקים שבקבוצה שלך. ככל שאתה מפתח את הקבוצה, המיומנויות 
שלך ושל חברי קבוצתך עולות וגם הם מפתחים קבוצות אישיות, 

המהוות תת-קבוצות בקבוצת המשווקים הגדולה שלך. המשווקים 
מהדור הראשון שלך הופכים אף הם למנהלים והמעורבות הישירה 



שלך בפעילות שלהם יורדת באופן משמעותי. במקביל, היקף הפעילות 
של קבוצת המנהלים גדלה והיא הופכת להכנסה פאסיבית יותר ויותר.  
המטרה כעת היא לפתח את מספר המנהלים הגבוה ביותר, כדי לבנות 

את נתח ההכנסה הפאסיבית הגדול ביותר שאליו אתה יכול להגיע. 
למעשה, אין רף עליון, והחברה מעודדת אותך לצרף ולאמן כמה שיותר 

משווקים שיגיעו לדרגת מנהל מדור ראשון, כדי שההכנסות שלך תהיינה 
גם הן ללא גבול עליון. לכל מנהל מדור 1 יש מנהל מתחתיו, שיהיה מנהל 

מדור 2 שלך. גם פעילות קבוצתו מניבה הכנסה פסיבית, וכן דור 3.  כדי 
לכמת את אפשרויות ההכנסה, אפשר לצפות להכנסות הנעות ממספר 

אלפי שקלים, ועד ל – 30,000 ₪ כהכנסה פסיבית מקבוצתו של מנהל 
הבנויה כראוי. מכאן, הרי ככל שתהיינה לך יותר קבוצות מנהלים יעילות, 

ההכנסה תתפתח בהתאם.  
Forever גם מעמידה לרשותך את כל הפריסה העולמית שלה, כדי 

שתוכל להפוך את העסק שלך לגלובאלי. אתה נהנה ממלאי המוצרים 
העומד לרשות המשווקים שתצרף בחו”ל וכן ממערך הניהול בכל מדינה 

ומדינה, שכן יש לחברה ייצוג ביותר מ-155 מדינות! קבלת בונוסים 
ותגמולים מחו”ל, המגיעים בכל חודש, תעלה את רמת הסיפוק שלך 

מהעסק הזה באופן משמעותי.

קיימות אפשרויות תגמול נוספות לשלוש 
האפשרויות הקודמות. האם אתם מוכנים לשמוע?

Forever2Drive- בונוס לרכישת רכב, בית או יאכטה – כדי לזכות בבונוס 
זה, אתה צריך ליצור נפח קבוצתי של 50CC בחודש אחד, 100CC בחודש 

שלאחריו ו – 150CC בחודש השלישי ברצף.
לאחר שתעמוד ביעד, החברה תשמח לשלם לך החל מ- 1,900 ₪ בכל חודש 

למשך 36 חודשים רצופים. סכום זה יכול לתפוח ל – 3,800 ₪ בכל חודש!
הרבה משווקים שזוכים בבונוס משתמשים בכסף זה כדי לשלם על רכב 

חדש, על בית חדש, או רכישה משמעותית אחרת )בחו”ל היו כאלו שרכשו 
מטוס פרטי, מסוק ואפילו יאכטה(. אתה קובע מה נרכש, וניתן לקבל זאת 

ממספר מדינות במקביל.
חופשות אקזוטיות – בכל שנה, החברה מאפשרת לך לזכות בחופשות 

ברחבי העולם, כולל טיסות, טיולים ונופש בבתי מלון מפוארים. 
תמריצים מיוחדים – אלו הם תמריצים שונים שהחברה מציעה, כדי לתגמל 

את המשווקים על העשייה שלהם. אפשר לזכות בכסף, מעמד מיוחד 
בחברה, חופשות ועוד... חשוב לציין שישנם בונוסים נוספים השמורים 

לדרגות הגבוהות של תוכנית התגמול. זכייה בבונוסים אלה יכולה להביא 
אותך ממצב של ביטחון כלכלי גרידא למצב של התעשרות ממש, בו ניתן 

להרוויח צ’ק של 6 ספרות ויותר בכל חודש!
להזכירך: כל התגמולים והבונוסים מחושבים על בסיס המחירים 

הקמעונאיים של המוצרים לפני מע”מ. החברה משלמת את התגמולים 
בזמן ודואגת לכל הלוגיסטיקה של המוצרים עבור המשווקים בקבוצתך 

וכן לניהול התשלומים עבורם. אתה פטור לחלוטין מניהול המלאי או 
הנהלת החשבונות שקשורה לפעילות המשווקים בקבוצותיך באשר הן 

)חלקן יכולות להיות בחו”ל(!
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Forever מעמידה לרשותך את כל הפריסה 
העולמית שלה, כדי שתוכל להפוך את העסק 
שלך לגלובאלי. אתה נהנה ממלאי המוצרים 

העומד לרשות המשווקים שתצרף בחו”ל וכן 
ממערך הניהול בכל מדינה ומדינה, שכן יש 

לחברה ייצוג ביותר מ-155 מדינות! קבלת 
בונוסים ותגמולים מחו”ל, המגיעים בכל 

חודש, תעלה את רמת הסיפוק שלך מהעסק 
הזה באופן משמעותי.

הצלחתך נמדדת לפי אמות מידה 
פנימיות ובינלאומיות המכונות 
Case Credits - CC 
כאשר תגיע לרמת CC נתונה- 
תקודם, תתוגמל בבונוסים, פרסים 
ובתמריצים שונים.

*הכתבה כתובה בלשון זכר אך כמובן שפונה לכל המינים

אין נסיגה 
בדרגות!

ראש צוותמנהל
בכיר

בעל עסק
מתחיל

נובוס ראש צוות

120 cc
18%

75 cc
13%

25 cc
8%

2 cc
5%

[Manager][Novus] [Supervisor]
[Ass. Manager][Ass. Supervisor]



להקים עסק משגשג 
מקופסא אחת

חברת Forever יודעת שההצלחה של המשווקים שלה מובילה להצלחה של החברה, 
ולכן היא שילבה את כל המרכיבים לפתיחת עסק בקופסה אחת.

ישנו מגוון של ערכות הצטרפות, ולפניכם מוצגות הערכות הנמכרות ביותר.
רכישת ערכה היא הדרך החכמה ביותר להקים את העסק ולהגיע לרווחים במהירות. 

הנה מספר סיבות להתחלת העסק עם ערכת הצטרפות:
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יותר משתלם לרכוש ערכה
חברת Forever מאפשרת לקבל מעל 20% )במקום 15%( הנחה 

בפועל על רכישת הערכה במועד ההצטרפות. הנחה משמעותית זו 
מאפשרת לכם לקבל יותר מוצרים בפחות כסף, והיא משתלמת הרבה 

יותר מאשר קנייה של המוצרים, כל אחד בנפרד.

רכישת ערכה מאפשרת להרוויח יותר
כאשר תרכשו אחת מערכות ההצטרפות, מיד תעלו לדרגה הראשונה– 

 .Assistant Supervisor  - ’בעל עסק מתחיל‘
דרגה זו תאפשר לכם להרוויח יותר כסף ממכירת המוצרים ומאפשרת 

לכם ליהנות ממערך התגמולים הנרחב של החברה. 

הכנסה מיידית ויצירת מעגל לקוחות חוזרים
כמו בכל עסק, תצטרכו מלאי קטן של מוצרים בבית לשימוש עצמי 

וכדי לחלוק עם אחרים.
ערכת ההצטרפות תאפשר לכם לקבל שילוב של המוצרים הנמכרים 

ביותר בחברה. מוצרים אלו יאפשרו לכם להרוויח כסף מיידי 
מהמכירות הראשונות להחזרת ההשקעה הראשונית כמה שיותר 

מהר, וכן ליצירת מעגל לקוחות ראשוני עבור העסק שלכם.

עם הערכה תקבלו מארז של כלי שיווק 
והדרכה חיוניים בשלבים הראשונים בעסק
יחד עם ערכת המוצרים תקבלו מארז של כלי שיווק שיאפשרו לכם 

לחשוף את ההזדמנות ואת המוצרים בצורה האפקטיבית ביותר.
בינהם תמצאו חוברות עם הסברים על הנהלים של החברה וחומרי 

הדרכה מצוינים שיוכלו ללמד אתכם כיצד להתחיל את בניית העסק 
בצורה הנכונה.

חומרי השיווק וההדרכה חיוניים להצלחה שלכם בשלבים הראשונים, 
ואנו ממליצים להשתמש בהם וללמוד אותם היטב על מנת לבנות 

עסק מצליח, צעד אחר צעד. 

רכישת ערכה מאפשרת להתנסות במגוון 
רחב של מוצרים ולהכירם לעומק

רק כאשר תחוו את השימוש במוצרים בעצמכם ותקבלו את התוצאות, 
תוכלו להבין כמה הם מיוחדים ואפקטיביים. המוצרים הם גולת 

הכותרת של Forever, ולפני שתוכלו להמליץ עליהם בכנות- תצטרכו 
להשתמש בהם!

הערכה תאפשר לכם לנסות ולהרגיש מוצרים שונים, כדי שתוכלו 
להמליץ עליהם לאחרים.

סיפור חוויה אישי מהמוצרים
לכל בעל עסק עצמאי בחברה יש סיפור אישי על אחד מהמוצרים 

שלנו לפחות, אם לא יותר. הסיפורים הם כלי שיווק מצוין כאשר 
רוצים להמליץ לאחרים על המוצרים, משום שהם מעבירים חוויה 

אישית וכנה על השימוש בהם.
הערכה תאפשר לכם לנסות ולחוות המון מוצרים במהירות, מה 

שיסייע די מהר גם לכם ליצור סיפור אישי ממקור ראשון, שבו תוכלו 
להשתמש לבניית העסק.



 ערכה למתחיל
2cc )כולל ערכת הדרכה( 

1 ג'ל אלו ורה לשתיה
1 משקה אלו ורה וחמוציות

1 אלו ורה ואפרסקים
1 משקה פרידום

1 בי פרופוליס
C 1 ויטמין

2 ג'ל למריחה
3 אלו פירסט

3 קרם אלו פרופוליס
2 אלו היט לושן

MSM 1 ג'ל אלו ורה עם
5 שפתון אלו ליפס

4 דאודורנט
4 פוראור ברייט
1 תחליב לחות

1 פירמינג דיי לושן
1 אלו סקראב

1 קרם הזנה ללילה
1 סבון נוזלי

 ערכת המוצרים הנחוצים לבית
 1cc

1 ג'ל אלו ורה לשתיה
1 פוראור פרוביוטיקה

1 ג'ל למריחה
1 אלו פירסט

1 קרם אלו פרופוליס
1 שפתון אלו ליפס

1 פוראור ברייט
1 קרם מאזן

1 אלו סקראב
1 סבון נוזלי
1 דאודורנט

MSM 1 ג'ל אלו ורה עם
1 אלו היט לושן

1 סאן סקרין - קרם הגנה
1 תחליב לחות

1 קרם אפטר שייב

)TOF( ערכת מגע בעתיד 
2cc )כולל ערכת הדרכה( 

1 ג'ל אלו ורה לשתיה
1 פוראור פרידום

1 משקה אלו ורה וחמוציות
1 משקה אפרסקים

1 בי פרופוליס
1 אומגה 3

1 בי פולן
1 פוראור קידס

1 אלו לושן
1 סבון נוזלי

1 שמפו - אלו חוחובה
1 קונדישינר - אלו חוחובה 

1 אלו פירסט
1 קרם אלו פרופוליס

1 ג'ל למריחה
1 תחליב לחות

1 אלו היט לושן
MSM 1 ג'ל אלו ורה עם

1 אלו סקראב
1 פוראור - מסיכת מרין

R3 1 קרם פקטור
1 אלפא E פקטור

1 קרם מאזן
1 שפתון אלו ליפס

1 דאודורנט
2 פוראור ברייט

 ערכת מיני תזונה
 1cc

1 ג'ל אלו ורה לשתיה
1 פוראור פרידום

1 בי פרופוליס
1 מזון מלכות

C 1 ויטמין
1 פוראור B12 פלוס

1 אומגה 3
1 ארג'י פלוס

 ערכת מיני טיפוח
 1cc

1 ערכת סוניה
R3 1 פקטור

1 אלפא E פקטור
1 מסכת מרין

2 שפתון אלו ליפס
1 דאודורנט
1 סבון נוזלי

1 אלו סקראב

תכולתה של כל ערכה נבחרה בקפידה על מנת להציע חשיפה נהדרת 
למודל החדש, הבריא יותר שלכם. עם מגוון רחב של מוצרי בריאות ואיכות 
חיים, שיגרמו לכם עד מהרה לחוש ביתרונות האלו בצורתו הטהורה ביותר 

מרגע שישולבו בשגרת היומיום שלכם.

הערכות המובילות
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כיצד להגיע לדרגת 
המנהל ולהגשים 

ביטחון כלכלי
בכתבה הבאה תלמדו מה הן הפעולות שצריך לעשות בחודשים הראשונים כדי 
להגיע לדרגת ‘מנהל’ ולהרוויח את הכסף שישנה לכם את סגנון החיים. ביקשנו 

מהמשווקים המצליחים שלנו לתת מספר עצות כיצד להגיע לדרגת המנהל, 
וסיכמנו את כל התשובות שקיבלנו בכתבה זו. 
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למידה 
כמו בכל דבר בחיים, לוקח זמן עד שמשתפרים ולומדים כיצד לבנות 
עסק מצליח. לכן, חשוב לבוא עם “ראש פתוח” ללמוד דברים חדשים 

ולספוג מידע רב בחודשים הראשונים שלך ב- Forever. זה הזמן ללמוד 
את הכישורים שיאפשרו לכם להגשים את המטרות שלכם.

חשוב שתכירו את המוצרים השונים של החברה, את תוכנית התגמול 
ואת הנהלים הבסיסים שלפיהם אנו בונים את העסק שלנו. כל המידע 

נמצא בהדרכות השונות של החברה. 
מומלץ בחום לא לנסות "להמציא את הגלגל" ולפתח תכניות חדשות 

לפני שניצלת את כל ההדרכות של Forever. אסטרטגית העבודה 
המצליחה ביותר של Forever נמצאת בחוברת "הצעד הראשון למנהל". 
השתמשו בה באדיקות, בצעו את כל מה שמומלץ בה לעשות ולמדו את 

אלו שאתם תצרפו לקבוצתכם. 
אנחנו קוראים לתהליך זה: "שכפול".

הירשמו לאירוע הקרוב הבא
בכל כמה חודשים אנו עורכים אירוע גדול שבו כל המשווקים 

מתכנסים כדי לחגוג את ההצלחה, ולקבל דרגות חדשות, פרסים 
והכרה בהישגים שלהם.

באירועים הללו תוכלו ללמוד את תהליכי העבודה האפקטיביים של 
המשווקים המצליחים ושיטות עבודה חדשות, תיפגשו אישית עם 

האנשים המצליחים בחברה ועוד.
האירועים שלנו הם אלו שתומכים בבנייה של העסק ונותנים אנרגיות 
חדשות כדי להמשיך ולבנות את העסק לדרגה הבאה. אנו ממליצים 
בחום שתירשמו כבר עכשיו לאירוע הקרוב, ושתדאגו לבוא אליו עם 

משווקים משלכם.

התחייבות 
עבודה ב-Forever היא כמו כל דבר אחר; יש עליות ויש ירידות, וכדי 

להצליח - אתם צריכים להתחייב בפני עצמכם שתתמידו בעשייה 
ותעמדו באתגרים שיופיעו בדרך.

התחייבות למטרה 
אם אנו לא יודעים מה היעד, לא נצליח למצוא את הדרך ולכן הדבר הראשון 
.Forever שאתם צריכים לעשות הוא להבין למה בכלל להתחיל לעבוד עם

האם המטרה שלכם היא ביטחון כלכלי, חופש של זמן פנוי, הכנסה 
נוספת, פנסיה, פיתוח אישי, בריאות משופרת או פשוט לקבל את 

האפשרות לעזור לאנשים אחרים?
קחו כמה דקות וחשבו מה הייתם רוצים להגשים בחיים שלכם, וכיצד 
Forever יכולה לעזור לכם להגשים את העתיד שאליו אתם שואפים.

פעולה
החלו לפעול ולהפעיל את העסק שלכם בדיוק לפי שיטת העבודה 
שאנו מלמדים "הצעד הראשון למנהל". שתפו חברים במידע על 

Forever וחלקו איתם את המוצרים המעולים. אלו הן שתי הפעולות 
שאתם צריכים לעשות כדי להרוויח כסף וליצור ביטחון כלכלי, ולכן אנו 

ממליצים להתרכז בהן.

הצטרפות ובחירת ערכת מוצרים
ההצטרפות לחברת Forever היא חינם. אתם יכולים להירשם 

עכשיו וכבר היום להתחיל לבנות לעצמכם ביטחון כלכלי. למרות 
שההצטרפות היא ללא תשלום, אנו ממליצים לרכוש את אחת 

מערכות ההצטרפות השונות המפורטות בעמוד 27.
כאשר תרכשו ערכה, תקבלו את המוצרים הנמכרים ביותר בחברה. 
השתמשו בהם בשיווק שלכם לצורך הדגמות, מכירה של המוצרים 

וכמובן לשימוש העצמי שלכם ושל משפחתכם.
השתמשו במוצרים בעצמכם וחוו את התוצאות המעולות שלהם, כדי 

שתוכלו להמליץ עליהם בכנות לאנשים אחרים.
יחד עם הערכה, תקבלו גם כלי שיווק וטפסים שישמשו אתכם לשיווק 

העסק בחודש הראשון. אין צורך שתדעו בעל-פה את כל המידע 
שאתם קוראים עכשיו; ב-Forever משתמשים בכלים שעושים את 

מרבית העבודה.



התחילו את העסק בהמראה
המשווקים של Forever מבינים שמהירות ההתקדמות שלהם וכמות 

הכסף שהם מרוויחים תלויה בכמות הפעילות שהם עושים. לכן, מומלץ 
להתחיל את העסק בהשקה גדולה. בדומה למטוס שמשקיע המון 

אנרגיה כדי להתרומם תחילה מהקרקע, כך גם אתם צריכים לפעול. 
בחודשים הראשונים פנו יותר זמן כדי לשווק את העסק שלכם ולעשות 

המון מהפעולות הללו:
חשפו כמה שיותר אנשים למידע על Forever ועל המוצרים.

השתמשו בכלי השיווק השונים כדי להעביר את המידע.
הביאו אנשים למצגות של החברה.

היעזרו בתמיכה מהחונך שלכם וחברי הקבוצה האחרים. 
היו נוכחים באירועים של החברה.

חתירה לתוצאות 
התוצאות יגיעו רק אם תעשו את העבודה בצורה הנכונה, דהיינו - אם 

תעקבו אחרי תוכנית הפעולה שרשומה כאן ותפתחו את הכישורים 
העסקיים שלכם בחודשים הקרובים.

הגישה הנכונה להצלחה
כל אדם שמצטרף מקבל הזדמנות שווה; כולם מקבלים את אותם 

מוצרים, אותם כלי העבודה ואת אותה תוכנית התגמול. הדבר היחיד 

שמבדיל בין אלו שמצליחים לבין אלו שמצליחים יותר, היא הגישה 
והמוכנות לפעולה שאיתן הם באים.

 .Forever -מתאימה לכולם, אבל לא כולם מתאימים ל Forever חברת
האנשים שהכי מצליחים ב-Forever הם אנשים עם תפיסת עולם אחרת.
למשווקים המצליחים בחברה יש גישה חיובית, שאפתנית, והם באים 

עם רצון גדול לעזור לאחרים להצליח. הם מצליחים כי הם מוכנים ללכת 
לפי שיטת העבודה ולהשתמש בכלים שעובדים. הם לא מנסים להמציא 

שיטות משלהם, אלא עושים רק את מה שכבר הוכח שעובד בשטח.

דרגת ראש צוות
כאשר תצטרפו לחברה ותרכשו ערכה, מיד תעלו לדרגה הראשונה 

הנקראת “בעל עסק מתחיל”.  המטרה שלכם היא להגיע לדרגה הבאה, 
להתקדם בתוכנית התגמול ולהרוויח יותר כסף מהפעילות שלכם, כאשר 

היעד צריך להיות דרגת ׳מנהל׳. 
לאחר ההצטרפות לחברה, תוכלו די מהר, יחסית, לזכות בדרגת “ראש 

צוות”, אליה תגיעו אחרי שתצרפו בעצמכם מספר קטן של אנשים 
שמשכפלים את העשייה שלכם.

זהו הצעד הראשון בדרך לדרגת ה’מנהל’, שבה מרוויחים הכנסה 
משמעותית שיכולה לשנות את סגנון החיים שלכם לחלוטין.

 שמי אולגה יקרסון. אני מורה ומבקרת 
מוסיקה במקצועי. לאחר עלייתי ארצה 

השקעתי את מיטב ומירב מאמציי במציאת 
עבודה המתאימה למקצועי.  אך לצערי, לא 

העבודה במקצועי, לא “התנאים” של תפקיד 
בשירות המדינה ולא משכורת קבועה העניקו 

לי את הדבר החשוב ביותר: התפתחות אישית, 
אפשרות לבנות קריירה ובטחון כלכלי. 

הייתי בחיפוש אחר הדרך הנכונה. אז שמעתי  
את האמירה הבאה: “אם תעשה דבר רגיל, 

תקבל שכר רגיל. אם ברצונך לקבל תוצאות 
אחרות, התחל לעשות מה שלא עשית 

מעולם”.
אז, כמו אחותי, הצטרפתי לאחת החברות 

שעובדות בשיווק רשתי וגיליתי עד כמה טובה 
השיטה! כעבור 3 שנים עזבתי את החברה, כי 
היא לא עמדה בדרישותיי. למען העסק הבא 

של שיווק רשתי אני ובעלי עזבנו את העבודות 

ונסענו לרוסיה. אך החברה עצמה נסגרה עד 
מהרה. הפסדנו את כל החסכונות ונכנסנו 

לחובות של 50,000 שקל.
חזרנו ארצה. בעלי – מוסיקאי  במקצועו – מצא 

עבודה בתור טבח ואני חזרתי להוראה.
הניסיון הקודם, שלא הניב תוצאות, לא תסכל 
אותי אלא חיזק את הביטחון בשיטת השיווק 

הרשתי.
חיפושים ממושכים אחר עסק גדול, ישר אך 
גם לא מסובך, לפני 11 שנים, הביאו אותי ל- 

Forever. מוצר מדהים, שיטת שיווק מוכחת, 
תנאים חסרי תקדים למשווק, תמיכת החברה 

ודאגתה להצלחת המשווק – כל אלה אכן 
יכולים להוביל למטרה הרצויה!

לאחר שהתחלתי כמו כולם – רכשתי את ערכת 
המשווק – בהדרגה עבדתי ובניתי את קבוצתי.

הפעילות שלי ב-Forever היא דוגמה 
מצויינת, איך אפשר להקדיש מעט זמן לעסק, 

להמשיך לעבוד במקצוע ולבנות ביטחון כלכלי 
שגדל עם השנים. הודות לעבודה המשותפת 
של קבוצתי עליתי לדרגת ‘מנהל’. הופיעו לי 

כסף וביטחון לעתיד. התגשם חלומי משכבר 
הימים – רכשתי דירה על שפת הים, בעלי עזב 

את עבודתו המייגעת ומימש את כישוריו, היום 
 Big-הוא בעל שתי תזמורות: כלי נשיפה ו

Band – שמופיעות בהצלחה רבה- ושחברים 
בה 45 נגנים.

חברת Forever לימדה אותי לחיות חיים 
מלאים: פעמיים בשנה  אנו נוסעים לחוץ 

 לארץ – זה גם נופש וגם השתתפות בכנסים
 אירופאיים. כל זאת קרה, כמובן, רק הודות 

. Forever-לפעילות ב
שלכם,

אולגה יקרסון , 
מנהלת

מחוב של 50,000 שקלים לחופשות בחו”ל וביטחון כלכלי
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המשווקים של Forever מבינים 
שמהירות ההתקדמות שלהם וכמות הכסף 

שהם מרוויחים תלויה בכמות הפעילות 
שהם עושים. לכן מומלץ להתחיל את 

העסק בהשקה גדולה

המטרה שלכם היא להגיע לדרגה הבאה, 
להתקדם בתוכנית התגמול ולהרוויח יותר 
כסף מהפעילות שלכם, כאשר היעד צריך 

להיות דרגת ׳מנהל׳. 



לבנות ביטחון כלכלי 
ולהגשים חלומות

“יש אנשים שנולדים עם כפית מזהב, יש כאלו עם כפית מכסף ואני נולדתי עם 
כפית מפלסטיק“  סיפורה של לידיה יונג, ז״ל
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המילה המשמעותית שלמדתי בילדותי היא 
“אין”: אין כסף לאוכל, אין כסף לצעצועים, 

אין ואין.
ככה גדלתי עם אבא חולה ואימא ללא מקצוע. 

בתקופה ההיא בארגנטינה, בה נולדתי, לא היה 
מקובל שאישה יוצאת לעבוד בחוץ. כבר אז 

הבנתי שאני אוכל לסמוך רק על עצמי.
בגיל 14 הייתי צריכה להפסיק ללמוד ולצאת 
לעבוד כדי לפרנס את הוריי, היינו חסרי כל. 

אחר כך עלינו לישראל. היינו חסרי שפה, 
בלי עבודה ובלי כסף. בהתחלה לאבא הייתה 

תקופה טובה והוא התחיל לעבוד במקצוע 
שלו ואני נקלטתי בפנימייה. חשבתי שנגמרה 

בשבילנו התקופה הרעה ומתחילים חיים 
חדשים, אבל, אותה תקופה נמשכה זמן קצר, 

מפני שאבי חלה שוב.
מכיוון שלא יכולתי לעמוד בתשלומים 

לפנימייה, חזרתי הביתה כשאני בקושי יודעת 
עברית )הייתי בסך הכל כארבעה חודשים 

בארץ(. אך זה לא מנע ממני למצוא עבודה כדי 
להתחיל להביא כסף למשפחה.

במשך כל חיי, העוני רדף אותי ואת משפחתי 
וזו הסיבה שבעודי נערה מתבגרת החלטתי 

שאת חיי אני לא אבלה בקשיים כלכליים אלא 
ברווחה ושקט נפשי.

רציתי להרוויח הרבה כסף כדי שאוכל לעזור 
להוריי, אך לא ידעתי כיצד אעשה זאת, ובאותו 

הזמן זה היה רק חלום.

השנים חלפו והתחתנתי עם איש מקסים 
שאוהב אותי, לא היה חסר לנו כלום חיינו 

חיים ממוצעים. עבדתי בתקופה ההיא בעסק 
של חמותי, חנות של לבני נשים. החלומות 

והשאיפות שהיו לי, לא הפסיקו לקנן בתוכי. 
רציתי להגשים את עצמי ולשאוף ליותר 

הצלחה בחיים, והרגשתי שיש לי הרבה יותר 
לתת לעולם הזה.

אני מאמינה שלכל אחד יש הזדמנות, אם 
רק יהיה קשוב, יאמין בעצמו, יתחבר לרגשות 

הפנימיים שלו ויעשה שינוי בחיים. כך גם לי זה 
קרה: בשנת 1995 מישהי ספרה לי על שיווק 

מיוחד הנותן  אפשרות לפתוח עסק, ובנוי על 
פיתוח ארגון עסקי, כמעט ללא השקעה, שכל 

אחד יכול להתחיל במקביל לעבודה שלו.
היא סיפרה לי שעם הזמן אוכל לבנות בעסק 

ארגון גדול שיכניס לי כסף באופן קבוע גם 
אם לא אעבוד. הרעיון הזה מצא חן בעיניי, 
כי רציתי ליהנות בקרב משפחתי ורציתי גם 
זמן ליהנות מפירות עבודתי, ומאפיין נוסף 

שמשך אותי הוא היכולת לעזור בדרך לאנשים 
נוספים, וכך לתרום לעולם יותר טוב. הבנתי 

שיש אפשרות לבנות עסק בצורה שונה ממה 
שהכרתי עד אז. 

בדקתי Forever לעומק והסיבות שהצטרפתי 
היו המוצרים האיכותיים שבאמת מספקים 

תוצאות, היציבות של החברה ותוכנית 
תגמול שמאפשרת לי להרוויח כסף בהתאם 

לתוצאות שלי. כל אלו הם חלקים חשובים 
בעסק, שהראו את היושרה של החברה כלפי 

המשווקים וכמובן כלפי הלקוחות. 
כל חיי עבדתי בתור שכירה. עם כל שינוי יש 

חששות ופחד מהבלתי נודע, אך התמיכה 
שקיבלתי נתנה לי את הביטחון שיש דרך 

ברורה להצלחה. לא מצאתי סטנדרטים כאלה 
באף חברת שיווק רשתי אחרת.

יצאתי אל הדרך. לא תמיד הכל היה קל, היו 
ירידות, עליות ופיתולים. פגשתי אנשים שאמרו 

לי לעזוב, שחבל לי על הזמן, עלו בי מחשבות 

שליליות אך לא הקשבתי להן והתמדתי בעשייה. 
השתמשתי בכל מכשול כאתגר ובכל בעיה 

כקרש קפיצה להצלחה הבאה. 
בזמן שאתם קוראים את המילים הללו, הארגון 

שלי מונה יותר מ-8000 משווקים ואין ספור 
לקוחות שבכל חודש קונים ומוכרים מוצרים. 

אני עוזרת להם לשאוף להצלחה שלהם בדיוק 
כמו שאני הגעתי להצלחה שלי. הגשמתי את 

החלומות שלי, הצלחתי ליצור את ההכנסה 
הפאסיבית שעליה חלמתי. מילות המפתח בשיווק 

רשתי הן: רצון, עשייה והתמדה. לא להסתכל רק 
על ההצלחה שלנו, אלא לעזור לאחרים להצליח. 

נתינה, שיתוף-פעולה, תמיכה, דוגמה אישית, 
ללמוד כדי ללמד ומנהיגות.

אני מזמינה אתכם להעז שוב לחלום, להאמין 
שגם את וגם אתה יכול לשנות את החיים שלך 

אם אתה באמת רוצה. אם אתה רוצה לשנות 
את החיים שלך קודם כל אתה צריך להשתנות. 
הודות לעסק שלי עם Forever קיבלתי ביטחון 

כלכלי, והדבר הכי חשוב - הפכתי את כפית 
הפלסטיק לכפית של זהב !

כך כתבה לידיה ז"ל.

אחד מהיתרונות הבסיסיים של Forever הוא 
האפשרות להוריש את העסק. כיום, הועבר 

העסק של לידיה לידי בעלה רוברט שממשיך 
את דרכה כמנהל בכיר. היא חסרה לנו ואנחנו 

מאחלים לרוברט הצלחה רבה.

בגיל 14 הייתי צריכה 
להפסיק ללמוד ולצאת 

לעבוד כדי לפרנס את הוריי, 
היינו חסרי כל. אחר כך 

עלינו לישראל. היינו חסרי 
שפה, בלי עבודה ובלי כסף.

העוני רדף אותי ואת 
משפחתי וזו הסיבה 

שבעודי נערה מתבגרת 
החלטתי שאת חיי אני לא 

אבלה בקשיים כלכליים 
אלא ברווחה ושקט נפשי.



מעבודה בניקיון ודוחק 
יומיומי לחופש כלכלי 

אנה בורבצב עלתה לישראל עם תקווה לחיים חדשים, אך המציאות טפחה על פניה 
   Forever עד שמצאה את

בשנת 1991 עלינו לישראל עם כל המשפחה.  
באנו בתקווה לבנות חיים חדשים, חופשיים 

יותר, עצמאיים יותר. נאלצנו להתחיל מאפס. 
ארץ אחרת, מנטליות שונה, שפה זרה. 

למרות ההשכלה האקדמאית שלי נאלצתי 
לעבוד בניקיונות. אנחנו, משפחה בת 7 

נפשות )4 דורות(ונאלצנו לחיות בדירה קטנה 
בת 2.5 חדרים. 

הרצון לחיות חיים ראויים היה עצום, קיבלתי 
החלטה לקחת את כל האחריות על עצמי 
ולהצליח בכל מחיר. הדרך הזאת הובילה 

אותי לתחום השיווק הרשתי. עבדתי עם כמה 
חברות אך מסיבות שונות נאלצתי לעזוב 

אותן. כשמצאתי את עצמי ללא עבודה ועם 
חוב עצום לבנק, חברה עזרה לי והביאה אותי 

למצגת ב-Forever. כאן פגשתי אנשים 
שהתייחסו לעצמם אחרת, חיו חיים שונים, 

היו בעלי ערכים אחרים. השקעתי כוחות רבים 
בלמידה עצמית ועבדתי בהתלהבות רבה. אחרי 

שישה חודשים הפכתי למנהלת וקיבלתי צ׳ק 

על סך ₪10,000. האמנתי בעצמי ובהצלחה 
שלי. בעלי עזב את עבודתו והצטרף אליי. 

העסק שלנו נהיה משפחתי.
הפילוסופיה של החברה המבוססת על 

השאיפה לעזור לאנשים כבשה אותנו. הכוח 
של Forever זה כוח של אהבה!

אצלנו פורחים האנשים שעוזרים לאחרים 
להצליח. זהו עסק של אופטימיסטים, של 
אנשים מלאי תשוקה ומצליחנים בנפשם.

היום בעלי העסק בצוות שלי הם לא רק 
שותפים לעסק, הם החברים שלי. אנחנו 

מטיילים, מבלים ומגדלים את הילדים והנכדים 
שלנו יחד.

בעסק שלנו ישנם בעלי מקצועות שונים: 
מחנכים, מהנדסים, רופאים, מוזיקאים... כולנו 

עובדים יחד תוך עזרה הדדית כדי להצליח. 
המסר שלנו: "יחד כל אחד יצליח יותר".  

היום אני שמחה וגאה בכך שהשותפים שלי 
יכולים לרכוש נכסים, לטייל הרבה וליהנות 

מהחיים.

העסק שלנו פועל היום ב-35 מדינות בעולם, 
יש לנו יותר מ-30,000 בעלי עסקים בצוות, 

שאנו עוזרים להם להגשים את החלומות 
שלהם. וגם אנחנו, חיים את החיים שחלמנו 

עליהם: יש לנו שתי דירות, ביתנו רכשה 
השכלה מעולה, אנו מבלים בשעות הפנאי 
עם נכדותינו ואוהבים מאוד לטייל. בזכות 

העצמאות הכלכלית שהשגנו יש לנו הכנסה 
פאסיבית והרבה זמן פנוי. ביקרנו בהוואי, איי 
בהאמה, במקסיקו, בארצות הברית, באירופה 

ובעוד מקומות. המטרה שלנו היא לעזור לכמה 
שיותר אנשים להצליח בבניית עסק יציב. 

אני פשוט מאושרת. Forever לימדה אותי 
להיות חזקה, לא לפחד מכישלונות ולהשיג 

את המטרה שהצבתי. העסק בנה את האישיות 
ועזר לי לפתח את התכונות הטובות שבי.

אנה בורבצב, 
מנהלת נוסקת

העסק שלנו פועל היום ב-35 
מדינות בעולם, יש לנו יותר 

מ-30,000  בעלי עסקים בצוות, 
שאנו עוזרים להם להשיג את 

המטרה.
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 Forever כיצד
השפיעה על הבית שלי?

 .Forever-יסכה סדובסקי לא תיארה לעצמה את השינוי שתעבור כשהצטרפה ל 
היא לא התכוונה לעזוב את הגן והילדים ולעסוק במשהו אחר לגמרי...   

ב-2008 החלטנו להצטרף ל-Forever, ולא ידעתי לאן זה יוביל.
במקצועי אני גננת, ועבדתי בגן הילדים במשך 11 שנים. אם אתאר 
מעט את הבוקר של “אמא גננת”, זה לא ישמע כל כך נעים... הלחץ 

של הזמן, להוציא ילדים ללימודים, אם יש תינוק הדבר דורש יותר זמן 
להתארגנות ובחורף בכלל: בגדים בשכבות, מעילים וכו’. הדבר נעשה 

מורכב יותר.
גם בצהריים, בשעת קבלת הילדים חזרה הביתה, אימא עייפה ואמורה 

לקבל את ילדיה, להתייחס אליהם בסבלנות רבה, להאכיל, לטפל, 
לשחק וכו’... מקצוע ההוראה שוחק מאד, ובגיל הרך בפרט.

לא תיארתי לעצמי שאותה שנה תהייה שונה משנים קודמות. 
כשהצטרפתי ל-Forever לא התכוונתי לעזוב את הגן והילדים ולעסוק 

במשהו אחר לגמרי. התחלתי להפיץ את המוצרים במקביל לעבודה. 
זה לא היה קל. לאט לאט התחילו להגיע הכנסות יפות וראיתי שיש 

כאן משהו שבאמת עובד. אנשים אהבו את המוצרים, אנחנו השתמשנו 
וראינו תוצאות, ובמקביל גם שאלנו את הרב האם להמשיך גם בגן וגם 

ב-Forever. התשובה הייתה חד משמעית - להשקיע בעסק שמניב, 
כדי שנגיע לבית-שמש עם עסק מבוסס!

מצילים את הבית
כשנתיים לפני שהצטרפנו ל-Forever רכשנו דירה בשכונת “חפציבה” 

בבית-שמש. כידוע, החברה פשטה רגל ולא ידענו מה יצא מהסכום 
הענק שהשקענו. היום אני יכולה לומר בפירוש: אם לא Forever לא 
הייתה לי דירה!! בזכות העסק הזה, הייתה לי אפשרות לשלם לכונס 
הנכסים, להחזיק בשכירות בתוספת משכנתא מספר שנים, ולאחר 

קבלת הדירה לרהט ולמזג וכו’...

כיום אני נהנית מכל העולמות
● עבודה מהבית - אני הבוס של עצמי, אני מחליטה כמה שעות 

לעבוד. ישנם ימים בהם אני כלל לא עובדת. ישנם ימים שאני יוצאת 
לחוגים ובילויים )בריכה, התעמלות, ציור, טיולים וכו’(, והמימון לאלו 

מתאפשר תודות לעסק. וישנם ימי עבודה שאז אני עובדת מהבוקר עד 
הערב. הכל לפי החלטתי הבלעדית. אני יוצאת לעבוד בזמנים שנח לי. 

עם אנשים שאני נהנית לעבוד איתם. 
● עבודה עם אנשים שנעים לעבוד איתם הופכת את העיסוק לכיף, 

לחברתי ונחמד, וזה שהצלחתי לעזור לאנשים להגשים את חלומותיהם 
גורם לי להמון סיפוק ואושר.

●  הכנסה גבוהה – שכלל לא העזתי לחלום עליה לפני שהכרתי את 

Forever. גם אחרי שהצטרפתי לא האמנתי שאני אוכל להגיע 
לאיזשהו מקום רציני ומרוויח. בנוסף, קיבלתי, זו הפעם השלישית, 

חופשת לידה מביטוח לאומי במקביל להכנסה הפסיבית מהעסק עם 
.Forever

 ● זמן פנוי לתחביבים ולמשפחה – פתאום יש לי יותר זמן בנחת 
לבלות עם הילדים את אחר הצהריים, לצאת איתם לטיולים, לבקר 

משפחה וחברים, להרכיב פאזלים ולקרוא ספרים...
 Forever-עמידה באתגרים – זכיתי בפרסים במספר אתגרים ש ●

מעמידה לרשות כל משווק: טיסות לחו”ל לכנסים בינלאומיים – הייתי 
בסרדיניה, בסינגפור ובתאילנד. וכן Forever2Drive, זו הפעם 

השנייה שזכיתי בסכום נוסף לבונוס החודשי למטרת רכישת רכב, דירה 
או לימודים.

● הגשמת חלומות שמעולם לא העזתי לחלום ולא חשבתי שאני אוכל 
אי פעם להשיג:

בעלי שיחיה, חזר ללמוד בכולל, פתח שיעור בדף היומי והוריד מעצמו 
את עול הפרנסה. 

הילדים מקבלים חוגים, מסיבות ועוד כל מה שילד צריך ורוצה 
להתפתחותו.

בחצי השנה האחרונה הגשמנו חלום גדול נוסף והוא – דירה חדשה, 
גדולה ומרווחת, מטבח חדש ואלגנטי, חדר משחקים, חצר נחמדה 

ומשרד חדש בבית.
כל אלו הודות ל-Forever, ובסייעתא דישמיא גדולה בשליחות של 

עזרה לאנשים, ובהרגשה של הגשמה עצמית והתפתחות אישית 
מדהימה!

לסיכום, Forever עזרה לי לשפר את איכות החיים שלי, הן בשימוש 
במוצרים הנפלאים, הן בתנאי החיים ואיכותם והן בביסוס עסק רווחי, 

מניב, עם הכנסה פסיבית שהולכת וגדלה ועם פנים וביטחון לעתיד!
מאחלת לכם להצליח לבחור ולהגיע אל החלומות שלכם,

יסכה סדובסקי, מנהלת בכירה

לא תיארתי לעצמי שאותה שנה 
תהייה שונה משנים קודמות. 
כשהצטרפתי לפוראוור לא 

התכוונתי לעזוב את הגן והילדים 
ולעסוק במשהו אחר לגמרי.

 32 | סיפורי הצלחה 32 | סיפורי הצלחה



מפיטורים לביטחון 
כלכלי ושקט נפשי

“היום אני מרוויחה הרבה כסף וחיה ברווחה, אבל הדבר הכי חשוב שקיבלתי 
ב-Forever  זה חופש. אף אחד לא יכול לפטר אותי יותר”. 

הסיפור של אולגה שרייבר 
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שמי אולגה שרייבר. עליתי לישראל מאוקריינה 
ב-1992 עם 2 ילדים בני 14 ו-16 . כשהגעתי, 

לא ידעתי ממש עברית ולמזלי הצלחתי למצוא 
עבודה במפעל של בורקסים. בכל יום הייתי 

מרימה יותר מ-800 ק”ג של בורקסים. זו הייתה 
עבודה מאוד קשה, משעממת ומונוטונית, 

פשוט הרגשתי שאני לא ממצה את היכולות 
שלי.  ברוסיה עבדתי כמהנדסת אוניות, 

ובישראל עבדתי בפרך כדי לקנות אוכל לילדי.
עבדתי במפעל יותר מ-3 שנים עד שהחלטתי 

שאני לא יכולה יותר ועזבתי.
אחרי זמן מה מצאתי עבודה בתור מוכרת 

בחנות נעליים, והייתי מרוצה מהעבודה כי היא 
לא דרשה עבודה פיזית קשה.

מבחינתי זו הייתה קפיצת מדרגה בחיים – 
להיות מוכרת נעליים, זה מצחיק לשמוע אותי 

אומרת את זה עכשיו.
היתרון הגדול שקיבלתי בעבודה הזו היה 

שהייתי חייבת לדבר עברית עם הלקוחות וזה 
עזר לי לשפר את השפה שלי, ובדיעבד זה הכין 

אותי לעבודה עם חברת Forever . אהבתי 
מאוד את העבודה והייתי נותנת 120 אחוז 

מעצמי בכל יום. התוכנית שלי הייתה לעבוד 
שם למשך כל החיים ועד הפנסיה. 

אני נתתי מעצמי את הכל ולמרות זאת מצאתי 
את עצמי מפוטרת בשנת 2000, בפעם 

הראשונה בחיי. זה קרה בגלל שלא הצלחתי 
להסתדר עם המנהלת החדשה שהגיעה לחנות. 

זו הייתה גם הפעם הראשונה שמצאתי את 
עצמי מובטלת.

מכירים את המשפט – “אין מקריות בחיים”? זה 
בדיוק מה שקרה לי. למחרת היום, הזמינו אותי 
למפגש אצל חברה וזו הייתה הפעם הראשונה 

 . Forever שראיתי את המוצרים של
היה לי ניסיון קודם ולא מוצלח עם חברה 

אחרת בשיווק רשתי והייתה לי ממש גישה 
שלילית לכל הנושא.

חשבתי שאני לא בנוייה לזה, שזה לא בשבילי 

ושאני פשוט לא אוכל להצליח, אבל אחרי 
ששמעתי על המוצרים החלטתי שאני רוצה 

לנסות אותם.
המוצרים עזרו לי מאוד, במיוחד ג’ל האלו ורה 

לשתייה ומשחת השיניים. 
היות והייתי ללא עבודה, החלטתי לבדוק את 

האופציה להרוויח כסף עם Forever . בדקתי 
טוב טוב את התנאים וכשראיתי שאם אני רוצה 

להפסיק את העסק, אני יכולה להחזיר את כל 
המוצרים ולקבל החזר כספי מלא, הבנתי שלא 

היה לי ממש מה להפסיד.

כשדלת אחת נסגרת, השנייה נפתחת. ואני 
שמחה שהיה לי את הרצון להכניס את 

Forever לתוך חיי, כי מה שקרה לי בשנתיים 
הבאות היה מדהים ושינה באופן משמעותי את 

כל החיים.
לקחתי את ההזדמנות של Forever ברצינות, כי 
הבנתי שרק דרך שיווק רישתי אני אוכל להרוויח 

הרבה יותר ממה שאני ארוויח בעבודה בתור 
מוכרת בחנות נעליים, גם אם אני אעבוד 24 

שעות ביממה.
לקח לי כמעט שנתיים להגיע לדרגת מנהל 

וליצור ביטחון כלכלי למשפחתי. 
היום אני מרוויחה הרבה כסף וחיה ברווחה, 

אבל הדבר הכי חשוב שקיבלתי ב-Forever  זה 
חופש. אף אחד לא יכול לפטר אותי יותר.
אני מחליטה כמה אני אעבוד , עם מי אני 

אעבוד וכמה אני רוצה להרוויח.
 Forever כל אחד יכול לבנות ביטחון כלכלי עם

וגובה ההכנסה תלויה רק בך.
בכל מקום שבו אני פוגשת אנשים, אני מספרת 
להם על חברת Forever ומה היא יכולה לעשות 

עבור החיים שלהם.
במהלך השנים בהן אני נמצאת בחברה, 

הספקתי לבקר בגרמניה, הונגריה, שבדיה, 
אנגליה, יוון, ארה”ב ומדינות נוספות.

קניתי רכב חדש ואפילו מצאתי את הנפש 
התאומה שלי, והיום אנו בונים את העסק שלנו 

עם Forever ביחד.
העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם זה לקבל 

עוד מידע על החברה הזו, לבדוק האם היא 
מתאימה לכם, כי אני מאמינה בכל ליבי שאם 
מוכרת נעלים יכולה להצליח, גם אתם יכולים 

לבנות ביטחון כלכלי ולהבטיח את העתיד שלכם 
ושל משפחתכם בעזרת  Forever. תאמינו 

בעצמכם – זה אפשרי גם עבורכם, 
מאחלת המון הצלחה

אולגה שרייבר , מנהלת בכירה
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לקום בבוקר עם חיוך
איריס שביט מצאה משקה שסייע להוריה להשתקם אחרי מחלה קשה- 

Forever-זה היה הצעד הראשון בהתאהבות שלה ב

שלום, שמי איריס שביט. במשך שנים רבות עבדתי 
כשכירה בתפקידי ניהול בכירים. תחום ההתמחות 

שלי היה גרפיקה ומערכות ממוחשבות. למרות 
שלא אהבתי לעבוד כשכירה, הייתי בטוחה שזהו 

המסלול שבו אצעד עד שאפרוש לפנסיה. 

תמיד היו לי חלומות להתנהל בלי בוס ובלי לקבל 
הוראות, אבל לא הכרתי משהו אחר ולא חשבתי 

שקיימת בשבילי דרך שונה. 
אולם החיים כידוע מזמנים לנו אתגרים לא 

צפויים.  האתגר שלי הגיע לפני כשתיים עשרה 
שנים. יום אחד, במהלך בדיקה שגרתית, התגלה 

אצל אבי גידול סרטני והוא עבר ניתוח וטיפולי 
הקרנות. כשהוא סוף סוף חזר הביתה חלתה 
גם אימי ואושפזה במשך עשרה ימים כשהיא 

מונשמת בטיפול נמרץ בגלל קריש דם בריאות. 
גם אחרי שחזרו הביתה, ולמרות כל התרופות 

שנטלו על בסיס קבוע, הורי לא באמת הצליחו 
להתאושש ולחזור לתפקוד מלא. 

הם היו עייפים וחלשים ולצערי הרב גם מאד 
מדוכדכים. התברר לי שהתרופות שומרות על 

חייך, אבל לא על איכות חייך.
חיפשתי דרך לעזור להורי, ובצירוף מקרים 

"קוסמי" פגשתי את אמנון ראובני, שסיפר לי 
על משקה האלו ורה. המחשבה על שתיית אלו 

ורה הייתה מאד מוזרה בעיני. כל מה שידעתי על 
הצמח הזה עד אז היה שמדובר במשחה ירוקה 

שמורחים על העור אם יש כוויות. מי בכלל שותה 
את זה? אבל לאחר ששמעתי על התכונות הטובות 

של הצמח ושל המוצר החלטתי להציע להורי 
להתנסות במשקה. האמת היא שהם די חששו, 

והתעקשו להתייעץ עם רופאיהם. לשמחתנו 

הרבה גם המנתח של אימי וגם האונקולוג של אבי 
אמרו להם שאין כל בעיה והם התחילו לשתות 
את מיץ האלו ורה. זה היה השלב שבו השתנו 

חייהם, האנרגיה והחיוך חזרו ואפילו הבדיקות 
הראו שיפור משמעותי. ואז גם קרה המפנה בחיי. 
כשראיתי את השיפור המהיר במצבם, לא הבנתי 

איך יכול להיות שיש מוצר שמסוגל לשפר את 
איכות החיים בצורה כל כך משמעותית ואף אחד 

לא יודע עליו?
התחלתי לקרוא וללמוד על צמח האלו ורה ולברר 

פרטים על חברת FLP. מה שקראתי ומה שלמדתי 
הרשים אותי מאד והבנתי שזו ההזדמנות שלה 

חיכיתי, לשפר את החיים שלי ושל אנשים רבים 
נוספים. 

החלטתי להקים עסק עם החברה, ולשתף כמה 
שיותר אנשים במוצרים הנהדרים ובאפשרות 

.Forever להרוויח כסף עם

ההתלהבות שלי סחפה כמעט את כל מי שהכרתי. 
מהר מאד הצטרפו אלי חברים וחברות וביחד בנינו 

קבוצה גדולה של אנשים שאוהבים את המוצרים 
ומספרים עליהם לכל מי שמוכן להקשיב. 

במקביל התחלתי ללמוד איך לנהל עסק עצמאי, 
ללמוד מכירות ושיווק, ללמוד על מגוון המוצרים 
של Forever, והבנתי את היתרונות הרבים של 

עסק בתחום השיווק הרשתי. 
סוף סוף הייתי אדון לעצמי. אף אחד לא קבע לי 

מתי לעבוד או עם מי לעבוד וגם התחלתי להרוויח 
יותר מהמשכורת שלי כשכירה.

היום אני עובדת מהבית, ואיכות החיים שלי 
השתפרה ללא היכר.

אני מנהלת את היום שלי לפי סדרי העדיפויות 
שאני בוחרת. הולכת כל בוקר לקאנטרי, ומקפידה 

להשקיע הרבה מאד בהתפתחות האישית שלי. 
היום העבודה מתוכננת כדי להתאים לחיים שלי, 

במקום שאתאים את החיים שלי לעבודה כמו 
שעשיתי בתור שכירה.

מאז שהצטרפתי ל Forever עברו כמעט שתיים 
עשרה שנים. 

קשה לי לדמיין איך החיים שלי היו נראים אלמלא 
פגשתי את החברה המדהימה הזו. 

קשה לי לדמיין את עצמי קמה בבוקר בלחץ 
ונוסעת שעות בפקקים לעבודה ובחזרה, קשה לי 

לדמיין את עצמי מתנהלת בהיררכיה של מקום 
עבודה עם בוסים וכרטיס נוכחות, קשה לי לדמיין 

את חיי בלי החופש שבו אני מתנהלת כיום.
במהלך השנים פגשתי אנשים רבים שהכניסו 

את Forever לחייהם. חלקם בחרו לשלב אותה 
כהכנסה נוספת במקביל למשרה שלהם כשכירים, 

וחלקם בחרו כמוני, להקים עסק מהבית ולקחת 
את האחריות על הביטחון הכלכלי שלהם ושל 

משפחתם. 
אין לי מושג מה תבחרו אתם לעשות, אבל דבר 

אחד אני יכולה להגיד בביטחון מלא – אל תוותרו 
על ההזדמנות להכיר את החברה המדהימה הזו, 

אל תוותרו על ההזדמנות להתנסות במוצרים 
הנפלאים שלה, ובעיקר – אל תוותרו על 

ההזדמנות להכניס לחיים שלכם חופש ובריאות 
.Forever עם

אני מאחלת לכם הצלחה, ומקווה שניפגש בקרוב.

איריס שביט , מנהלת

 המחשבה על שתיית אלו ורה הייתה מאד מוזרה בעיני. 
כל מה שידעתי על הצמח הזה עד אז היה שמדובר במשחה 

ירוקה שמורחים  על העור אם יש כוויות. 

התחלתי לקרוא וללמוד על צמח האלו ורה ולברר פרטים 
על חברת Forever. מה שקראתי ומה שלמדתי הרשים 

אותי מאד והבנתי שזו ההזדמנות שלה חיכיתי, לשפר את 
החיים שלי ושל אנשים רבים נוספים. 



Forever נותנת 
לעשות שינוי, זוהי משימה שמלווה את Forever מתחילת דרכה. 

 Amazon Smile רקס עוסק לאורך השנים בתרומות ברחבי העולם, כעת, עם 
גם אתם יכולים לעשות שינוי

35 | FBO להיות  

Forever | המגזין השיווקי

מגיל צעיר מאד עוסק רקס מוהן בתרומה לקהילות בארה"ב וברחבי העולם. לקהילת ילידי האי סמואה בו התגורר, תרם  את 
שיפוץ ביתו של הסופר רוברט לואיס סטיבנסון )אי המטמון(. בעקבות השיפוץ הפך הבית לפנינה תיירותית. תרומה נוספת, 

לספרייה, אפשרה רכישת ספרים ומערכות מחשב עבור בני נוער. תרומות לארגונים חינוכיים, אוניברסיטאות באריזונה וביוטה, 
למרכזים לרווחת ילדים טעוני טיפוח ולמרכזים לבני נוער המחלימים מכוויות, מסמלות את מחויבותו של מוהן לעתידם של 

אחרים. בכנס הגלובלי שנערך ב-2015 בסינגפור רקס תרם 300,000 מנות  חירום שנארזו ע״י משתתפי הכנס לחלוקה באזורי 
  .Forever-אסון.  מחויבות זו לקהילה הינה חלק בלתי נפרד ממערך המחויבויות שלו להצלחת בעלי עסק עצמאיים ב

מרכז הכוויות
כשנפגעי כוויות מגיעים למרכז הכוויות הגדול באריזונה, הם נהנים ממספר יתרונות הנובעים משיתוף הפעולה של המרכז 

עם רקס מוהן וחברת Forever.  במרכז משתמשים בג’ל למריחה, באלו פירסט ובמוצרים נוספים. כמו כן קיים מעון מיוחד 
המשרת הורים במהלך תקופת ההחלמה של ילדיהם. החלמת הילדים  אינה מסתיימת בריפוי הפצעים החיצוניים.  לריפוי 

פצעי הנפש מסייעת קייטנת קיץ, המיועדת לבני נוער ולבוגרים שנפגעו מכוויות. גם הקייטנה נתמכת על ידי  רקס מוהן.

גם אתם יכולים לתרום
:Forever-בשנת 2014 החל שיתוף פעולה בין חברת אמזון ו

 בצעו את הרכישות שלכם באמזון ו-0.5% מסך רכישותיכם יעברו ל-Forever-Giving מבלי שתאלצו לשלם יותר. 
www.smile.amazon.com -איך עושים את זה?  במקום להכנס לאתר אמזון ניכנסים ל

מכניסים שם וסיסמה )כמו לאתר הרגיל( ובוחרים את הארגון בו אתם רוצים לתמוך. בנוסף, אתם יכולים להיכנס לאתר 
Forever-Giving.org ולתרום שם. 

מבצע צוק איתן
 Forever ולא נשכח את רגעי המשבר בארץ, בהם החזית עברה לעורף. במהלך מבצע צוק איתן יצאנו ביוזמה לתרום מוצרי

לצה”ל – לעזור לחיילינו לעבור את קשיי המלחמה. כולם עבדו בהתלהבות ובמרץ. שלחנו לחיילים בחזית באופן אישי מוצרים 
בשווי של עשרות אלפי שקלים. ולא רק המשווקים נענו לקריאה, נענו גם קרוביהם וחבריהם וגם אנשים זרים לגמרי. זאת 

היתה הזדמנות נדירה לדבר עם האנשים על המוצרים שלנו.
והתוצאות עלו על כל ציפיותינו.

giving.org-

ביתו של הסופר רוברט לואיס סטיבנסון )אי המטמון( הפך למוזיאון



אתם שואלים
אנחנו עונים

מה בין שיווק רשתי לפירמידה? האם חובה לקנות מוצרים? איך אני 
מקבל את הכסף? איפה ה״קאץ׳״?   כל התשובות לכל השאלות
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מה ההבדל בין שיווק רשתי 
לפירמידה?  

פירמידה הוא מבנה ארגוני יציב הבנוי מרבדים 
רבדים. “ראש הארגון” מצומצם לאדם אחד או 

שניים, וככל שיורדים מטה בהיררכיה, מספר 
האנשים עולה. זהו מבנה יציב ויעיל. הצבא, 

לדוגמה, בנוי באופן כזה.
אז מהי הפירמידה המושמצת? זוהי תוכנית 
עסקית הדורשת מכל אחת ואחד להשקיע 

סכומים גדולים של כסף כהשקעה ראשונית 
או בהוראות קבע. השקעות אלו תהיינה רק 

לשם השקעה כספית שתעשיר את אלו שהגיעו 
ראשונים לתוך התכנית, או תהיה מוסווית 
במוצרים שערכם ינופח באופן מוגזם, והם 

יהיו רק כיסוי למטרה האמיתית שהיא - הנעת 
כספים בתוך המערכת. האפשרות היחידה 

להחזיר את ההשקעה היא רק על ידי רתימת 
אנשים אחרים לדרך הזאת. אם לא צירפת 

איש או צירפת מעטים מדי -  הפסדת כסף!!! 
הפסד זה הביא את מה שנחשב כפירמידה 

המפורסמת להיות לא חוקית! תוכניות 
“התעשרות מהירה” אלו אינן מחזיקות מעמד 

לאורך זמן, ולאחר תקופה הן נעלמות.

 Forever במה שונה
מהפירמידה המפורסמת?  

במספר נקודות משמעותיות:
כדי להרוויח עם Forever כדאי אבל לא 

 ,Forever חובה, לצרף משווקים. המוצרים של
אמיתיים, פונים לכלל השוק ונושאים אחריות 

שהיא נדירה בשוק הישראלי - החזר כספי מלא 
תוך 30 יום ללא תנאי. כל הפעילויות הכלכליות 
מבוססות על מוצרים הנצרכים על ידי לקוחות 

חוזרים )משווקים ולקוחות כאחד(.  
אין קשר בין רמת ההכנסות לתאריך 

ההצטרפות.

Forever נמצאת בשוק העולמי מ – 1978 
ובישראל מ – 1996!

אין לי ניסיון בשיווק ומכירות, 
האם אוכל להצליח?

עוצמתו של השיווק הרשתי היא בשיטה של 
ההמלצה מפה לאוזן ובבניית צוות מנצח. 
אין צורך בידע מוקדם בשיווק או מכירות, 
וכל ההכשרה הרלוונטית מוענקת בחינם 

על ידי החברה בהדרכות, בכלים השיווקיים 
.Forever ובאקדמיה של

האם זה מכירות מדלת לדלת, 
ולמי אני יכול למכור?

שיטת העבודה היא אישית ונקבעת על ידי 
כל אחד לעצמו בנפרד. יש המפתחים מערך 
מכירות גדול ויש המפתחים מערך משווקים, 

והמצליחים ביותר, כמובן, פועלים במקביל. 
מכירה מדלת לדלת בד”כ לא מומלצת ולא 

מספקת תוצאות חיוביות. השיטות האחרות, 
כגון מכירת מוצרים המונעת על ידי המלצה 

המבוססת על השימוש האישי של המשווקים 
בחוגי בית למכרים, הרצאות וכו’, בד”כ מניבות 

תוצאות טובות יותר.

אם זה כל כך טוב, למה לא 
מוכרים את המוצרים בחנויות?

מאחורי Forever עומד חזון אשר יכול 
 להתקיים אך ורק במערכת שיווקית רישתית: 

“...לתת הזדמנות לכל אחד להרוויח לפי 
יכולתו...! “ כל מערכת שיווקית אחרת אינה 

מאפשרת את קיום החזון המיוחד הזה.

כמה משווקים פועלים בישראל, 
והאם כדאי לי להצטרף אם יש 

משווקים נוספים באזור שלי?
מספר המשווקים הפעילים אינו רלוונטי משום 

שאיננו משפיע על ההצלחה שלך. תמיד יהיו 
אנשים שלא שמעו על Forever  ושלא התנסו 

במוצרים של Forever. מספר המשווקים 
שיכולים לעבוד בישראל, לפני שיהיה אפשר 
להגיד שהחברה ברוויה, עולה על 500,000 . 

Forever מאוד רחוקה ממספר זה!
זאת ועוד, חברת Forever פועלת ביותר 

מ- 155 מדינות בעולם, ואתה יכול לשווק את 
המוצרים ולבנות קבוצה בכל מקום שתבחר.

מדוע עד היום לא שמעתי על 
החברה?

ראשית, Forever כמעט ולא מוזכרת 
בתקשורת – היא פשוט לא “חדשות )רעות...(”.  
שנית, רוב הלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים. 

הסיבה השלישית נובעת מהאחריות שיש 
ללקוחות וגם למשווקים. האחריות מבטלת 

את חוסר שביעות הרצון, אם אי פעם עלתה. 
בנוסף, חוסר הידיעה מהווה יתרון גדול, משום 
שזה מעיד שפוטנציאל ההצלחה שלך עצום כי 

האנשים שסביבך עדיין לא שמעו על החברה 
והמוצרים, ואתה יכול להיות הראשון שיציג את 

Forever בפניהם, בהצלחה!

האם למוצרים יש אישור ממשרד 
הבריאות, ואם יש אישור למה 

הוא לא מופיע על כל המוצרים?  
כל המוצרים של החברה קיבלו את אישור 

משרד הבריאות. החברה אינה מייבאת לארץ 
מוצרים שאין להם רישוי! על מוצרי הטיפוח 
כתוב: “ברישיון משרד הבריאות”, אולם על 

פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור לציין 
את קיום האישור על גבי תוספי תזונה, כדי 

לא לבלבל את הלקוחות בין תוספי תזונה 
לבין תרופות. ניתן להיכנס לאתר של משרד 

הבריאות ולמצוא פירוט של כל האישורים.

האם המוצרים כשרים?
רוב המוצרים נושאים תעודת השגחה 

“למהדרין”, וניתן לקבל העתק ממנה ופירוט 
על המוצרים במשרדי החברה.

האם יש מידע ומחקרים על 
האלו ורה ומוצרי מכוורת?

מידע מדעי על צמח האלו ורה תוכלו למצוא 
pubmed.org -וב scholar.google.co.il -ב
 ,flpil.com כמו כן, מידע נוסף באתר הישראלי
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כמה כסף צריך להשקיע?
ההצטרפות ל- Forever היא בחינם ואנו 

ממליצים בחום לרכוש ערכת מוצרים )עמוד 
26( כדי להתנסות ולהכיר אותם, וכדי לקבל את 

העזרים השיווקים המסייעים לבניית עסק מצליח.

כיצד מזמינים, איך מקבלים 
מוצרים ומאיפה המשלוח יוצא?

ניתן להזמין מוצרים וערכות בטלפון, באופן 
 .flpil.co.il :אישי בחברה או באתר החברה

המוצרים יגיעו לביתך עם שליח. יש לשים לב 
שעלות המשלוח יורדת ככל שההזמנה גדולה 
יותר. במידה ועושים הזמנה דרך האינטרנט, 

מקבלים 50% הנחה על המשלוח.

 האם חובה לקנות מוצרים כל 
חודש?

לא. להבדיל מחברות שיווק רשתי אחרות, בהן יש 
 Forever- התחייבות לקנייה חודשית קבועה, ב

לא קיימת הוראת קבע לשם רכישת מוצרים. 
אתם מחליטים מתי לרכוש וכמה.

האם קיימת אחריות על 
המוצרים?

החברה מעניקה 100% אחריות על שביעות 
רצון ללקוח למשך 30 יום מיום הרכישה. 

כלומר, במידה ולקוח רכש מוצר והשתמש בו 
במשך חודש אך לא היה מרוצה מכל סיבה 
שהיא, הוא יכול להחזירו ולקבל מהמשווק 

את כל כספו בחזרה. המשווק מקבל מהחברה 
אותו מוצר, כשהוא חדש וסגור, תמורת המוצר 

הפתוח והמשומש שהוא מחזיר.

מה הסיכון הכלכלי בהצטרפות 
?Forever -ל

חברת Forever מאפשרת לכל משווק 
המעוניין להפסיק את פעילותו, להחזיר 
מוצרים שלא נמכרו ולא נפתחו עד שנה 

מיום קנייתם, ולקבל החזר כספי בסגירת 
החשבון בחברה, כך שאין כל סיכון כלכלי. 

הנושא מופיע באופן ברור על טופס הבקשה 
להצטרפות )נהלי החברה מפרטים את 

התהליך באופן מאוד ברור(.

זה נשמע יותר מדי טוב, איפה 
ה”קאץ’ “?

אנו מודעים לעובדה שההזדמנות של 
Forever אטרקטיבית במיוחד, וזו הסיבה 

שזו אחת החברות המצליחות בעולם. 
הקאץ’ העיקרי הוא שנדרשת עבודה! 

אנו ממליצים להתרכז בבניית העסק ולא 
בחיפוש אחרי פגמים.

האם ההדרכות עולות כסף?
ההדרכות שהחברה מעניקה ניתנות בחינם 

ופתוחות לכולם. באירועים גדולים של החברה 
ישנה עלות סמלית.

איך אני יודע שאני מצרף אנשים 
תחתיי?

כל משווק מקבל מספר אישי במועד 
ההצטרפות. כדי לצרף משווקים חדשים, נדרש 

להזין את מספר המשווק אליו מצטרפים. 
המערכת של Forever מצרפת את המשווק 

החדש שלך באופן אוטומטי תחתיך. יש אפשרות 
לראות את האינפורמציה בכל עת באתר: 

.Foreverliving.com

איך אני מקבל את הכסף?
החברה משלמת את הבונוסים בכל 15 לחודש, 

באמצעות צ’ק או הפקדה לחשבון.
החברה פועלת לפי החוקים המקומיים בכל 
מדינה. מומלץ להוציא אישור עוסק פטור / 

מורשה ולהגיש לחברה.

התנהלות עסקית – שאלות על 
מיסים?

החברה ממליצה לפנות לאיש מקצוע מוסמך - 
רואה חשבון או יועץ מס.

האם נדרש כלי רכב כדי 
להצליח?

ממש לא. ישנם רבים שלא מחזיקים רכב ועדיין 
מצליחים בחברה. 

בנוסף, קיימת האפשרות להזמין מוצרים 
במשלוח עד הבית. כמו כן, סניף החברה 

ממוקם במיקום מרכזי קרוב לתחנת הרכבת 
ולתחבורה ציבורית.

האם אפשר לעבוד רק דרך 
האינטרנט?

מכיוון ששיווק רשתי בנוי על מערכות יחסים 
ושיווק ישיר, האינטרנט מהווה רק אחד 

מהכלים לבניית העסק.

כמה זמן אצטרך להשקיע 
בשבוע?

מומלץ להקדיש בין 10 ל – 15 שעות בשבוע 
כדי לבנות את בסיס העסק ולהתקדם בדרגות. 
עם זאת, ההחלטה היא שלכם. ישנם משווקים 
שמקדישים פחות מ- 10 שעות בשבוע וישנם 

שבונים את העסק במשרה מלאה. כמובן 
שהתוצאות בהתאם. זהו היתרון בעסק עם 

Forever. אתם מחליטים כמה לעבוד, כמה 
תרוויחו וכמה מהר אתם רוצים להתקדם. 

השמיים הם באמת הגבול...

במקצועי אני הנדסאית בניין ועבדתי במשרד 
אדריכלות משך שנים רבות.

יום אחד הגיע המנהל ואמר שצריך לקצץ לי 
את המשכורת ביותר מ 25%, אחרת אפוטר.

זו הייתה הפתעה גמורה ובכלל לא ציפיתי 
לזה. מושפלת, עזבתי את המשרד.

היום כבר עברתי את גיל ה-60, וכידוע, העולם 
שייך לצעירים ובגיל מתקדם כבר אף אחד 

לא דופק לך בדלת כדי שתעבוד אצלו. פחות 
אפשרויות עבודה ויותר הוצאות על בריאות, 

בנוסף, הרצון לבלות עם המשפחה המורחבת 
וכמובן, למצוא סיפוק ואתגר חדש לחיים. 

חברת Forever מאפשרת לי לקבל את כל 
אלו ואף יותר. המוצרים של החברה עוזרים 

לי לשמור על הבריאות ובתור בעלת עסק אני 
גם קונה אותם בהנחה גדולה. אני קובעת את 

שעות העבודה שלי ואת קצב ההתקדמות, אין 
לי בוס על הראש ואני לא חייבת לעמוד בלוח 
הזמנים של אדם אחר. לכן אני יכולה לפנות 

סופי שבוע שלמים כדי להיות עם הנכדים שלי.
אך המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי 

מ-Forever  היא ההתפתחות האישית שלי. 
העסק הזה הוא עסק של התמדה ואני בטוחה, 

שזהו אחד העקרונות הכי חשובים להצלחה 
בפיתוח העסק.

אם רוצים לבנות ביטחון כלכלי, צריך להתמיד 
בעשייה ולשאוף תמיד להתקדם לדרגה 

הבאה. בעקבות ההתמדה שהשקעתי בשנים 
שאני עם Forever  למדתי המון, הכנסתי 

עניין חדש בחיים, הצבתי לעצמי אתגרים 
אישיים חדשים והכי חשוב – פתחתי חוסן 
רגשי שמאפשר לי להתמודד עם העליות 

והירידות של החיים.
היום אני בעלת-עסק ב-Forever  כדי 

ליצור לעצמי תזרים הכנסה שישמש כפנסיה 
וביטחון כלכלי לעתיד. לאנשים בגילי קשה 

 Forever-למצוא הזדמנויות חדשות והיופי ב
הוא שכל אחד, ללא קשר לרמת השכלה, גיל, 
מין או גזע יכול לקבל את האפשרות להגשים 

את עצמו ולבנות את רמת ההכנסה שאליה 
הוא שואף. 

נעמי פסטרנק, ראש צוות בכיר

גם בגיל מבוגר 
אפשר להתחיל 

מחדש
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ההזדמנות הטובה בעולם
“בתוכי ידעתי שהיא נהדרת, אבל לא יכולתי לדמיין עד כמה”.   

הסיפור של מנכ”ל Forever בישראל, אודי ראב”ד

חייתי באוסטרליה כ–7 שנים, שבמהלכן שילבתי לימודים גבוהים ועבודה. 
זאת הייתה הפעם הראשונה שהועסקתי כשכיר בתפקיד משמעותי 

והניסיון שצברתי היה עשיר ומגוון. ניהלתי מערך שיווקי גדול של עשרות 
אנשי מכירות ושירות שחלשו על מדינה שלמה. זו לא הייתה משימה 

קלה, אך היא הייתה מרתקת עד מאוד.
כשהחלטתי שאני חוזר לישראל, היה לי ברור כי אני רוצה לחזור להיות 
עצמאי, ללא “בוס על הראש”!  מספר שבועות לאחר שהחלטתי, פנה 

אליי חבר והציג בפניי את העסק החדש שהוא התחיל. הוא סיפר לי על 
Forever ועל התוכנית השיווקית שלה, על צמח האלו ורה ועל מוצרי 

המכוורת. סקרנותי ניצתה!

קראתי ובחנתי מחקרים שנעשו על צמח האלו ורה ומוצרי המכוורת, 
והבנתי את כוחו של תהליך השימור של האלו ורה ואת הבידול 

השיווקי העצום שהוא יוצר לעומת כל החברות האחרות הנמצאות 
בשוק ומציעות מוצרי אלו ורה. כמובן גם בחנתי את המבנה העסקי 

והפוטנציאל הכלכלי של ההתקשרות עם Forever. בחינה זאת נעשתה 
לאור מספר פרמטרים שגיבשתי במהלך עבודתי המעשית בשטח, בארץ 

 ובחו”ל )ראו פירוט בעמוד הבא(. 
ב–Forever מצאתי את כל הנ”ל והתחלתי לפעול.  מספר שבועות 

לאחר מכן, חגגו לחברה עשור לפעילותה באוסטרליה והוזמנתי לאירוע 
בהשתתפותו של רקס מוהן, מייסד החברה.  

קיוויתי לבדוק איתו את האפשרות להמשיך לפעול בישראל כמשווק, 
הואיל ושמעתי כי באותה תקופה לא היה לחברה סניף בארץ. עמד מולי 

הבעלים של חברת ענק, בעלת מחזור מכירות אדיר ; האיש הסתובב 
ללא שומרי ראש או פמליה של עוזרים ושוחח איתי בגובה העיניים על 

אפשרויות השיווק של מוצרי החברה בארץ.  ההתרשמות שלי ממנו 
הייתה שמדובר באדם מיוחד, איש עם חזון ברור, אוהב אדם, שופע מרץ 
ומקרין על סביבותיו כמויות אנרגיה בלתי נדלות. נשביתי בקסמו! כנראה 

שגם אני השארתי עליו רושם חיובי, שכן הוא הפקיד בידיי את הקמת 
סניף Forever בארץ.

עברו כמעט שנתיים מאז אותו מפגש במלבורן עד שמוצרי החברה 
החלו להגיע לארץ, והייתה לי הזדמנות להציגם ברבים בשילוב עם 

ההזדמנות העסקית ש -Forever  מציעה. ההתרגשות וההתלהבות 
שהיו בי חלחלו לאנשים שמסביבי, ואלה הפכו למנהיגים הראשונים 

של Forever בארץ.

כשפגשתי את Forever לפני שנים, לא שיערתי עד כמה ההזדמנות 
הזאת טובה. בתוכי ידעתי שהיא נהדרת, אבל לא יכולתי לדמיין עד כמה. 

אין לי ספק שזאת ההזדמנות הטובה בעולם! Forever מציבה את 
האדם- בונה העסק במרכז ולא את עצמה! אם הייתי צריך לבחור היום 
חברה אחת מבין כל החברות הקיימות בשוק, הייתי חוזר ללא ספק על 

הבחירה הזאת ובונה את העסק באותה התלהבות. היום זה קל יותר, 
כשאנו כבר עם מגוון מוצרים גדול יותר, כלים שיווקיים הקיימים בעברית 

ובשפות שונות, הדרכות ואימונים לבניית העסק ואפשרויות פיתוח 
בינלאומיות במדינות שאך לפני שנים לא רבות עדיין לא היו כלל במערך 

הבינלאומי של החברה.
בוא והצטרף אלינו, פתח עסק עצמאי גדול ובנה לעצמך ביטחון כלכלי 

 .Forever עם

אודי ראב”ד, מנכ״ל Forever ישראל

Forever | המגזין השיווקי

 38 | סיפורי הצלחה



פרמטרים למבנה העסקי והפוטנציאל הכלכלי 
של ההתקשרות עם חברת שיווק רשתית משובחת

אין דמי הצטרפות או רכישה של זכיינות. ✓

צריך להיות בעסק מוצר אמיתי וייחודי הנצרך באופן קבוע ושקל  ✓
לבדל אותו מכלל מוצרי השוק.

העסק צריך להיות ללא מלאי, או עם מלאי קטן ביותר – כדי לא  ✓
“להעמיס מבחינה כלכלית”.

החברה צריכה להיות  אמינה, עקבית ויציבה מבחינה כלכלית.. ✓

 האחוז ובסיס חישוב ההכנסה חייבים להיות קבועים לאורך זמן.  ✓
ואם הוא מחושב על-בסיס מחיר המכירה- זהו יתרון ענק.

אפשר לפעול בעסק כבודד, לצרף שותפים עסקיים ללא קשיים או  ✓
לבנות בקלות מערך של משווקים.

האנשים שאהיה זקוק לעזרתם לא יזדקקו ללימודים מיוחדים אלא  ✓
רק למוטיבציה גבוהה כי יהיה קל ללמד אותם.

אפשר יהיה להכפיל ולשלש את גודל העסק ללא השקעות  ✓
משמעותיות ואף יותר, מבלי להגדיל את מספר שעות העבודה.
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Forever הינה חברה יציבה פיננסית, עשירה במזומנים וללא חובות. החברה פועלת מ-1978 בלמעלה 
מ-155 מדינות בעולם ולמשווקים ישנה גישה לרווחים בלתי מוגבלים, תמריצים נדיבים, תכניות בונוס 

ותגמולים, הכשרה ותמיכה ביד רחבה ומוצרים איכותיים.

אם הינכם מעוניינים בשעות עבודה גמישות, הכנסה נוספת או עיקרית, להיות הבוס של עצמכם 
ולשפר את איכות חייכם הבריאותית והכלכלית, למה אתם מחכים? גלו את הפוטנציאל הטמון 

בחברת Forever, צרו קשר עם האדם שנתן לכם מגזין זה והתחילו לחיות את שארית חייכם.

מ-Forever 1978 מעניקה לאנשים רגילים עסק בלתי רגיל: 
עסק אמיתי, רווחים בלתי מוגבלים ותוצאות מוכחות.

?Forever  מדוע

מעוניינים להצטרף להצלחה?
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