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אני פשוט התחלתי את Forever עם חלום, כמו בעלי עסקים רבים 
ב-Forever . איך אנחנו מגשימים את החלום הזה, זה לגמרי תלוי 

בכל אחד מאיתנו בנפרד.
יש הנחה המבוססת על ״חוק פרקינסון״ שאומרת,

"העבודה מתרחבת כדי למלא את הזמן 
שאנו מקצים לה".

אם נתרגם את זה לשפה שלנו, אז אם אתם אומרים לעצמכם 
שייקח לכם שנה אחת כדי להגיע לדרגת מנהל, יקח לכם שנה אחת, 

ואם אתם אומרים  שזה ייקח שלושה חודשים  אז זה ייקח שלושה 
חודשים. אם כך, השאלה שעליכם לשאול את עצמכם היא עד 

כמה אתם רוצים להגיע למטרות שהצבתם, וכמה זמן אתם מוכנים 
להשקיע כדי להשיג אותם?

בשפה המקצועית זה ניקרא ״מוטיבציית הֶדְּדַלְין״. 

לאורך השנים למדתי להכיר FBOs רבים ברחבי העולם, אני תמיד 
נפעם מהסיפורים שלהם. מה גורם להם להצליח? מה עושה אותם 
ייחודיים? סיפור מסויים ששמעתי גרם לי להתעניין לאחרונה בחוק 

פרקינסון וממחיש אותו במיוחד:
זהו סיפורה של אם צעירה שפגשה את ההזדמנות וידעה שיש לה 

פרק זמן קצר כדי להוכיח שזהו עסק שיכול לכלכל את משפחתה. 
משם צמחה המוטיבציה שלה לפעול מדי יום ביומו, והזכירה לה 
שהיא צריכה להחלץ מהחיים הנוכחיים שלה ושל בני משפחתה.

לצד הסבל המתמיד שהמשפחה שלה נשאה מדי יום, היא היתה 
מחויבת להוכיח שהעסק החדש שלה יהיה רווחי תוך שבועות 
ספורים. לא מדובר רק בהתחייבות למסגרת הזמן, היתה גם  

דחיפות והאחזות באמונה ש- Forever תהיה חבל ההצלה שלה. 
היא נתנה לעצמה שישה שבועות, והאם ידעתם כי שישה שבועות 
זה כל מה שנדרש עבורה כדי להגיע לדרגת מנהל? למעשה, מתוך 

אותם עקרונות, אותה FBO טיפסה תוך שנים ספורות בלבד למקום 
של כבוד בצוות המנהיגות הגלובלי )GLT( , מה שכמובן שינה את 

חייה לחלוטין.

זה עניין של דחיפות. דחיפות  מתייחסת להרגשת הצורך בתגובה 
או פעולה מהירה לצורך השגת מטרה מסוימת. חישבו עד כמה מהר 

אתם רוצים ליצור הכנסה נוספת עבור עצמכם, לעזוב את מקום 
העבודה הקבוע ולהקים עסק עצמאי משלכם, לרכוש מכונית חדשה 

או אפילו להרשות לעצמכם לתת לילדים שלכם חינוך טוב יותר.
האם אתם מוכנים לעשות התקדמות אמיתית בעסק שלכם? תנו 

ל״דדליין״ ליצור מוטיבציה ותנו לעצמכם תחושה של דחיפות, כדי 
לראות את החלומות שלכם מתעוררים לחיים.

אנו מתקרבים ליום ההולדת ה- 40 של Forever, וזה מזכיר לי שלא הקמתי את 
Forever מתוך מחשבה שבעוד 40 שנה החברה תפעל ביותר מ- 150 מדינות עם 

עוצמה שיווקית של מיליוני בעלי עסקים עצמאיים.

היום, 
לא באחד הימים

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products
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כמובן, המספר העצום של אנשים שנכחו על אוניית השייט היה 
מדהים, אבל מה שריתק אותי באמת היה העוצמה של המכונה 

הזאת, וכיצד היא מנוהלת על ידי הצוות המיומן. ביום האחרון שלנו, 
היתה לי הזדמנות לסייר על גשר האונייה, לצפות בקברניט עושה 

את עבודתו. זה היה באמת מדהים לחשוב כי עם כמה מכשירים 
די פשוטים, הוא יכול לנווט את האונייה העצומה הזו בקלות. 

ההתבוננות כיצד האונייה נישלטת באופן מדויק כל כך בעזרת מוט 
היגוי קטן הזכיר לי את אותם  דברים פשוטים שאנחנו עושים, ושיש 

להם השפעה עצומה על העסק שלנו.

האימונים בכנס ה-EMR התמקדו בשלושה נושאים עיקריים:   
למצוא, להתמקד, לסיים.

 ?Forever למצוא: מה אתם רוצים להשיג במסע העסקי שלכם עם
מפו את היעדים שלכם.

להתמקד: איך הופכים את זה למציאות? קחו את הפיקוד לידיים.
לסיים: התחייבו בפני עצמכם להשיג את מה שסימנתם כמטרה ואל 

תתנו לשום דבר להסיט אתכם מהמסלול.

העסק שלכם  אולי ניראה לכם כמו דבר גדול עם הרבה משתנים, 
אבל בדיוק כמו האונייה העצומה הזו, בעזרת היכולת לשלוט בכמה  

דברים קטנים, ניתן למצוא את הכוח שיוביל לתאוצה ולתנופה! 

אנחנו ברבעון האחרון של השנה, ואני בטוח שאם תתמידו ב-״למצוא, 
להתמקד, לסיים״ לא יהיה שום דבר שיעצור אתכם מלהצטרף אלינו 

כדי לחגוג יחד 40 בכנס הגלובלי וב-EM בארצות הברית.

למצוא, להתמקד, 
לסיים.

אחת האוניות הגדולות בצי של חברת השייט ״רויאל קאריביאן״ הפכה להיות לבית 
לכל אלו שעמדו באתגר ה-Eagle Manager השנה. נסו לדמיין את גודלה העצום של 
האונייה שבנוסף לאלפי FBOs מכילה היכל  החלקה על קרח, אולם תיאטרון, עשרות 

חנויות,  מסעדות, כמה בריכות שחייה, וכמובן, אלפי חדרי אורחים! הספינה שלנו 
ששמה, כמה מתאים, ״ים של חופש״, אורכה יותר מ-338 מטרים ויש לה 18 סיפונים !

גרג מוהן
Forever נשיא
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אנשים רבים מצפים ל"הצלחה הגדולה". 
באמירה שלהם: "כשאגיע אל... זה ישקף את 

ההצלחה שלי". או: "כשאזכה בלוטו אוכל לומר 
שהצלחתי בחיים".  כמובן שאמירות אלו אינן 

משקפות מציאות ואינן ריאליות, ולמרות זאת הן 
נשמעות לעיתים תכופות.

ההצלחה הגדולה
אתגר אילת  1/10/2017-31/1/2018
סוגרים שנה בשיא 

האתגר שיוביל אותך להשתתף בכנס באילת שיתקיים בין התאריכים: 11-13/3/2018     

דרישות סטנדרטיות לכל הרמות: ● התמריץ יהיה בתוקף מ–1 באוקטובר 2017 ועד 31 בינואר FBO ● 2018 חייב למלא את כל הדרישות במהלך תקופה זו ● FBO חייב 
להיות "פעיל" (עפ"י נהלי החברה) במהלך כל תקופת התמריץ ● כל FBO השואף להשתתף חייב להשיג כמות מינימלית של cc, כפי שמוסבר למעלה ● FBO חדשים יכולים 
להשתתף באתגר אך עליהם להיות פעילים מהחודש הראשון המלא שלאחר ההצטרפות וכן בכל חודש של האתגר לאחר מכן ● על FBO חדש שהצטרף בחודש האחרון של 
האתגר ומעוניין להשתתף בתמריץ להיות "פעיל" עם 4CC בחודש ההצטרפות ● באתגר יחשבו כחדשים ה- FBO שיצורפו בתקופת האתגר, תאריך הרישום יהיה התאריך בו 
טופס ההרשמה שלו נקלט במחשב החברה שבמשרד הראשי ● תמריץ זה תקף בישראל בלבד. כל קבוצות ה-Downline חייבות להיות בישראל ● כל ההוצאות מעבר לכלול 
בזכיה הינם באחריות המשווק ● כל FBO אחראי באופן מלא להבנת הכללים והדרישות לתמריץ ● התמריץ מתייחס אך ורק למוגדר כאן. לא ניתן לשלב/להעביר/להמיר 
פרסים ● באחריות כל משתתף להעביר את הנתונים על העמידה בתנאי האתגר עד יום ד' ה-7.2.2018 ● שאלות יש להפנות לאודי ראב“ד -מנכ“ל החברה ● התמריצים אינם 

ניתנים להעברה ● דרישות האתגר נכתבו בלשון זכר אך פונות לשני המינים.    
 
 

את/ה 
FBO פעיל

זוג כרטיסים ליום אימון שיתקיים 

ב-12/3/2018 באילת עם 

מאמנים מובילים 

רמה 1
25CC סה״כ

את/ה 
FBO פעיל

רמה 2
45CC סה״כ

את/ה 
FBO פעיל

רמה 3
65CC סה״כ

AS+10
AS+10

AS
AS

AS+15
AS+15

AS

AS AS

 CC – 25 (כולל הCC – ברמה 1 יש להגיע ל
האישי שלך) עם קבוצה חדשה הכוללת 

(AS) לפחות 3 ״משווקים בכירים״ חדשים
ברמה 2 יש להגיע ל – 45CC (כולל ה- CC האישי שלך) 
עם קבוצה חדשה הכוללת לפחות 3 ״משווקים בכירים״ 

חדשים (AS), כששניים מהם צריכים להשיג בנוסף 
(AS+10) 10 כל אחדCC מינימום של

ברמה 3 יש להגיע ל 65CC (כולל ה- CC האישי 
שלך) עם קבוצה חדשה הכוללת לפחות 3 

״משווקים בכירים״ חדשים (AS), על שניים 
מהם להשיג בנוסף מינימום של 15CC כל אחד  

(AS+15)

זוג כרטיסים ליום אימון שיתקיים 

ב-12/3/2018

+ לילה במלון יוקרתי ע"ב חצי פנסיון

זוג כרטיסים ליום אימון שיתקיים ב-12/3/2018

+ שני לילות במלון יוקרתי ע"ב חצי פנסיון + 

הסעה הלוך ושוב

רקס מוהן היה פורץ דרך כשבנה את יסודות החברה על בסיס אנושי נדיר: "לתת 
הזדמנות..." המתאימה ליכולות של כל אחד. במקביל, יצר מנגנון שתומך ועוזר 
לכל אחד ואחת להרחיב את היכולות האישיות וכתוצאה, נוצר שיפור בהכנסה.  

ההצלחה העולמית של Forever אינה תוצאה של קסם, אלא תוצאה של עבודה 
עקבית שמחקה את מאמציו של רקס מוהן וכעת של גרג בנו בדוגמה אישית. טסתי 
פעם עם רקס מוהן בתוך ארה"ב בטיסה מסחרית. רקס יכול היה לבחור כל מחלקה 

במטוס אבל בחר במחלקת התיירים. הוא ישב 4 שורות לפניי ליד המטבחון של 
המטוס. לאחר ההמראה והתיישרות המטוס בגובה, החל רקס לשוחח עם הדיילות 

במטוס ותוך כדי הטיסה צרף שתיים מהן כמשווקות של Forever. אפשר לדמיין את 
הפליאה שלי – בעל חברה בהיקף עולמי עוסק בצירוף של משווקים חדשים לקבוצה 

!Forever האישית שלו... והפליאה התחלפה בפרץ מוטיבציה: זו
גרג בתורו, ממשיך את דרכו של רקס ומקדם את מושג המצויינות, גם הוא מתוך 

דוגמה אישית: "להיות מצויין זה חשוב, אבל פחות מאשר לפעול כל הזמן בשאיפה 
למצויינות עם כל פעולה שאנחנו עושים".  

Forever כמעט בת 40 וההכנות לחגיגה הגדולה בעיצומן. הכנס בדאלאס יהיה 
מיוחד מכל הבחינות. לא רק שיהיו סיכומים של פעילויות מהעבר הרחוק והקרוב, 

אלא גם תימשך תנופת ההצלחה של Forever גם אל העתיד. בנוסף, אי אפשר 
 Forever–להתעלם ממגוון ההזדמנויות, שיכולות לשנות את העתיד הכלכלי, ש

מציעה לאנשים רבים. וכעת, כדי לתמוך במטרות שהציבו בפנינו ולרגל שנת ה–40 
 של החברה החליטו להקל עלינו את ההשתתפות בבונוס היו"ר. עלינו להגיע 

ל–3000CC בחודש, שלוש פעמים לפחות עד סוף מרץ 2018, כך נוכל להשתתף 
בחלוקת הרווחים של שנת 2018. כולנו יחד, במאמץ ובעשייה משותפת תוך שאיפה 

למצויינות נקדם את העסק הפרטי שלנו וביחד נממש את המטרה הזו של בונוס 
היו"ר. התוצאה של שפע כלכלי לאורך הדרך תהיה חלק מהישג עסקי ללא אח ורע.

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל

 "ההצלחה היא דרך, לא מטרה. 
העשייה לעיתים חשובה יותר מהתוצאה"     

)ארתור אש(
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אתגר אילת  1/10/2017-31/1/2018
סוגרים שנה בשיא 

האתגר שיוביל אותך להשתתף בכנס במלון דן אילת בין התאריכים: 11-13/3/2018

עם אורחת כבוד מאנגליה: ג׳יין ליץ׳, מנהלת יהלום

דרישות סטנדרטיות לכל הרמות: ● התמריץ יהיה בתוקף מ–1 באוקטובר 2017 ועד 31 בינואר FBO ● 2018 חייב למלא את כל הדרישות במהלך תקופה זו ● FBO חייב 
להיות "פעיל" (עפ"י נהלי החברה) במהלך כל תקופת התמריץ למעט חודש אוקטובר 2017 ● כל FBO השואף להשתתף חייב להשיג כמות מינימלית של cc, כפי שמוסבר 
למעלה ● FBO חדשים יכולים להשתתף באתגר אך עליהם להיות פעילים מהחודש הראשון המלא שלאחר ההצטרפות וכן בכל חודש של האתגר לאחר מכן ● על FBO חדש 
שהצטרף בחודש האחרון של האתגר ומעוניין להשתתף בתמריץ להיות "פעיל" עם 4CC בחודש ההצטרפות ● באתגר יחשבו כחדשים ה- FBO שיצורפו בתקופת האתגר, 
תאריך הרישום יהיה התאריך בו טופס ההרשמה שלו נקלט במחשב החברה שבמשרד הראשי ● תמריץ זה תקף בישראל בלבד. כל קבוצות ה-Downline חייבות להיות 
בישראל ● כל ההוצאות מעבר לכלול בזכייה הינם באחריות המשווק ● כל FBO אחראי באופן מלא להבנת הכללים והדרישות לתמריץ ● התמריץ מתייחס אך ורק למוגדר 
כאן. לא ניתן לשלב/להעביר/להמיר פרסים ● באחריות כל משתתף להעביר את הנתונים על העמידה בתנאי האתגר עד יום ד' ה-7.2.2018 ● שאלות יש להפנות לאודי ראב“ד 

-מנכ“ל החברה ● התמריצים אינם ניתנים להעברה ● דרישות האתגר נכתבו בלשון זכר אך פונות לשני המינים.    
 
 

את/ה 
FBO פעיל

זוג כרטיסים ליום אימון שיתקיים 

ב-12/3/2018 באילת עם 

ג׳יין ליץ׳, מנהלת יהלום 

רמה 1
25CC סה״כ

את/ה 
FBO פעיל

רמה 2
45CC סה״כ

את/ה 
FBO פעיל

רמה 3
65CC סה״כ

AS+10
AS+10

AS

AS
AS+15

AS+15
AS

AS AS

 CC – 25 (כולל הCC – ברמה 1 יש להגיע ל
האישי שלך) עם קבוצה חדשה הכוללת 

(AS) לפחות 3 ״משווקים בכירים״ חדשים

ברמה 2 יש להגיע ל – 45CC (כולל ה- CC האישי שלך) 
עם קבוצה חדשה הכוללת לפחות 3 ״משווקים בכירים״ 

חדשים (AS), כששניים מהם צריכים להשיג בנוסף 
(AS+10) 10 כל אחדCC מינימום של

ברמה 3 יש להגיע ל 65CC (כולל ה- CC האישי שלך) 
עם קבוצה חדשה הכוללת לפחות 3 ״משווקים בכירים״ 

חדשים (AS), על שניים מהם להשיג בנוסף מינימום 
 (AS+15) 15 כל אחדCC של

זוג כרטיסים ליום אימון עם 

ג׳יין ליץ׳ שיתקיים ב-12/3/2018

+ לילה במלון דן אילת ע"ב חצי פנסיון

זוג כרטיסים ליום אימון עם 

ג׳יין ליץ׳ שיתקיים ב-12/3/2018

+ שני לילות במלון דן אילת ע"ב חצי פנסיון + 

הסעה הלוך ושוב
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כעת כבר ברור שעמידה באתגר ה-Eagle Manager חיונית להתפתחות העסקית 
 EMR-שבה מכנס ה ,Senior EM ,זמירה מרון .Forever-של המנהלים ב

שהתקיים השנה בשייט על ספינה מפוארת, ומסבירה את החשיבות.

? Eagle Manager-מהי מטרת אתגר ה
ה-EM קיים שנים ספורות, אין צורך להיכנס לפרטי האתגר כדי להבין  

שעיקרו לעודד את  המנהלים לבסס עסק יציב, ומסיבה זו כל מנהל 
שרוצה שהעסק שלו יהיה בתהליך התפתחות תמידי חייב לעמוד ביעד.

האם ניתן לעמוד באתגר גם בישראל? 
בהחלט אפשרי. זה עניין של גישה . יש הטוענים שהאתגר קשה ובעייתי, 

טענה זו היא בחירה שעוזרת להם להישאר במרחב הנוחות . 
כדי שתהיה התאמה בין הצבת המטרות והיעדים בהתפתחות העסקית 

לבין התוצאות בשטח, עמידה באתגר הכרחית! מי שיוצא מנקודת הנחה 
 כזו מבין שמדובר באתגר בסיסי ביותר ובהישג יד של כל מנהל. 

כ-Senior Manager )מנהלת בכירה(, האתגר שלי קצת יותר מורכב. 
שנים שאני מאמנת את ה– FBO שלי לעמוד באתגרים כבר בשלב 

התחלתי ועם בסיס שכזה ניתן להתגבר  על מורכבות  האתגר. אני לא 
מתעסקת בשאלה אם זה אפשרי, אלא פועלת לעמוד באתגר מידי שנה .
בכנס EMR17 האחרון נכחו כ-3000 איש והתוצאות מדברות בעד עצמן. 

 כנס ה-EMR התקיים השנה על גבי אוניית פאר – 
איך היתה החוויה?

לפני הכל, ה-EMR משמש כמחנה אימונים למנהלים. בין אם הוא מתקיים 
על היבשה באתר אקזוטי או כחלק משייט באניית הפאר של ״הרויאל 

קאריביאן״.  המשמעות של "איפה " היא מישנית ב- EM.  המטרה שלי 
בכנס הייתה ברורה: להיות שם כדי להעצים את עצמי ומתוך זה את 

השותפים העסקיים שלי. 
 

מה הרשים אותך במיוחד?
החוויה החזקה ביותר הייתה לראות את המחויבות העסקית של משווקים 

בעולם כלפי העסק שלהם עם Forever, ובמיוחד שיאים מדהימים 
שנשברו, כמו ראידה ממלזיה, שתוך פרק זמן של 3 שנים היא חלק מצוות 

המנהיגות הגלובלי )GLT(- עובדה המעידה של כך שהיא בנתה תוך 3 
שנים  עסק עם מחזור שנתי של למעלה  מ-7500CC . וכמובן הצעירה 

שבחבורה,  FBO של קים מדסן,  בחורה צעירה בת 22. הצטרפה לחברה 
בגיל 20 ותוך שנתיים היא כבשה את היעד של מנהל ספיר. היש מרשים 

יותר מאלה ? 

#EMR17

זה המקום לפגוש ולדבר עם הנהלת החברה ועם מנהיגים בינ״ללפני הכל, זה מחנה אימונים
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 יצא לך לדבר במהלך הכנס עם המנהיגים 
המובילים בעולם?

ה-EMR זה בדיוק המקום לעשות את זה. ניהלתי בכנס שיחה ארוכה עם 
ג׳ון קורטיס שאמר לי: ״להיות חבר בצוות המנהיגות הגלובלי )GLT(-זה 
בעיקר ליהנות מקבוצה של חברים שמדברים באותה שפה״ ומפה ברור 

לי יותר מתמיד  שאני צריכה ויכולה להיות בקשר עמוק יותר עם המכרים 
.GLT-שלי מבין חברי ה

האם את מרגישה שהכנס תרם לעסק שלך?
אין ספק. מלבד ההדרכות המעצימות, יצרתי חברויות חדשות עם בעלי 

עסקים רבים מכל רחבי העולם וגם התבקשתי להתארח בוובינרים 
בדרום אפריקה ובאנגליה,  מה שגרם לי תחושה רבה של סיפוק. אין 

ספק שהביטחון העצמי שלי לעבוד מחוץ לגבולות הארץ צמח במידה 
רבה, ומעבר לזה, כשנזכרתי היכן הייתי לפני עשור, הבנתי שהקסם של 

Forever  קרה גם לי: חופש, בטחון כלכלי, טיולים בעולם . המטרות 
שהצבתי לעצמי מתממשות לנגד עיניי, וכמובן שאני בעיצומה של פריצת 

דרך לעסק גלובלי. 

האתגר עוזר לבסס עסק יציב

כנס EM בפניקס

כנס EMR הבא יתקיים בפניקס, אריזונה בין 
7-13/10/2018 כדי להגיע לכנס עליכם לעמוד בתמריץ 

 ,EM המקנה מעמד שנתי של Eagle Manager -ה
לשם כך עליכם להיות פעילים ולהיות זכאים לבונוס 

מנהיגות לאורך התקופה )גם אם אין מנהלים תחתיכם(. 
בתקופת התמריץ עליכם:

1 . 100CC 720 שמתוכם לפחותCC לייצר לפחות 
״חדשים״.

לחנוך אישית ולטפח לפחות שתי קבוצות של . 2
ראשי צוות חדשים.

לתמוך במפגשי הדרכה במרכז החברה.. 3

 - Forever-הכנס הבא יהיה בסימן 40 שנה ל
לא תרצו לפספס את זה

Forever חוזרת הביתה.



ג'ל אלו ורה לשתייה
ג'ל האלו ורה המיוצב והטהור שלנו הוא 

הדבר הכי קרוב שיש לג׳ל של הצמח בטבע, 
והוא מכיל מקור עשיר של חומרים מזינים, 

לרבות ויטמין C. שתו אותו בכל יום כדי 
ליצור אורח חיים בריא בחורף הקרוב.

משקה אלו ורה ואפרסקים
הכניסו בריזה של קיץ ישראלי היישר אל 
המטבח שלכם עם משקה פירות טבעי, 

שמתאים לכל המשפחה. חתיכות מזינות 
וטהורות של אלו ורה, אשר טבולות בטעם של 

אפרסקים בשלים, יוצרות מיץ טעים אשר 
מלא בחומרים מזינים. 

 C טבליות סובין שיבולת שועל בתוספת ויטמין - C אבסורבנט
חוכמת חיים רבה הפגינו האימהות שהגישו בימות החורף הקרים קערת דייסה וכוס מיץ 

תפוזים בארוחת הבוקר. חברת Forever מאפשרת לכל אחד ואחת לקבל את הצרוף 
הזה בכל שעה. “אבסורבנט C”, בצירוף סובין שיבולת שועל הוא תוסף תזונה יוצא מן 

הכלל המשלב שני תוספי תזונה חיוניים בתוך מוצר נוח אחד. הקשר בין ויטמין C )חומצה 
אסקורבית( ובריאות טובה התגלה כבר מזמן. ויטמין זה, המפורסם מבין כל הויטמינים 

הוא אנטיאוקסידנט רב עוצמה, התומך במערכת ההגנה של הגוף נגד השפעות מזיקות 
של רדיקלים חפשיים. 

פרידום
משקה בטעם תפוז מהווה בחירה מושלמת לבוקר 

חורפי אפרורי. לא רק שהוא משלב את כל חומרי 
התזונה של ג'ל אלו ורה עם גלוקוזמין, כונדרויטין 
ו- MSM, הוא מכיל גם מקור של ויטמין C אשר 

תורם לייצור קולגן לצורך תפקוד בריא של העצמות 
והסחוס. המשקה מספק תמיכה תזונתית נהדרת 

לאלה העוסקים בספורט ומנהלים אורח חיים פעיל. 
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לנצח את תחלואי החורף
ניתן להתייחס לחורף הישראלי בזלזול, כאילו אינו קיים. הדבר אולי נכון 

אם משווים לחורפים האירופאים המושלגים, ובכל זאת, תופעות הצינון 
השונות אינן פוסחות על מדינתנו הקטנטונת בכל חורף. אספנו כמה 

ממוצרי האלו ורה שלנו שיעזרו לכם לנצח את החורף ותחלואיו, כל אחד 
מהם מאופיין בתכונות ייחודיות משלו שעוזרות לעודד את בריאות הגוף 

הן מבפנים והן מבחוץ.



תערובת FOS ולקטופרין 
)אימובלנד(

חשוב לתמוך במערכת החיסונית 
של הגוף במשך כל ימות השנה, אך 
לעתים קרובות אנחנו מרגישים יותר 
פגיעים עם בוא הגשמים. אימובלנד 
עשיר בויטמין C, D ובאבץ, שכולם 

תורמים לתפקוד תקין של המערכת 
החיסונית.

עשב דגנים
סלט של עלים ירוקים הוא לא תמיד 

האפשרות הכי מושכת כשמרק חם  או 
חמין לצהריי שבת מופיעים בתפריט 

המועדף שלנו, אך הזנחה של מאכלים 
ירוקים טריים אף פעם לא מהווה רעיון טוב 

כשאתם מנסים לשמור על בריאותכם. 
עשב דגנים עשיר בסיבים ומהווה את 

האפשרות המושלמת כשאתם צריכים 
למלא את המחסור בעלים ירוקים.

מזון מלכות
אמצו את מלכת השלג שבכם בחורף הקרוב על ידי 

צירוף של מזון-מלכות לתזונה שלכם. מלכת הדבורים 
מתקיימת באופן בלעדי מ"מזון העל" המזין הזה, 

ומאמינים כי הוא הסיבה לאריכות ימיה. מזון המלכות 
הזה, אשר מורכב מבחינה ביוכימית, מכיל חומצות 

אמינו, אנזימים מורכבים וויטמינים.

פוראור בי-פרופוליס
דבורים אוספות את הפרופוליס מהעצים, הן מגנות 

באמצעותו על הכוורת מפני חיידקים, מזיקים ופגעי טבע. 
הפרופוליס עשיר בפלבנואידים אשר מסייעים בניטרול פעילות 

של וירוסים, דבר שיכול לסייע במניעה או בקיצור משך 
התקררות או שפעת. הפרופוליס, שומר הראש האישי שלכם 

בחורף הקרוב,  מעורר את המערכת החיסונית ומגביר את 
ההתנגדות בפני זיהומים. מחקרים הדגימו את היכולת שלו 

להרוס או לבלום זנים שונים של חיידקים מזיקים. 

אלו ליפס
שפתיים יבשות וסדוקות אינם דבר בלתי שכיח בתקופת 
החורף. אנשים רבים הופכים את מצב השפתיים שלהם 

לגרוע אף יותר בכך שהם מלקקים אותן בניסיון להחזיר את 
הלחות לשפתיים, כשלמעשה הדבר רק מאפשר לאוויר 

הקר לשאוב את הלחות החוצה ובכך משאיר את השפתיים 
מגורות. על מנת להיאבק בתופעה זו, הקפידו להשתמש 

באלו ליפס שמרגיע ומוסיף לחות לשפתיים סדוקות ויבשות. 
השילוב הייחודי בין אלו ורה, חוחובה ודונג דבורים יוצר צירוף 

מושלם אשר מעניק לחות ומשמר אותה בשפתיים, כך 
שאין ספק שמדובר במוצר הטוב ביותר הקיים כיום בשוק 

לשימוש על השפתיים.
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השמינייה
1

2
3

מיהם שמונת הויטמינים והמינרלים שאנחנו אוהבים במיוחד בחורף?

C ויטמין
ויטמין C חיוני לתפקודו התקין של הגוף 

 C במיוחד בתקופת החורף. בין היתר, ויטמין
תורם לייצור קולגן תקין לצורך תפקוד של כלי 
דם, עצמות, סחוס, עור, חניכיים ושיניים. הוא 

תורם לתפקוד תקין של מערכת העצבים, 
מערכת החיסון ולתפקוד פסיכולוגי בריא, 

והוא מועיל במיוחד בעת ספורט מאחר שהוא 
עוזר לשמור על תפקוד תקין של המערכת 
החיסונית במהלך פעילות גופנית מאומצת 

ואחריה, ובנוסף הוא תורם להפחתה של 
עייפות ותשישות. למרבה המזל, מוצרים רבים 

של Forever מכילים שפע של הויטמין הקסום 
הזה, כך שאין לכם שום תירוץ להמנע מויטמין 

חשוב זה.

C שמכילים ויטמין Forever מוצרי
אבסורבנט סי, ג׳ין צ׳יה, פוראור קלציום, 

+ARGI , פוראור אימובלנד , פוראור קידס, 
פוראור פומסטין , פוראור דיילי , פוראור 

נוטרא Q10 , פוראור לייט אולטרה, ג׳ל אלו 
ורה לשתייה

מזון מומלץ
פירות הדר, גמבה, ירק עלים כהים, ברוקולי, 

פירות יער, קיווי, עגבניות, אפונה.

כמות מומלצת ביום
60 מיליגרם )בערך(.

D ויטמין
ויטמין D חשוב לכל המשפחה, אז וודאו 

שאתם ממלאים את ארונות המטבח שלכם 
במוצרי מזון ומוצרי Forever שמכילים 

את הויטמין הנהדר הזה. אתם יכולים לקבל 
ויטמין D בצורה טבעית מקרני השמש, אך 

מחקרים שנערכו בארץ מראים שמרבית 
אוכלוסיית ישראל הבוגרת נמצאת במצב של 

.D מחסור בויטמין
ויטמין D חשוב מאחר שהוא תורם לרמות 

תקינות של סידן בדם, שומר על תפקוד 
תקין של עצמות, שיניים ושרירים, והוא חיוני 

לתפקודה התקין של המערכת החיסונית. 
לויטמין D יש תפקיד בתהליך חלוקת התא, 

והוא עוזר להפחית את הסיכון לנפילות אשר 
קשורות להפרעות בשיווי משקל וחולשה 

בשרירים – לכן הוא חיוני עבור כל מי שעבר 
את גיל שישים! כמו כן הוא נדרש לגדילה 

והתפתחות תקינה של עצמות בילדים.

D שמכילים ויטמין Forever מוצרי
פוראור קלציום , פוראור קידס , פוראור 

דיילי, פוראור לייט אולטרה,

מזון מומלץ
דגים, שמן דגים, פטריות, גבינה, חלמון 

ביצה.

כמות מומלצת ביום
15 מיקרוגרם )בערך(ֿ.

A ויטמין
תזונה לקויה המבוססת על מזון קפוא 

ומעובד עשויה שלא להכיל את הויטמינים 
החיוניים הנדרשים לשמירה על גופכם, לכן 

וודאו שאתם צורכים כמות מספקת של 
ויטמין A באמצעות אכילה בריאה או שימוש 

בתוספי תזונה של Forever אשר מכילים 
שפע של ויטמין זה. ויטמין A תורם לשמירה 

על קרום רירי, עור בריא, ראייה תקינה, והוא 
עוזר לשמור על תפקוד תקין של המערכת 
החיסונית. ההמלצה היא תמיד לצרוך את 

הויטמין כבטא קרוטן.

A שמכילים ויטמין Forever מוצרי
פוראור לייט אולטרה, A בטא קאר

מזון מומלץ
בטטה, גזר, ירק עלים כהים, קישואים, חסה, 

משמשים מיובשים, גמבה, דגים.

כמות מומלצת ביום
700-900 מיליגרם )בערך(.
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4
סידן

מרבית האנשים יודעים שסידן חיוני לשמירה 
על העצמות והשיניים, לכן הוא מהווה 

מינרל חשוב במיוחד עבור ילדים, אך הוא 
עוזר גם להפחית את האובדן של מינרל 
בעצמות בנשים לאחר לידה ואחרי גיל 

המעבר. מה שאתם עשויים לא לדעת על 
הסידן, הוא שהסידן תורם גם לקרישת דם, 

תפקוד שרירים והעברה סינפטית תקינה, 
ולמטבוליזם תקין אשר מניב אנרגיה. כמו כן, 

הוא נדרש לתפקוד תקין של אנזימי עיכול, 
ויש לו חלק בתהליך חלוקת התא.

מוצרי Forever שמכילים סידן
נייצ׳ר מין, ג׳ין צ׳יה, פוראור קלציום , פוראור 

לייט אולטרה , פוראור גרסיניה פלוס

מזון מומלץ
ירק עלים כהים, גבינה, חלב ויוגורט דל שומן, 

ברוקולי, שעועית ירוקה, שקדים, סרדינים 
וטחינה.

כמות מומלצת ביום
1,000 מיליגרם )בערך(.

ברזל
לברזל יש הרבה תפקידים חשובים והוא 

נמצא בעיקר בבשר, לכן צמחונים וטבעונים 
מוכרחים להבטיח שהם אוכלים כמויות 

גדולות של תרד, אגוזים וגרעינים כדי 
לצרוך את הכמות היומית המומלצת של 

ברזל. ברזל תורם לייצור תקין של תאי דם 
אדומים והמוגלובין. הוא מסייע להעברת 
חמצן תקינה בגוף ותורם לתפקוד תקין 

של המערכת החיסונית. כמו כן, ברזל יכול 

לתרום להפחתה של עייפות ותשישות וגם 
לו יש תפקיד בתהליך חלוקת התא. הברזל 

חשוב במיוחד עבור ילדים מאחר שהוא יכול 
לעזור להתפתחות הקוגניטיבית התקינה 

שלהם. 

מוצרי Forever שמכילים ברזל
נייצ׳ר מין, פוראור קידס, פוראור דיילי , 

פוראור גרסיניה פלוס

מזון מומלץ
כבד, גרעיני חמניות, אגוזים, בשר בקר, טלה, 
שעועית, דגנים מלאים, תרד, שוקולד מריר, 

טופו ועדשים שחורות.

כמות מומלצת ביום
18 מיליגרם עבור נשים ו- 8 מיליגרם עבור 

גברים )בערך(.

מגנזיום
מוזר לחשוב שמתכות יכולות להביא תועלת 

כה רבה לגוף שלנו, אך האלמנטים האלה 
מאוד חיוניים לבריאות הכללית. מגנזיום הוא 

מינרל שתורם לאיזון אלקטרוליטי, לתפקוד 
תקין של מערכת העצבים והשרירים )מונע 

התכווצויות שרירים ברגליים(, ולתפקוד 
פסיכולוגי בריא. כמו כן, הוא מועיל לשמירה 

על בריאות העצמות והשיניים ותורם 
להפחתה של עייפות ותשישות.

מוצרי Forever שמכילים מגנזיום
פוראור קלציום, נייצ׳ר מין, פוראור אולטרה 

Q10, פוראור לייט אולטרה

מזון מומלץ
ירק עלים כהים, אגוזים, גרעינים, דגים, 
שעועית, אבוקדו, יוגורט, בננות, פירות 

יבשים.

כמות מומלצת ביום
310-420 מיליגרם )בערך(.

חלבון
החלבון פופולרי במיוחד בתחום הספורט 

ושמירת המשקל אך החיבה אליו היא הרבה 
יותר משיגעון חולף. החלבון חיוני מאוד 

ותורם להתפתחות של מסת השריר, שמירה 
על מסת השריר ועל עצמות בריאות, והוא 

חיוני לגדילה והתפתחות תקינה של עצמות 
בילדים. חיוני מאוד אצל אנשים מבוגרים 

בגלל תזונה לקויה.

מוצרי Forever שמכילים חלבון
Pro X2 פוראור לייט אולטרה ,  חטיפי

מזון מומלץ
בשר, דגים, גבינה, טופו, שעועית, עדשים, 

יוגורט, ביצים, אגוזים, גרעינים.

כמות מומלצת ביום
46-56 גרם )בערך(.

אבץ
אבץ הוא מתכת חשובה נוספת, אך הוא 
חשוב במיוחד עבור גברים ששומרים על 

משקל. האבץ תורם למטבוליזם תקין של 
קרבוהידרטים, תפקוד קוגניטיבי, פוריות 

ורבייה תקינים, והוא חיוני לשמירה על 
עצמות, שיער, ציפורניים ועור בריאים, כמו 

גם ראיה ורמות טסטוסטרון תקינות בדם. גם 
לאבץ תפקיד בתהליך חלוקת התא ותורם 

לתפקוד תקין של מערכת העצבים ובריאות 
הערמונית - אתם לא רוצים לוותר עליו!

מוצרי Forever שמכילים אבץ
פוראור קלציום, נייצ׳ר מין, פוראור 

אימובלנד, פוראור קידס, פוראור דיילי, 
פוראור לייט אולטרה 

מזון מומלץ
בשר, תרד, דלעת, אגוזים, קקאו, שעועית, 

פטריות.

כמות מומלצת ביום
8-11 מיליגרם )בערך(.
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הקיפו את עצמכם בבעלי 
עסקים מעוררי השראה, והגיעו 

להדרכות שמאפשרות לכם 
ללמוד ממנהיגים מובילים 

אחרים בעסק. הגיעו ל- 
Success Day ולשאר הדרכות 

״האקדמיה של Forever״ שבהן 
בעלי עסקים מובילים מספקים 
הדרכה וייעוץ למשתתפים. אל 

תוותרו על זה!
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מייק טאק, שחקן 
כדורסל מקצועי 

בשפילד, אנגליה. כקפטן 
המועדון, מייק מבין 

את חשיבות המנהיגות 
וכיצד דפוס-חשיבה 

נכונה יכול להשפיע על 
הישגי קבוצתו, ואף על 

פי שתחום עיסוקו עשוי 
להיות שונה, לכולנו יש 
הרבה מה ללמוד מדרך 

המנהיגות שלו.

דפוס 
חשיבה 

מנצח



כיצד אתה מניע את הקבוצה שלך?
הצבת מטרות – אני חושב שחזון ברור של 
מה שאתם מנסים להשיג הוא דבר חשוב. 

הוא נותן לקבוצה מוטיבציה לשאוף אל יעד 
ברור. תזכורות חודשיות, שבועיות ויומיות 

על מטרות ממוקדות יכולות לעזור לאנשים 
להתמקד במשימות הקטנות שעוזרות להם 

להשיג את המטרה הכללית הגדולה.
הנהגה על ידי מתן דוגמה – מתן דוגמה 
טובה לקבוצה, במיוחד כשאתה מנהיג, 

תעזור להציב רף של ציפיות. בתחום שלי, 
שחקנים ניזונים מהאנרגיה שלך ומנסים 
להתאים את עצמם אליה. להגיע בשעה 

מוקדמת, להישאר עד מאוחר, להיות עקבי, 
ולשמור על רמת אנרגיה גבוהה, כל אלה 

נלקחים בחשבון.
כבוד – בכבוד זוכים ולא מקבלים אותו, 

אך זהו נתיב דו-סטרי. אני מאמין כי 
ברגע שנותנים כבוד בדרך כלל אתה 
מקבל אותו בחזרה, והדבר מספק 

סביבה פורייה יותר.

מה לדעתך הופך אדם למנהיג טוב?
בין אם אוהבים את זה או לא, בתור 

מנהיגים, ההרגלים שלכם, הצורה שבה 
אתם מתנהגים והפעולות שאתם עושים, 

משפיעים על הקבוצה שלכם. 
אני תמיד נזכר במנהיגים ובקפטנים 

הגדולים שהיו לי כשהייתי שחקן צעיר. היום 
אני עדיין שומע חלק ממה שהם אמרו, 

ולפעמים אני שומע את זה יוצא מפי! 
בולטים בזכרוני אלה שהצליחו לחבר בין 

כולם ולהוביל אותם בדרך שיצרה הצלחה. 
זה מה שאני מנסה להביא איתי בכל פעם 

שבה רגלי דורכת במגרש.

אם מישהו בקבוצה שלך לא תורם 
את חלקו, איך אתה מתמודד איתו?
בקבוצות הטובות ביותר שהייתי חלק מהן 
כולם היו תמיד מאוד כנים אחד עם השני; 
כשביצועים של מישהו היו נמוכים, אנחנו, 
כקבוצה, תמיד נתנו משוב כדי שידע זאת. 

אופן התגובה שלו לכך יהיה תלוי בחוזקו 
הנפשי, אך גם בצורת ניהול המשוב.

כאשר ביצועיו של אדם כלשהו ירודים, 
בדרך כלל הצעד הראשון הוא לקבוע פגישה 

אישית קצרה כדי לסמן לחבר הקבוצה 
שישנה בעיה; זה גורם לו לקחת אחריות 

וזה עוזר לו להציב מטרות אישיות כדי 
לתקן את הבעיה. בתחום שלי, אם הבעיה 

נמשכת, פנייה פומבית אל השחקן בפני 
הקבוצה, או כינוס הקבוצה, יציבו לחץ נוסף 

על אותו שחקן, כדי שישפר את ביצועיו. 
שוב, אופן העברת המשוב תמיד מהווה את 
המפתח, מאחר שסוגי אישיות שונים יגיבו 
בצורה שונה למצב; לחץ נוסף יכול לגרום 

לשחקנים מסוימים לשגשג בעוד שאחרים 
עשויים להישבר.

מה עזר לך להתפתח בתפקידך 
בתור קפטן?

היה לי מזל רב בקריירה שלי מאחר שהיו 
לי מאמנים מצויינים רבים שהיוו מורי דרך 

עבורי וגם קפטנים ושחקנים נהדרים שאותם 
הערצתי. הטובים ביותר תמיד היו אלה 

שהשפיעו על הקבוצה, ואלה שהצליחו 
לגרום לשחקנים להשקיע מאה אחוזים 

במשחק.

כמעט בכל שנה אני אומר לשחקנים 
בקבוצה שלי שככל הנראה עשיתי יותר 

טעויות במשחק שלי מכל אחד אחר 
בקבוצה, אבל כך למדתי, והתאוששתי 

מהטעויות האלה. הצורה שבה התמודדתי 
עם המצבים האלה היא זו שמגדירה אותי 

כאדם, כשחקן וכמנהיג.
לא הופכים לקפטן או למנהיג טוב בן-לילה, 
אם כי אני חושב שאכן הפגנתי תכונות של 

מנהיג בתחילת הקריירה שלי, זו הסיבה 
לכך שמלכתחילה ביקשו ממני לקחת את 

הפיקוד, וזהו חלק בלתי מבוטל מאופן 
התפתחותי בתור מנהיג לאורך השנים. 

למידה מהטעויות שלי, ממנהיגים ומבעלי 
השפעה גדולים אחרים סביבי, וניסוי וטעיה, 

כולם היו חיוניים להתפתחותי.

מה עוזר לך לבנות דפוס-חשיבה 
חיובי?

התמקדות ב'אפשרי' במקום ב'בלתי 
אפשרי' היא דבר חשוב מאוד. זיהוי 

שליליות ועצירתה המהירה יכולים לשנות 
את ההשקפה, ולעתים, כל מה שנדרש 

הוא להגיד לעצמך לחייך. אם אני מגיע אל 
האימון היומי שלי בגישה טובה ועם חיוך 
על פניי, באופן אוטומטי הדבר מקרין על 

המשחק שלי.
בנוסף, כשאתה מדמיין את עצמך בתור 

אדם מצליח במצבים מסוימים, הדבר יכול 
להיות חיוני בכך שהוא עוזר לך להשיג את 

מה שאתה רוצה. בכל פעם שבה רגלי דורכת 
על "קו העונשין", אני מדמיין שהכדור נכנס 

אל תוך הסל לפני שאני זורק אותו; ההדמיה 
המנטלית הזו יכולה להיות מועילה והיא ללא 

ספק מגבירה את הבטחון העצמי שלי.

Forever
Tip

Forever
Tip

חשבו בזהירות על 
הצורה שבה אתם 

פונים אל חברי הקבוצה 
שלכם, מאחר שצורת 

העברת הביקורת שלכם 
תתקבל על ידי כל אחד 

ואחת בדרכים שונות. הבטיחו 
שתחילה אתם שוקלים 

בזהירות את מאפייניו של בעל 
העסק שנמצא מולכם, ובונים 

מערכת יחסים יציבה עם הצוות 
שלכם כדי שתוכלו להעריך איך כל 

אחד עשוי להגיב למשוב שתתנו.

בניית עסק היא לא דבר קל 
ולעתים דחייה או אמירה שלא 

במקום יכולים לתפוס אתכם 
לא מוכנים. אל תוותרו בכך 

שתאפשרו למכשולים האלה 
לעמוד בדרככם; במקום זאת, 

התמקדו היטב במטרות שלכם 
והאמינו שאתם יכולים להתגבר 

על האתגרים.
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מה עוזר לך לשמור על גישה חיובית 
אחרי מפלה?

אני תמיד מנסה להתבונן בדברים 
החיוביים שנמצאים בתוך הדברים 

השליליים. הפסד או טעות ניתן לראות 
בתור לקח שנלמד, לכן אני תמיד מנסה 

לראות הפסדים כהזדמנות ללמידה.
הפסדים, טעויות, מפלות הם בדרך כלל דברים 
זמניים או מאוד קטנים מבחינת קנה מידה של 

אירועים. קחו את הזמן והזכירו לעצמכם את 
התמונה הגדולה ואת המטרה הסופית שלכם; 

דמיינו איך תרגישו כשתגיעו אליה.
אחרי מפלה או תחושת הפסד תמיד טוב 

ליצור קשר עם מישהו שתומך בכם. זה יכול 
להיות החונך שלכם, בן/בת זוג, הורה, אח/

אחות, חבר טוב, או פשוט מישהו שאתו ניתן 
להשתחרר. כדאי לשמור על קשר הדוק 

עם כל מי שמספק לכם תמיכה ומגביר את 
ביטחונכם.

איזו עצה היית נותן ליצירת דפוס 
חשיבה חיובי?

עשו צעד לאחור ונסו להתבונן במה שמעכב 
אתכם או במה שמשפיע על דפוס החשיבה 
שלכם. הכרה במפלה שהתרחשה לאחרונה 

או התבוננות לעומק בבעיות ביטחון עצמי 
עשויות להיות הצעד הראשון בהתקדמות 

לקראת דפוס חשיבה חיובי וחזק. בדרך כלל, 
אם אנחנו מצליחים למצוא את שורש הבעיה 

ולטפל בה, זה הופך את התהליך ליותר קל.
יותר מידי פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו 

בוחרים באפשרות בטוחה או קלה מתוך 
פחד או נוחות. לעתים, לקיחת סיכונים 
ועשיית מאמץ יכולים לעזור לנו לראות 

שמה שאנחנו רוצים להשיג נמצא מתחת 
לאף שלנו...

״אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה״ 
זהו ביטוי עתיק יומין בעל חשיבות רבה. 

דוגמה נהדרת לכך היא התקופה במועדון 
הקודם שלי. אני זוכר שבמהלך האימונים  

שלפני משחקי העונה, במהלך ריצה עם 
הקבוצה, כמה בחורים התחילו ׳לקטר׳ 

ולהתלונן על המרחק והסיבובים. יכול היה 
להיות קל להצטרף אליהם, אך במקום זאת, 

התלונות שלהם נתנו לי מוטיבציה לרוץ 
מהר יותר כדי שאוכל להתרחק מהאנרגיה 

השלילית. הבחורים שהצטרפו אלי בסופו של 
דבר הפכו לשחקנים בולטים בתוך הקבוצה, 
בעוד שהאחרים רוב הזמן ישבו על הספסל.

  Forever-כיצד בעלי עסקים ב
יכולים ללמוד מקבוצת ספורט?

קבוצה זה לא "אני" זה "אנחנו"–יש הרבה 
מאוד קווים מקבילים בין ספורט לעסק, 

אבל אני מאמין שבכל עסק מצליח או בכל 
קבוצת ספורט מצליחה, דפוס החשיבה 

והאמונה בעשייה צריכים להגיע מלמעלה 
למטה. כשנוצרת סביבכם תרבות שבמרכזה  

הצלחה, עבודה קשה ודפוס חשיבה חיובי, 
מצפים לכם דברים טובים. המאמנים )או 
המנהלים( הטובים ביותר הם תמיד אלה 

שיכולים לגייס ולבנות קבוצה הרמונית.
הקבוצות הטובות ביותר הן תמיד אלה 

שיש בהן שחקנים )חברי צוות( שמוכנים 
לעבוד ביחד לקראת המטרות שלהם. דפוס 

החשיבה משחק כאן תפקיד עצום והוא 
חשוב בכל שלב.

Forever
Tip

Forever
Tip

היופי בלהיות בעלי עסקים 
ב-Forever הוא ביכולת שלכם 

לבחור עם מי לעבוד. 
שקלו בזהירות כיצד אתם 

הולכים להתייחס לחברי 
הקבוצה שלכם, ללמד אותם 

היטב על העסק ועל המוצרים, 
לעודד אותם בכל עת, ולהבטיח 

שהם מסוגלים לשכפל את 
השיטה הזו הלאה.

איזה סוג של דפוס חשיבה 
הייתם רוצים שילדכם יזכרו 

שהיה לכם?

 FBO 14 | להיות 

Forever | מגזין נובמבר 2017



15 | FBO להיות  

Forever | מגזין נובמבר 2017

מנצחת התזמורת
אורה טובי, מנהלת חדשה, החליטה לקחת את המושכות לידיה, להפסיק לתת לחיים, 

לאירועים ולמציאות להוביל ו"לשים על השולחן" את הרצון והצורך שלה בשפע...

בעלי הדרגות החדשות ב-Forever סיפרו לנו על תחושת הניצחון שלהם. ביקשנו 
שיסבירו מה גורם לתחושה הזו. אנחנו שמחים לשתף את הסיפורים המרגשים שלהם :

אורה טובי, מנהלת חדשה קיבלה הצעה לפני כשנתיים במהלך ההריון השמיני, 
להצטרף ל- Forever. בהתחלה- נרתעה. אבל אז גילתה את הפוטנציאל...

מאת: אורה טובי, מנהלת

אני  גרה ביצהר, נשואה לעזרי טובי ואמא לחמישה ילדים נפלאים.
כבר כמעט שנתיים שאני ב-Forever ולפני 4 חודשים הגעתי לדרגת 

מנהלת עם 30 שותפות מקסימות שצומחות יחד איתי.
משתפת אתכן בשמחה בתהליך הצמיחה. ברגעי הטוב וגם בקושי.

הדרך שלי לניצחון התחילה ב-2015, עוד לפני שהצטרפתי 
ל-Forever', והיא התחילה בתוכי! 

בראש השנה באותה שנה החלטתי "לשים על השולחן" את הרצון 
והצורך שלי בשפע, ואם לומר בבהירות יותר - הבקשה לכ-ס-ף שיהיה 

נוכח בחיינו ויאפשר להגשים את כל כיסופנו.
כדי להמחיש את אמירתנו, קנינו משחק מונופול ופיזרנו שטרות 

צבעוניים ומטבעות שוקולד על הצלחות ועל השולחן. מבחינתי, זו 
היתה אמירה עצומה. להיות כ"כ ישיר וחומרי זה בטח לא 'פוליטלי-
קורקט' בעולם הדתי שאליו אני שייכת. אבל ידעתי שזה נקי ועמוק 

- ולא התנצלתי על כך.

זמן קצר לאחר מכן חגגתי יום הולדת 40. ואני שהייתי ׳תקועה׳ 
מנטלית בגיל 16 – הייתי בשוק!

שנים שהסתדרתי, זרמתי ובעיקר התחבאתי מציפורני העולם - 
המבוגר, האחראי, הסמכותי ובעיקר העייף, אבל מאותה רוח שנשבה 

בי בראש השנה החלטתי לקחת את המושכות לידי ולהפסיק לתת 
לחיים, לאירועים ולמציאות להוביל.

חודש אחרי, בחודש כסלו, קיבלתי טלפון. אני זוכרת אותו היטב - הוא 
הביא איתו רוח חדשה ורעננה לחיי.

חברה שלא שוחחתי איתה 20 שנה פתחה בפניי בנעימות ובהקשבה 
אפשרות חדשה. אני זוכרת פרפרי התרגשות. בסיום השיחה הרגשתי 

– בינגו! זהו הפתח למעוף. ההזדמנות שחיכיתי לה להשתמש ביכולות 
שלי, ולגלות מקומות מחוץ לקופסה, לצאת ממרוץ העכברים המטורף 
שכולם מתרוצצים בו. היו גם, כמובן, שאלות וחששות, והליכה אחורה, 

קדימה, אבל הייתה בי בהירות שאני הולכת על זה. שאני הולכת 
להצליח - ובגדול! לראשונה ההצלחה לא היתה עבורי תוצאה אלא 

החלטה! החלטה להצליח!
הכנסתי את המוצרים לביתי - פתחתי, מרחתי, שתיתי.. הלכתי על זה! 

וזה גם האיר פניו בחזרה אלי.

היו כאלה שעיקמו אף. לא נבהלתי. החלטתי להעצים חוויות טובות 
ומשפטים מחזקים, כי היה ברור לי שאני רוצה לנצח, להצליח.

חלק נכבד בהצלחה שלי היה הליווי המדהים יד ביד שזכיתי לו 
מהחונכת שלי, אפרת וייצמן ומשפחת נסיקה העוטפת בחום- 

בלעדיהם הייתי הולכת לאיבוד .
אחת המתנות הגדולות שקיבלתי בדרך שלי ב- Forever היא ההבנה 

שעם עלה אלו ורה קטן ורב עוצמה, אני מנצחת על תזמורת פנימית 
וחיצונית של קולות. חלקם מחלישים, מעייפים, מייאשים, אבל רובם 

מעצימים, מצמיחים ומחזקים. למדתי לתת מקום לכולם. לא להיבהל 
ולא להתנצל. לקבל גם את הפחדים והבושה, לספר להם סיפורי 

הצלחה, לצייר להם את החלום. להפוך את הכל למנגינה - ובעיקר 
להמשיך ללכת.

.Forever - כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק

״הכנסתי את המוצרים לביתי - פתחתי, 
מרחתי, שתיתי.. הלכתי על זה! וזה גם 

האיר פניו בחזרה אלי.״
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עמדה
במשימה
שלי דניאל, מנהלת חדשה, עמדה באתגר שהחונכת 

הציבה בפניה והגיעה לדרגת מנהל תוך 3 חודשים בלבד 

מאת: שלי דניאל, מנהלת

כבר למעלה מעשור שאני מכירה את המוצרים של Forever ולאחרונה, החלטתי לפעול 
ולהתחיל לבנות עסק עם Forever. מרגע התחלת הפעילות הגעתי לדרגת מנהל תוך 

שלושה חודשים. עבורי, מדובר בתחושת ניצחון: להגיע לדרגת מנהל במהירות המרבית 
בעסק יציב.

זמירה מרון, החונכת שלי, איתגרה אותי והציבה לי יעדים ברורים ומתוזמנים - ליצור לקוחות 
ולהתקדם בדרגות מעסק שבנוי על לקוחות משתמשים תוך פרק זמן קצר. הפרס היה - 

.Eagle Manager-הצטרפות אליה להפלגה לכנס ה
לא באמת ידעתי מה משמעות ההשתתפות ב-EMR אבל, אני אוהבת לטייל בחו"ל ולנגד 

עיניי עמדה חוויית ההפלגה. החלטתי לעמוד ביעד ולהגיע לזה במהירות. באופיי אני אישה 
משימתית, וכך הגעתי ליעד הרבה יותר מהר מהתאריך שהוקצב לי.

נכון להיום ניצחון עפ"י תפיסתי הוא לעבוד לפי השיטה המנצחת של החברה, בשמחה  
ובאהבת העסק והמוצרים .  

למזלי הרב זמירה מרון מזהה אצלי את הרעב והרצון להצלחה ומקנה לי את הכלים הנכונים 
להגיע רחוק, ואת זה אני מלמדת את השותפים המדהימים שלי לעסק, שהולכים  איתי בדרך 

.Forever להצלחה ובמסע המרתק עם
השנה עמדתי ביעד אתגר אנגליה,  צברתי חוויות ותובנות גם משם. האימון בווריק פתח לי 
צוהר והבנה לשאוף גבוה ולהגיע גבוה. דיאנה פייג' שהעבירה לנו את הסיפור האישי שלה 

 Forever בהתרגשות ובדמעות, חיזקה בי את התובנה שמי שעובד לפי מעגל ההצלחה של
וקובע לעצמו יעדים יגיע רחוק. בהצלחה לכולם .

״החלטתי לעמוד ביעד 
ולהגיע לזה במהירות. 

באופיי אני אישה 
משימתית, וכך הגעתי 
ליעד הרבה יותר מהר 

מהתאריך שהוקצב לי״.

שלי דניאל )משמאל( לצד דיאנה פייג׳

ורד בלישה, ראש צוות בכיר

ג'ינג'ית זה אופי! מי משיג שלוש דרגות בפחות 
מחודשיים? אני עשיתי את זה ובגדול, וזו בהחלט 

תחושת ניצחון! 
הרגשתי צמאה למשהו חדש ומרענן, וכשנחשפתי 

ל- Forever והכרתי את המוצרים הנפלאים, ידעתי 
בדיוק מה אני רוצה וכיוונתי גבוה.

עבדתי קשה - לא ראיתי בעיניים, לא עצרתי בעצור 
ורק מכרתי עוד ועוד בתשוקה ובאהבה, העיניים שלי 

נצצו בכל מקום בו סיפרתי בגאווה אודות חברת 
Forever המשווקת מוצרי אלו ורה, בזכות היושרה 

והאמינות בהם סיפרתי לכולם מכרתי בקצב מסחרר 
והמחמאות לא איחרו להגיע... והיום, כשאני מרגישה 

"ותיקה"- רק חמישה חודשים בחברה, אנשים זרים 
מגיעים ושואלים אותי: "את ורד בלישה?", ומחמיאים 

בלי סוף, ובהחלט כיף לשמוע את זה ולקצור 
מחמאות.

אז בשבילי השמיים הם  הגבול, אני שואפת לפרוץ 
גבולות ולהגיע רחוק...

יחד עם צוות קטן ומוצלח שבניתי , ובראשו גיסתי 
האהובה ליז ברבי, הצלחנו למנף את עצמנו ולהצליח 

בגדול!
אני בהחלט ממליצה לכולם להעז, לחלום ולממש, אין 

לי ספק שתצליחו!
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ב״ה

             טלאור זוסמן, ראש צוות
ניצחון בשבילי זה להצליח להקשיב 

לקול הפנימי שיודע מה נכון ומה 
אמיתי ולסנן את כל ה"רעשים" 

שמפריעים בדרך.
מאז הצטרפותי ל- Forever אני, 

כמו הרבה מאתנו המשווקים, נפגשת 
עם פחדים, חששות, בושה, עומס או סתם חוסר 

מוטיבציה להניע את העסק. אבל בכל פעם שבחרתי 
להקשיב לקול הפנימי שלי שמזכיר לי עד כמה העסק 

הזה הוא טוב עבורי ועד כמה אני מאמינה במוצרים 
-הצלחתי. החוכמה היא לדעתי להתרכז בידע הפנימי 
הזה, ולראות את ההצלחות שבדרך גם אם הן קטנות, 

ולשמוח בהן. דבר נוסף שעוזר ומשפיע על ההתקדמות 
שלי בעסק הוא המחוייבות כלפי השותפים העסקיים 
שלי. הידיעה שיש איתי משווקים שרואים בעסק הזה 

הזדמנות לשינוי בחייהם, נוטעת בי כוח לעזור להם 
לממש את החלום. ובזכותם גם דובקת בי ההתלהבות 

להמשיך ולהשקיע.
חשוב לי להודות לחונכת הנפלאה שלי, תמה קופמן, 

שזיכתה אותי לקחת חלק ב-Forever, ושמנחה 
ומאירה לי את הדרך בסבלנות ובמקצועיות. תמה 

עוזרת לי ללכת אחרי הרצון והאמונה שלי. כשעיקר 
ההשקעה שלה בי מגיע מהרצון לחלוק ולשתף אותי 

בטוב – תודה על כך.

            אפרת חבני, ראש צוות
אני גרה במושב ברקת, נשואה 

ואמא לשניים. בעלת עסק עצמאי 
בתחומי הטיפוח, היופי ואפיית 
 Forever -עוגות. הצטרפתי ל

ביולי 2017 עם רצון גדול לעבודה 
מהבית עם הכנסה קבועה וגדולה. 

התחלתי מיד בתהליך של עליית דרגה, כי היה 
חשוב לי לפרוץ קדימה ולהגדיל את הכנסה. 

נתקלתי כמובן בקשיים, כמו החששות לעמוד מול 
אנשים ולדבר בחוג בית, להציע מוצרים למכירה, 

לפנות לאנשים ולהציע להם להצטרף לחברה. 
בהתחלה, הכל נראה לי מסובך ובלתי אפשרי. 
למזלי, זכיתי במלווה מדהימה, שליוותה אותי 

צעד אחר צעד, ועזרה לי להתמקד במה להגיד 
בחוג בית, לאיזה קהל לפנות ולהציע ובאילו 
דרכים לשתף את מוצרי החברה ואת העסק 
עצמו. כשהגעתי לדרגת ראש צוות, הרגשתי 
ניצחון פנימי וחיצוני. ראשית, כי התמודדתי 

עם הקשיים והחששות שלי, ושנית, כי קיבלנו 
תמורה להוצאה הכספית, וראינו הכנסה קבועה 

נאה בזמן קצר. ממליצה לכולכם לראות רחוק 
ולהציב יעדים, כי רק ככה מצליחים.

            ציונה מנקו, ראש צוות
 Forever -מהרגע שפתחתי עסק ב
יש לי תחושת ניצחון כי אני מאמינה 

בלב שלם במוצרים, והניסיון 
ב-Forever עזר לי להבין שאני 

יכולה ומסוגלת לכבוש כל יעד שאני 
מציבה לעצמי,  וזה גורם לי לסיפוק 

ענק. המסר שלי הוא לא לוותר - לדבר - לספר - 
לשווק ולהאמין שאתה יכול.

              לאה עמירם, ראש צוות
            בשבילי ניצחון הוא כיבוש יעד שהוגדר 

מראש, וכשזה קורה, ההרגשה מרוממת ואין 
סיפוק גדול מכך. הניצחון משאיר בפה טעם של 
עוד, כך שיש רצון עז להגדיר לעצמי יעד חדש, 

נועז יותר ומאתגר יותר. חשוב לזכור להציב יעדים 
שהם בגבול היכולות שלך. אך מהי יכולת? יכולת 
היא פריט אחד מתוך מיני פריטים שאני לוקחת 
עימי כצידה לדרך. כמו נחישות, דבקות במטרה 

ואמונה. כשאני מציבה לעצמי מטרה אני פותחת 
את השק ושולפת לעצמי את היכולות שיעזרו לי 

להגיע לניצחון. לצד כל דרך להשגת מטרה מלווה 
אותנו הפחד מכישלון. איך עליי להתמודד עם 

פחד זה, שגורר את רגלי אחורה ומערפל את עיניי? 
עלי לאמץ אותו ולחבק אותו באהבה! מפני שהוא 
מאזן אותי, מכניס את חיי לפרופורציות ומזכיר לי 

מה חשוב באמת "אל תשכחי שאני שם לצידך, 
הכיני את עצמך". כשהגישה שלי היא כזאת, אבין 

שמעולם הוא לא התכוון להחזיק בעקביי, אלא 
להיות לי למזרן רך שאוכל לנחות עליו. 

              סוזי גלר, ראש צוות
יצאתי מאזור הנוחות שלי ואני 

מרגישה תחושה של ניצחון!  
במקום שרק קרובי משפחה יהנו 
מהמוצרים של Forever, עכשיו 
גם מעגלים רחוקים יותר ואנשים 

חדשים יכולים ליהנות מהמוצרים. כדיאטנית 
קלינית לא היה לי קל בהתחלה להציע דאודורנט 

או משחת שיניים לאנשים, כי זה חורג מתחום 
העיסוק הישיר שלי, אבל כאשר הבנתי כמה הם 

מעריכים שאני עוזרת להם לחיות חיים בריאים יותר 
בכל מובן המילה, ולא רק בתחום התזונה, התחלתי 

להציע מוצרים למטרות מגוונות, ואני מרגישה 
שלמה מאוד עם זה.

המסר שלי לניצחון ולהצלחה הוא ראשית, 
להשתמש במוצרים ולהכיר אותם. לא להפסיק 

ללמוד על המוצרים החדשים ולא להפסיק 
להתלהב מהתוצאות. מכיוון שאני מכירה מוצרים 
רבים לעומק, אני יכולה להקשיב לצורך האמיתי 

של האדם ולהתאים לו את המוצר הנכון ביותר. 
כדי להגיע למקום הזה, נדרשה אמונה במוצרים, 

עבודה עם החונכת שלי )זמירה היקרה( ושיתוף 
פעולה עם הצוות שלי, כי ב- Forever לא 

עובדים לבד.

            סנה אבו ג׳נים שקור, ראש צוות
כל החיים שלי הלכתי אחרי האמונה 

שהשמיים הם לא הגבול -  נפלתי 
מספר פעמים בחיים שלי בכל 

המישורים כמעט,  אך קמתי עם כח 
הרצון שלי והאמונה בבורא עולם 

הכל יכול, לו אני מודה לפני הכל. אני 
גם מודה לחברת Forever על ההזדמנות שקיבלתי, 

ועל שכל אחד יכול להצליח, צריך רק לרצות. תודה 
לחונך שלי, חדר סואעד, שלא הרפה ממני למשך 

שנתיים, למרות שדחיתי כל הזמן את ההצעה 

להצטרף, כי הייתי בחברת שיווק רשתי אחרת, עד 
שהבנתי שכאן ההזדמנות יותר מאתגרת, ומיד לאחר 

שהצטרפתי ונכנסתי למסלול הבנתי כמה זמן ביזבזתי 
עד כה, כי אני אוהבת לעזור לאנשים והמוצרים פה 

אך ורק עושים טוב לכל אחד ואחת מאיתנו. התחלתי 
להשקיע מהיום הראשון בלמידה שעות ארוכות אל 
תוך הלילה. שאלתי  שאלות רבות, קראתי את ספר 

המוצרים, ובעיקר שיתפתי אנשים בסביבה שלי, בבית, 
ברחוב, בפייסבוק, בכל מקום. אני מודה לשרה לוריא 

שהיתה שם בשבילי ללא תנאי.

              יעלי הוד, ראש צוות
            אני נמצאת ב-Forever כשנה וחצי. 
שמחה ומודה כל רגע לה'. מודה גם לחונכת 

שלי אפרת ויצמן על הזכות הגדולה להצטרף 
למשפחה המדהימה הזו! אני בהחלט יכולה 
להגיד שאני חווה תחושה של הצלחה ונצחון.
בעיניי נצחון הוא היכולת לתת לכל דבר את 

המינון הנכון בזמן הנכון, כמו מנצח על מקהלה, 
ואני מרגישה שככל שעובר הזמן אני מצליחה 

להגיע למקום הזה יותר ויותר.
אני מנצחת על תזמורת שלמה של הגשמת 

חלומות, עמל, שמחה והצלחה, לפעמים נפילה 
ותהייה, אבל משתדלת שכל דבר יקבל את המינון 

המגיע לו כדי להצליח להגיע להגשמת החלום 
הגדול שאני מתקדמת לעברו.

כמו כן, אני מנצחת על תזמורת של משווקות 
מקסימות ורוצה בשבילן את כל הטוב.

בעיני הדרך לנצחון היא ראיית החלום שאליו אני 
רוצה להגיע, לדעת שזה אפשרי, לא לוותר, גם 

אם זה יקח זמן, ולכוון את הכוחות שיש לי לעבר 
זה. בלי להשתגע אבל עם הרבה רצון, אמונה 
וסבלנות. בהצלחה לכולם! תאמינו שיש לכם 

יהלום ביד!
 

              סימה מואס, ראש צוות
באפריל האחרון הצטרפתי 

למשפחת Forever. כשהתחלתי 
בכלל לא היה לי מושג ירוק על מה 

מדובר, מה ייחודי במוצרים שלנו ומי 
האנשים המדהימים שמובילים אותו 

קדימה.
התכונה היחידה שליטשתי בתחילת דרכי היא האמונה 

באנשים שהכניסו אותי לחברה, ושידרתי כל הזמן 
התלהבות והתרגשות. באותם ימים למדתי  על 

המוצרים ועל החברה. 
הגעתי במהירות לדרגת ראש צוות )סופרוויזר( ואני 

גאה בה מאוד! כיום אני יודעת שזו אחת הדרגות 
הבסיסיות להצלחה שכן היא הבסיס לעסק העתידי 

של כולנו.
גיליתי המון על עצמי במהלך התקופה הזו ואני 

מרגישה בכל יום עוד ניצחון כשאני עובדת ומפתחת 
בעצמי יכולות שלא היה לי מושג שקיימות בי. אני 

רואה את עצמי היום כאשת עסקים ורוצה לשחות עם 
הגדולים! תודה על הזדמנות משנה חיים זו.
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ראש צוות
FBO שם

חסן אבואסה  
הודיה אלברט 
ליאת אמויאל 

דבורה כהן 
אפרת דמרי  
סוזי וגבי גלר 
יהודית הירש 

חן לפיד 
אנט ממו 

אסתר מזרחי 
אביגיל נחום 

נוגה נהרי 
ענת ניסים

טלי וסרטאי  
רוחמה יעקבסון 

טלאור זוסמן 
נועה אבוגנים 
לאה עמירם 

שרה ארנטרו 
דניאל אטיאס 
מוריה בן עטר

שפרה בורד
יצחק כהן 

הודיה פרידמן 
רחלי גוטליב 

אלקה גרינבוים 
אפרת חבני 
בת חן הלוי 

רבקי צישינסקי  
תהילה מימון 

ציונה מנקו 
ג'רנאן סלה 

רחל שחר 
טגודה טדסה 

לאה וינרייב 
רחל יעקובסון 

סאנה אבו ג'נים 
אחמד אלשקר

נטע ארזי
יוסי בן אברהם

חנה כהן
דסה בריינה
רפאלה רענן

עינת שטרן
אודליה בן פנחס

יערה גורביץ
סיגל לונדר

אפרת שמעוני זומר
שירה צמח

חיה קליין
אודליה סולימן

מאירה אברהמי
הודיה בשארי

אמאני מוחמד מאג'די
יהודה אדל

שיינדי לונדון

שם החונך
ארווה הווארד 

טלי וסרטאי 
נוגה נהרי 

הודיה אלברט 
רותי גרינפלד 

זמירה מרון 
נחמה לאה סיגל 

אילת בורדה 
הדר אופן 

אילנית איטח 
יהודית כהן 

טלאור זוסמן 
נחמה מאיר 

אורה טובי 
יהודית כהן 

ברכה תמה קופמן
חסן אבואסה 
מוריה בן עטר 

רחלי גוטליב 
נחמה מאיר 
אפרת ויצמן 
יהודית הירש 

דבורה כהן 
רותי שטטנר 
לאה וינרייב 
מזי אהרוני 

אפרת ויצמן 
יעל הוד 

מלכה לנגסמן 
ליאת אמויאל
אסתר מזרחי 

סוזן כואג׳ה 
רחל יעקבסון 

אנט ממו 
ציבי פישהוף 

רוחמה יעקבסון 
חדר סואד

סאלה ג'נאן
אוסנת שמש שור

נטע ארזי
זיסל סגלשטיין
טדסה טוגודה

יפה בן עזרא
נועה מיכאלי

אברהם ספרנוביץ
תהילה מימון

חננאל שלוסברג
ענת הירש

סיגל לונדר
 יסכה ומשה סדובסקי

חיה קליין
מלכה פרייב

אודליה סולימן
מייסון בניאודה

רותי גרינפלד
רות פולמן

כנס גלובלי
22-30 באפריל 2018

אל תוותרו על ההזדמנות להשתתף 
באירוע החד-פעמי הזה!

 בהמשך ליעד שהציבו בפנינו רקס וגרג מוהן, במטרה להגיע 
 ל– 5,000CC ולרגל חגיגות 40 השנה ל – Forever, בעלי העסקים 

ב- Forever ישראל מקבלים רוח גבית חזקה:
ניתנת לנו האפשרות להשתתף בבונוס יושב הראש ל – 2018 )יחולק 
בכנס הגלובלי ב – 2019(. לשם כך, עלינו להגיע ל – 3,000CC שלוש 

פעמים לפחות עד סוף מרץ 2018. 
אנחנו יכולים להגיע יחד. 

בואו נעצים את המאמצים המשותפים ונהנה מתוספת מדהימה של 
הכנסות והשתתפות בכנס הגלובלי!  )גם זכאים לבונוס היו"ר שאינם 

מגיעים ל – 1,500CC מוזמנים לכנס(.

Forever חוזרת הביתה.
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שרה ארנטרו
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אלקה גרינבוים
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ג'וי קארן אנג'ליב

רמה 1 
תמר סלה

ימינה ליבשיץ

רמה 2 
נחמה מאיר

חסן אבואסה
הודיה אנסבכר

אביטל בדש
חינית ברק 
ורד בלישה
דבורה כהן

אילנית איטח
חיה קרישבסקי

חן לפיד
אסתר מזרחי
סימה מואס

הדר אופן
מילה שכטמן

נחמה לאה סיגל

4CC אתגר

רותי שטטנר
חנה צנעני

נעמי בן שושן
יצחק כהן

יוטי קורנגוט
תהילה מימון

מוחמד אמאני
נאג'ם זאלאביה

נועה אבוג'נים
מזי אהרוני

תהל אהרונוף
אורטל בן זכריה

אסתר אגוזי
הודיה פרידמן

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה

הודיה אנסבכר 
שלי ואלי דניאל 

הגר מרכוס 
סימה בירנבאום

ארווה הווארד
מייסון בניאודה

רותי גרינפלד

תמר סלה 
זמירה מרון 

סימה בירנבאום 
אוסנת שמש שור

ראשידה חסאנאלי
אשור מושבא

הגר מרכוס

FBO שם החונךשם
מנהל

חני שימי לוין
אושרה מימון

ציונה מנקו
יעל כהן

דניאלה ברנדווין
אורי הד

בתאל מדעי
תפארת מדר

שירה צמח
זוהר נחום נתנאל

דסה בריינה


