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במקום ראשון
לשנת :2017
נחמה מאיר

ISRAEL

ג׳יין ליץ
סיפור הצלחה
רגע לפני שהיא מגיעה לארץ
להתארח בכנס Forever
באילת ,אנחנו רוצים לספר
לכם על הדרך שעשתה.
ג׳יין ליץ׳  -סיפור השראה!
בעלי העסקים המצטיינים
לשנת  2017מספרים מהם
היעדים שלהם לשנה הקרובה
״להעיר את העיר״
הזדמנות מיוחדת
חשבתם שנתחיל שנה חדשה
ללא אתגרים חדשים?

Flying Start

31/3/2018 - 1/1/2018

תחרות האלו ורה
21/2/2018 - 21/1/2018

לוח פעילות שנתי
מצורף לעיתון
( Forever Living Productsישראל) בע"מ ,בניין דימול ,ז'בוטינסקי  1רמת גן 5252001

עשו לנו לייקfacebook.com/ForeverIsraelHQ :

הצטרפו לרשימת התפוצה באתר הבית שלנוflpil.com :
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משמעת
אישית
בתמונה מעל :רקס מוהן ביום אריזת ארוחות עבור ארגון  - Rise Against Hungerעוד על הארגון בעמ׳ 16

האם שמעתם שעשיית מאמצים המלווים במשמעת אישית מניבה
תמורה רבה? קיבלתי השראה מהמסר הזה לאחרונה כאשר קראתי
על ילד בן  12שחי עם אמו וששת אחיו בזמביה.
קשה מאוד להשיג מים נקיים וטיפול רפואי ,ובכל יום בדרכו לבית
הספר ,הוא עובר בין בתים ללא חשמל או מים זורמים .למרות
האתגרים בפניהם עומדת משפחתו ,הוא מפגין נוכחות מושלמת
בבית הספר בכל שנה! נוכחות מושלמת אינה הישג פשוט וקל עבור
כל אחד ,אבל במיוחד עבור מישהו העומד בפני אתגרים כמו עצם
ההגעה לבית הספר המרוחק בכל יום ויום.

אין דבר בלתי אפשרי אם אנו
משקיעים מאמץ ועובדים במטרה
להשיג התקדמות בכל יום.
המצוקה שלו בבית אינה פוגעת בחינוך שלו .על מנת לסייע לו
להישאר שבע וממוקד במהלך כל יום הלימודים הארוך שלו ,ארגון
" "Rise Against Hungerמציע לו ארוחה בכל יום .הארגון מספק
גם לכל המשפחה שלו ארוחות במהלך שבוע הלימודים בבית
הספר ,במטרה לתגמל אותו בעבור המסירות שלו בהשגת השכלה
אשר תסייע לו להתגבר על כל האתגרים בחיים .אני מאוד גאה בכך
שהתחייבנו לארוז  5מיליון ארוחות עבור הארגון במהלך השנתיים
הבאות.
ישנה משמעות עמוקה יותר לסיפור הזה שכדאי לקחת בחשבון .בגיל
 ,12כאשר לא מצופה מילדים לקבל על עצמם אחריות גדולה כל
כך ,ותקופה שבה הם אמורים להיות עיוורים למצוקות של הבוגרים,
הילד הזה מהווה דוגמה למשמעת בפעולות היומיומיות שלו.
העקביות שלו מספקת למשפחה שלו תזונה ודאגה .הוא מתעורר
ויוצא להליכה ממושכת וקשה לבית הספר גם כאשר הבריאות שלו
או הנסיבות מציבות אתגרים עבורו.

 | Foreverמגזין ינואר 2018

כמה מבוגרים אתם מכירים שהינם יותר ברי מזל ועדיין ,אין להם את
אותה משמעת להפגין נוכחות בכל יום?
אין דבר בלתי אפשרי אם אנו משקיעים מאמץ ועובדים במטרה
להשיג התקדמות בכל יום.
בעוד שיתכן שאין אנו נאבקים עם אותן מצוקות ,ישנם קשיים
בחיים שלנו שלא קל לנו להתגבר עליהם .הם יוצרים מחסומים
להשגת המטרות שלנו וגורמים להן להראות בלתי אפשריות להשגה.
בעוד שאלו עשויות להיות מטרות שאפתניות ,כגון אריזת  5מיליון
הארוחות שלנו ,אין דבר בלתי אפשרי אם נשקיע מאמץ ועבודה לשם
השגת התקדמות בכל יום .חשבו על משמעת במונחים של טיפוס
על סולם.
כל שלב שאתם מטפסים ,בעוד שיתכן ויהיה זה מאתגר יותר
להמשיך ולטפס ,יסייע לכם להתקרב יותר להשגת אותם דברים
שאתם רוצים וצריכים.
אנחנו יודעים שבאמצעות פעולות עקביות ,הנעשות בלב שלם
ובאופן תדיר באפשרותנו לשנות את העולם .בדיוק כמו אותו ילד
שהפגין משמעת בכך שהקפיד על נוכחות בבית הספר בכל יום,
עלינו להפגין משמעת להשגת המטרות שלנו .בעודנו חוגגים את
יום ההולדת  40שלנו ,קחו מעט זמן על מנת להסתכל על ההישגים
המדהימים של המנהיגים שלנו ושל החברה שלנו מאז שהעסק
הוקם .אני מקווה שאלו יניעו אתכם ויסייעו לכם להישאר במסלולכם
להגשמת כל דבר שתרצו ותשאפו אליו בשנת  2018ובשנים הבאות.
שלכם תמיד,

רקס מוהן ,מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products
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הצהרת משימה

אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה! נכון לעכשיו ,גיבשתם כבר החלטות
לשנה החדשה וחשבתם על מה שהייתם רוצים להגשים בשנת .2018
זהו חלק חיוני בלהיות בעל עסק ב .Forever -בין אם מדובר
בעשיית  Forever F.I.Tאו בהכפלת המכירות שלכם ,מטרות
הופכות אותנו לחזקים יותר ומגדילות את הסבירות לכך שנשיג את
החיים שאנחנו רוצים .חלק מרכזי בתהליך הגדרת המטרות שלעתים
קרובות נשכח או שמתעלמים ממנו הוא פיתוחם של עקרונות
מרכזיים או ״הצהרת משימה אישית״.
בחברת  ,Foreverיש לנו ״הצהרת משימה״ שמלווה אותנו מזה
שנים .היא מנחה אותנו בתהליך של קבלת החלטות בכל הנוגע
לתוכנית השיווקית ,למוצרים ולתמריצים .חשוב יותר מזה היא
העובדה שהיא עוזרת לנו להזין את הסביבה ואת התרבות שמסייעת
לחברת  Foreverלפרוח ולשגשג במשך  40שנה .הצהרת המשימה
שלנו משקפת את הדרך בה אנו עושים דברים כחברה והיא תנחה
אותנו במסגרת תהליך השגת המטרה :הכפלת המכירות שלנו
במהלך חמשת השנים הבאות.
המשימה שלנו:

אנו ניצור סביבה רווחית שבה אנשים יכולים ,באופן
מכובד ,להיות מה שהם רוצים להיות .היכן שהיושרה,
האמפתיה וההנאה מנחים אותנו .ניצור ונוקיר התלהבות
ואמונה בחברה שלנו ,במוצרים שלנו ובתעשייה שלנו.
נשאף לידע ולאיזון ,ומעל לכל ,ננהג באומץ בהובלת
החברה שלנו ובעלי העסקים ב.Forever-
בעודנו פוסעים לתוך שנת  ,2018תשמעו רבות אודות ״תוכנית
חמשת הנקודות״ שתלווה אותנו בחמשת השנים הבאות ,ושתתמקד
ב – אלו ורה ,שלמות מוצר ,עלייה של  15%במכירות ,גיוסם של
האנשים הנכונים ושיתוף לגבי הסיבה לכך שאנחנו גאים תמיד
( .)#ForeverProudבוודאי שמעתם אותנו אומרים ,שבראש
ובראשונה נמצאים ה FBOs -שלנו .אתם הסיבה לכך שחברת
 Foreverממשיכה לשגשג בכל העולם ,כך שמחובתנו לשים את

הצרכים שלכם בראש סדר העדיפויות .לשם כך ,עלינו להתמקד
בערכים המובטחים דרך הצהרת המשימה שלנו – ליצור חברה שבה
אתם מצליחים ומשגשגים ,ולהוביל אתכם באומץ להגשים את
החלומות שלכם.
הצהרת המשימה שלנו תלויה במשרד הראשי בארה״ב (ובמשרדים
רבים ברחבי העולם) .כל אנשי הצוות במשרדי החברה לא רק רואים
את זה בכל יום ,הם חיים ונושמים את זה .רבים מהם שיננו את זה.
זה נכון! בחנו אותם בפעם הבאה שתראו אחד מצוות המשרד .
מבלי לראות את הצהרת המשימה על בסיס יומי ,קל מאוד להיות
מוסחים .כתיבת הצהרת המשימה במקום בולט מעניקה למוחות
שלנו תזכיר עדין בכל יום שישנה מטרה ליום העבודה המלחיץ
והארוך לעתים .ישנם אנשים שסומכים עלינו.
ינואר הוא חודש נפלא להסתכל על המטרות שלכם במבט רענן
ולחפור מעט עמוק יותר לתוך המשימה האישית שלכם .אני מעודד
אתכם לכתוב את הצהרת המשימה שלכם .היא אינה חייבת להיות
ארוכה ,אולם עליה להיות אמיתית .היא אמורה להזכיר לכם את
הדברים בהם אתם מאמינים ואת המטרה שלכם .הסתכלו עליה בכל
יום על מנת שהדבר יסייע לכם לעקוב אחר השגת המטרות שלכם
במשך חמש השנים הבאות ומעבר לכך.
שנה אזרחית פורייה!

גרג מוהן

נשיא Forever

אתם הסיבה לכך שחברת  Foreverממשיכה
לשגשג בכל העולם ,כך שמחובתנו לשים את
הצרכים שלכם בראש סדר העדיפויות.
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לתת.

"יש לך  -תן"

(יאנוש קורצ׳אק)

לפני מספר ימים שהיתי מספר שעות במחלקת
טיפול נמרץ כדי לתמוך בחבר .לכל אורך
הזמן הזה אנשים שונים הגיעו כדי להיות עם
המשפחה .הנתינה הזו ללא שמץ של רצון לקבל
תמורה העלתה בי רגשות עזים של תודה.
ראיתי מה זה עשה לחברי.

.co.il

עיצוב והפקה:

לעיתים אנשים מגיבים לנתינה ללא סיבה בחשדנות .הם מחפשים את המניע לנתינה
הזו .הם שואלים את עצמם" :מה הוא מרוויח מזה שאני לא רואה? כמה זה יעלה לי
בסיכומו של דבר?" ,וקשה להם להבין ,שלעיתים אנשים רואים את העולם בעיניים
אחרות ,והם נותנים לשם הנתינה מבלי לצפות לתמורה .התמורה היחידה היא
בקבלת הנתינה שלהם וזה הרווח הגדול ביותר עבורם  -הסיפוק.
רקס מוהן הוא אחד מהאנשים הללו שנותן ונותן לאורך שנים רבות מאד .הוא
התחיל בזה שנים רבות לפני הקמת  Foreverאבל הרעיון הנהדר שהוביל את
 Foreverלאורך השנים "לתת הזדמנות לכל אחד "...הוא ייחודי בעולם העסקי!
גם חלקו השני של החזון שמוצג בגאווה בחברה" :אנחנו ניצור סביבה רווחית שבה
אנשים יכולים ,באופן מכובד ,להיות מה שהם רוצים להיות "...מעצים את החזון
המקורי .אני לא נתקלתי בחברה מסחרית כזו באף מקום בעולם שבו ביקרתי .לא פלא
שהיא ממשיכה לצמוח גם לאחר  40שנה וממשיכה להציע לאנשים הזדמנות לצמוח
כלכלית ואישית מבלי לבקש תמורה .תעשה  -תרוויח! איזה רעיון פשוט ...ויש כמובן
סקפטיים שמחפשים" :מה יוצא להם מזה שהם מציעים לי להצטרף ללא תמורה?"
מבלי לראות" :מה יוצא לי מזה?" יוצא לך המון ,בוא והצטרף!!!
לאורך  25שנות הכרותי את רקס מוהן הוא הרשים אותי בגישה שלו .ואני חייב לשתף
אתכם במקרה מייצג :זוג מנהלים ישראלים שהשתתפו בכנס העולמי בארה"ב רצו לחזור
לארץ ולהגיע הביתה לפני שבת .רקס ליווה אותם באופן אישי ודאג שהם יגיעו בזמן
לטיסה ואף עזר להעלות את המזוודות ,כדי שלא יהיה ספק והם יגיעו בזמן לפני שבת.
הוא היה יכול לבקש מאחד העובדים של  Foreverלעשות זאת ,אבל בחר ללוות אותם
בעצמו .פגשתי הרבה בעלי עסקים גדולים ואף ענקיים ,הם היו שולחים מישהו .לא רקס!
חגיגות ה 40 -של החברה מתחילות במגוון של אתגרים מלהיבים הממשיכים את
החזון של החברה .האתגר המדליק שמאחד הצלחה עסקית עם תרומה לקהילה -
 ,FLYING STARTתחרות האלו ורה ובהמשך שינויים שיתרמו לכל עסק ב–.Forever
מה שנותר לנו לעשות זה להראות לעוד ועוד אנשים עד כמה מדהימה ,Forever
האנשים שבה ,האפשרויות הכלכליות הטמונות בה ואיך כל אחד יכול להפיק את
הפיתוח האישי המירבי.
בהצלחה!

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Foreverישראל
תחנת עיצוב
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כ

1/10/2017-31/1/2018
אתגר אילת

להיות 5 | FBO

רשימת הזוכים תתפרסם בידיעון פברואר.
הזוכים באתגר ישתתפו בכנס במלון דן אילת בין התאריכים11-13/3/2018 :

כולל יום אימון ב12/3/2018-עם אורחת כבוד מאנגליה :ג׳יין ליץ׳ ,מנהלת יהלום

הגעתם לרמה ?1
זכיתם בזוג כרטיסים ליום האימון ב 12/3/2018-באילת עם ג׳יין ליץ׳.
הגעתם לרמה ?2
זכיתם בזוג כרטיסים ליום האימון עם ג׳יין ליץ׳  +לילה במלון דן אילת ע"ב חצי פנסיון
הגעתם לרמה ?3
זכיתם בזוג כרטיסים ליום האימון עם ג׳יין ליץ׳  +שני לילות במלון דן אילת ע"ב חצי פנסיון +
הסעה הלוך ושוב

פרטים נוספים בקרוב!

כנס אילת 2018
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מה הוביל את ה FBO-המצטיינים לשנת  2017לפיסגה?
מהם העקרונות שמנחים אותם ומהם היעדים שלהם ל? 2018 -

שנה של נחמה

לנחמה מאיר היתה שנה טובה ,ששיאה היתה כשבעלה עזב את עבודתו והצטרף לForever-

1

יר

מה
חמקוםמא

נ

מאת :נחמה מאיר ,מנהלת בכירהEM ,

2017

כשאני מסתכלת לאחור ,הדבר הכי מקסים שקרה לי בשנה
האחרונה הוא שבעלי ,אילון ,עזב את עבודתו בהייטק בכדי להצטרף
לעסק שלי.
אילון היה ספקן וסקפטי בתחילת הדרך ,כך שאל תתייאשו אם בני
משפחתכם לא תומכים כרגע .יומם יגיע.
לעבוד יחד בשיתוף פעולה זוגי ,זאת הגשמת חלום  -שאפילו לא
ידעתי שיש לי.
בשנה האחרונה ,גילינו יותר מכל דבר אחר ,את שלושת הגורמים
החשובים להצלחה .בתור מתנה מהלב שלנו אליכם משווקים יקרים,
נשתף אתכם בעקרונות אלו ,קחו אותם ובנו עסק מצליח:
 .1עקביות -שום דבר לא קורה כשעובדים יום כן ,יום לא ,יום למה
לא ...עקביות זה שם המשחק.
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 .2שיטה -רק מה ששייך לשיטה מובנית ומוכחת ,שניתנת
לשכפול -מצליח.
 .3ענווה -הצלחה ב Forever-לא בנויה על אגו ,על הדגשת ה״כמה
אני טוב יותר מאחרים״.
הצלחה בנויה על יכולת להיות אתה ,ויחד עם זה להכיר בכך שיש
המון אנשים שהם יותר טובים ממך .וללמוד מהם.
יש ב Forever -הרבה מנהיגים שמובילים קדימה בענווה ,בדוגמה
אישית ,ביושר ובאהבה לזולת.
אלו האנשים שנותנים לנו השראה כל יום ,למדו מהם גם.
ולסיום:
כל אחד יכול להיות מקום ראשון בארץ .לא משנה באיזה מקום
אתם עכשיו .רק לא לוותר לעולם!
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מגשימה חלומות
זמירה מרון הצטרפה ל Forever-כחלק מתהליך שיקומי לאחר תאונת דרכים
שעברה .העיסוק הצדדי הפך להיות למרכז העשייה שלה ולהגשמת חלום חייה

מאת :זמירה מרון ,מנהלת בכירהSenior EM ,

זמירה מרון (מימין) עם דיאנה פייג׳
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אני יושבת בבית קפה קסום בליבה של לונדון לאחר סיום עוד כנס
 Success Dayמוצלח של אנגליה שסיכם את  , 2017וחושבת לעצמי
"הנה זה קרה לי" .חלום חיי התגשם למרות כל האתגרים שניצבו
בפניי במשך השנים ,ומי שמכיר את הסיפור האישי שלי יודע שהייתי
צריכה להתגבר על הרבה אתגרים.
כשהצטרפתי ל Forever-לא ידעתי באמת מהי עצמתה של החברה.
הייתי לאחר תאונת דרכים ששיתקה את התפקוד שלי להרבה שנים.
בגלל התאונה איבדתי דירה ,עסק ,חסכונות ,ומצאתי את עצמי חסרת
כל .באותה תקופה כל מה שרציתי זה להשתקם וראיתי בForever -
פורמט לשיקום ולא יותר .בשל התפקוד הירוד ,הסיכום עם הרופאים
שטפלו בי היה להתייחס ל Forever -כסוג של "תחביב".
האמת היא שלא הבנתי כל כך לקראת מה אני הולכת ,אבל אהבתי
את המוצרים .היות ורציתי שיהיה לי מלאי קטן של מוצרים בבית,
לוויתי את כרטיס האשראי של אימי .אהבתי מאוד את הרעיון שאני
יכולה לעבוד מתי וכמה שאני רוצה מבלי להיפלט מהמערכת.
תהליך השיקום שלי היה ארוך ומאתגר .נספחי הסימפטומים מתאונת
הדרכים והקשיים לגדל ארגון של אנשים שלא באו מעולם העסקים
החזירו אותי מידי פעם למצב של חוסר תפקוד ,אבל  Foreverלעולם
לא מאכזבת ומי שמתרכז בעבודה הנכונה ,העסק שלו גדל ,ולצד

הצמיחה מגיעים התמריצים שחלקם הם נסיעות לכנסים .
הנסיעות לכנסים בחו"ל פתחו בפניי צוהר חדש  -הכוח המניע אותי
וה"למה" שלי השתנו ,והיום המטרה שלי היא אחרת לחלוטין  .בניתי
ב Forever-עסק שמשתכפל וצומח והיום ה״למה״ שלי זה לחיות
ולהמשיך להוביל את חיי למקום שחלמתי עליו מילדותי " -לחיות
בכיף" ,לעבוד בנחת  -בית יפה ,מכונית יפה ,נסיעות לחו"ל מתי ואיך
שבא לי ממקום של רווחה כלכלית ,ואת כל זה השגתי עם .Forever
ברור מכך שהשתקמתי כלכלית ובריאותית.
שנת  2018כבר מתוכננת :להגיע לדרגת מנהל נוסק ,ולאחר מכן
ליהנות מפירות העסק שלי .כמובן שסביר להניח שגם השנה אטייל
הרבה בחו"ל ,כי עם  Foreverזה אפשרי.
במשך השנים פגשתי בכנסים בעולם הרבה אנשים שמצליחים
ב ,Forever-לכולם היו ארגונים ועסקים גדולים ,לכולם הייתה שפה
אחת של הצלחה ורוח השראה מיוחדת .כשהם עולים על הבמה הם
מכוונים מאוד גבוה ולא מוותרים לעצמם על אי נוחות בשום צורה
אבל בעיקר הייתה להם ענווה .זה לא בא מכלום .אם תקראו את
הכתבות של רקס וגרג מוהן תגלו שזוהי המורשת של רקס .הדרך
להצלחה העצומה של  Foreverמחברת בין נחישות  +פוקוס  +גישה
נכונה  +ענווה .מי שפועל כך מנצח .בהצלחה לכולם!

2017
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מתמידה.
מצליחה.
ההצלחה של תמה מורכבת מצירוף של
הצלחות רבות קטנות ומעוררות השראה
מאת :תמה קופמן ,מנהלת בכירה
אני מתגוררת ביישוב עלי שבשומרון ,אם לשישה
ילדים .בעברי הייתי מורה וכעת אני עובדת במשרה
מלאה ב Forever-וגם מנחת הורים.
אני חייבת לציין שאני מאד שמחה ומתרגשת
שזכיתי להיות בין המשווקים המובילים של השנה
האזרחית שחלפה .מרגישה שכל יום שעובר עלי
בעסק מפגיש אותי שוב עם הפלא הזה שנקרא
" "Foreverועם הפוטנציאל האדיר הטמון בו.
ההצלחה שלי היא בעיניי ,גם היכולת לגרום
לאחרים להצליח .חלק מהשמחה שלי היא
בהצלחה של כל הקבוצה הנהדרת שלנו ,של כל
משווק ומשווקת שמתאמצים ויוצאים מאזור הנוחות שלהם ,שמעיזים ופורצים
קדימה .זו הצלחה שבעצם מורכבת מפאזל של הצלחות רבות קטנות ומעוררות
השראה – והדבר המקסים הזה נותן לי סיפוק רב כל הזמן .בשנה האחרונה גיליתי
שמעבר לרצון האישי להצליח ולגדול בעסק ,יש בי רצון עז שמניע אותי לעזור
לאחרים בקבוצתי לגדול.
יש לי שלוש עצות חשובות ביותר למי שרוצה להצליח ב ,Forever-והן :התמדה,
התמדה ,התמדה .בחיים בכלל וב Forever -בפרט אני כל הזמן רואה שאלה
שהתקדמו הם לאו דווקא אלו בעלי הכשרונות והקסם ,אלא המתמידים ,אלה
שלא מתייאשים ,שנצמדים למה שעובד ועושים אותו יום-יום במשך שנים.
ב Forever -מי שעושה כך מרוויח בענק!
החזון שלי לשנה הקרובה בעז"ה הוא לגדל עוד מנהלים ולעזור לכל אחד ואחת
בקבוצתי להציב יעדים רחוקים שמעוררים ו"מדליקים" אותו ,ולהסתער עליהם
בכל הכוח ,בלי להתרגש מעיכובים שונים .לצד זה הייתי רוצה להמשיך את
שיתופי הפעולה השונים עם מנהלים אחרים ,ואף להרחיבם.
לסיום ,אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שממנו הכל ,גם עסק זה .בנוסף ,אני
רוצה להוקיר טובה לאנשים שעוזרים לי מאוד ושמסייעים לי בעבודה :הראשון
הוא כמובן בעלי היקר ,שתומך ומייעץ לי רבות .אין לי ספק שכאשר הבן/בת זוג
נמצאים בתמונה ותומכים  -זה תורם להצלחה .בנוסף ,אני מודה לנחמה מאיר
ולצוות המנהלות שאיתן אני עובדת יחד בשיתוף פעולה מפרה ומשמח.
זו גם הזדמנות מצוינת מבחינתי להודות לאודי ,מנכ"ל החברה ,על מאור הפנים
התמידי שלו ,טוב הלב וחכמת החיים שהוא חולק עמנו .וכן לאושרת ,טלי,
דינה ושאר צוות המשרד – שעושים מלאכתם נאמנה ,קשובים לבעיות שעולות
מהשטח ,ומוכנים תמיד לעזור .הרבה הצלחה לכולנו !
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רעות מלכה לוי ,ראש צוות
הצטרפתי ל Forever-לפני כמעט שנה ,נשואה
ב"ה ,עם תינוק קטן ועובדת משרה מלאה בעבודה
אחרת ,אבל מה ש״הדליק״ אותי זה שאפשר
להגשים פה חלומות גדולים!
ויותר מזה ,זו האפשרות לעבוד מהבית -יחד עם
הבעל.
אני שמחה על עליית הדרגה לראש צוות ,כי אני יודעת שעכשיו אני
יכולה לשכפל את העבודה שלי .יש איתי צוות.
המטרה שלי היא לעלות לדרגת מנהל ולהביא הביתה הכנסה גדולה
שתאפשר לנו רווחה כלכלית.
הטיפ שלי  -עשו הרבה צעדים קטנים כי זו הדרך להצלחה גדולה.
ועוד טיפ קטן ,הסתכלו רחוק 20 ,שנה קדימה ,אני אוכל לתת בע״ה
כסף בשפע לילדי ,לי זה נותן כח .הרבה כח!!
טלאור זוסמן ,ראש צוות
הצלחה בשבילי זה להקשיב לקול הפנימי
שיודע מה נכון ואמיתי ולסנן את כל ה"רעשים"
שמפריעים בדרך.
מאז ההצטרפות שלי 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
שיודע עד כמה העסק הזה הוא טוב עבורי ,ועד כמה אני מאמינה
במוצרים  -הצלחתי .החוכמה היא לדעתי להתרכז בידיעות הללו
ולראות את ההצלחות שבדרך גם אם הן קטנות ,ולשמוח בהן.
דבר נוסף שעוזר ומשפיע על ההתקדמות שלי בעסק הוא
המחוייבות כלפי המשווקים בקבוצה שלי.
הידיעה שיש איתי משווקים שרואים בעסק הזה הזדמנות לשינוי
בחייהם ,נוטעת בי כוח לעזור להם לממש את החלום .בזכותם גם
דובקת בי ההתלהבות להמשיך ולהשקיע.
קטי בן דוד ,ראש צוות
כשנכנסתי ל Forever-גיליתי לראשונה את
המוצרים הנפלאים ,בזה אחר זה ,את החונכת
הנפלאה שלי ענת הירש ,ואז גיליתי את
הפעילות שמעצבת את החברה.
הדרך להתקדמות קסמה לי בשל היותה רוויה
בהנאה ואתגרים כאחד .ההחלטה הראשונית
והחשובה ביותר היתה ליהנות מהדרך .לכן התחלתי להתמכר
לעשיה הזו ,והעסק החל לרקום עור וגידים ולהתפתח למקומות
שלא צפיתי ,ולהביא אותי להתנסויות מדהימות שלא תכננתי.
זה היה כמו כניסה למעין "משחק" מהנה ומרתק .המטרה
שהובילה אותי לקבלת הדרגה הראשונה היתה הרצון להתקדם
ב"משחק" של  .Foreverמרגע הצטרפותי למדתי היטב את
הערכים של החברה ,ואת הדרך בה מגלמים את דרכי הפעולה
וההתקדמות בחברה .בניתי תוכנית עבודה ,כשבדרך תורמת
לאנשים הקרובים אלי .התרומה היא הן במוצרים המעולים
שמשדרגים את איכות החיים של האנשים שסביבי והן בשיטת
ההשתלבות בחברת  Foreverשיוצרת תהליך התפתחותי
מהנה המשולב בעשייה ,התמודדות ,למידה והסקת מסקנות.
בשנת  2018הייתי רוצה להמשיך להתקדם ,ולקדם גם את
האנשים שסביבי ,לפתוח את הפתח לאנשים נוספים ,ולהכיר
לכמה שיותר את המוצרים הנפלאים ש Forever-מציעה.
החזון שמלווה את עבודתי הוא עבודה בהרמוניה ובהנאה,
גם בחלקים המורכבים של העסק .עבודה תוך הבנה ,קבלה
והתקדמות.
הטיפ שלי להצלחה בעבודה כמו בכל תחום אחר ,הוא פיתוח
יכולת התבוננות רחבה על הסיטואציה הנתונה ,ובחינת
אפיק הפעולה לקידום היעד שנקבע .לא להפסיק לעשות
מאמץ לתרום לסביבה באמצעות המוצרים הנפלאים,
ולשתף בדרך המהנה.
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האלו ורה
תחרות
21/2/2018 - 21/1/2018
 2018מסומנת ב Forever-כשנת האלו ורה ,ואנו מעוניינים לפתוח את השנה בתחרות שכולכם
תוכלו להשתתף בה .מטרת התחרות לאתגר את כולם מסביב לעולם לשתות ג׳ל אלו ורה לשתייה
מידי יום ,להעלות סרטון או תמונה ולתייג  #AloeChallengeאו #HowDoYouAloe

 .1שתפו
יש שתי דרכים להשתתף בתחרות:
אפשרות אחת :״אתגר האלו ורה״  -שתפו בכל
יום סרטון חדש אחד שמקדם שתיית ג׳ל אלו ורה
ותייגו #AloeChallenge
אפשרות שנייה :הציגו עובדות מעניינות הקשורות
באלו ורה מבלי להציג הבטחות לפתרון בעיות
רפואיות ,ותייגו .#HowDoYouAloe
אפשר לשתף גם תמונות ,אבל אנחנו אוהבים
לראות אתכם מצלמים סרטונים ,ולכן ניתן עדיפות
לסרטוני וידאו.
יש עובדות רבות מעניינות שקשורות באלו ורה.
במהלך ינואר נפרסם עובדות שונות שתוכלו
להעזר בהם .מומלץ לעקוב אחרי דף הפייסבוק
שלנו:
facebook.com/ForeverIsraelHQ

 .2תייגו
יצירת תגית )האשטג( לפוסטים שלכם היא
לב העניין.
כאמור ,ישנן שתי תגיות שניתנות לשימוש
במסגרת התחרות:
הוסיפו תגית )האשטג(
 #AloeChallengeעבור כל וידאו של
אתגר האלו ורה ,בו רואים אתכם )או מישהו
אחר( שותים ג׳ל אלו ורה.
וכאשר אתם מעלים פוסטים עם עובדות
הקשורות לאלו ורה תייגו אותם ב-
#HowDoYouAloe

 .3התמידו
זה לא מספיק להעלות סרטון אחד .על מנת
להשתתף בתחרות עליכם להעלות לפחות
שני סרטונים בכל שבוע )אבל לא יותר
מסרטון אחד בכל יום(.
סרטוני הוידאו )או התמונות( שתשתפו
יכולים להציג אתכם שותים אלו ורה
) (#AloeChallengeו/או אתכם
מציגים עובדות הקשורות באלו ורה
).(#HowDoYouAloe

והפרס לזוכה:

כרטיס כניסה לכנס
אילת כולל ארוחת
צהריים מפנקת!
שם הזוכה יוצג בידיעון החברה
שיודפס במרץ

העדות הכתובה
הראשונה שנמצאה על
תכונות האלו ורה היא
משומר העתיקה מלפני
כ 4,500-שנה
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האלו ורה
תחרות
21/1/2018 - 21/2/2018
 2018מסומנת ב Forever-כשנת האלו ורה ,ואנו מעוניינים לפתוח את השנה בתחרות שכולכם
תוכלו להשתתף בה .מטרת התחרות לאתגר את כולם מסביב לעולם לשתות ג׳ל אלו ורה לשתייה
מידי יום ,להעלות סרטון או תמונה ולתייג  #AloeChallengeאו #HowDoYouAloe

 .1שתפו
יש שתי דרכים להשתתף בתחרות:
אפשרות אחת :״אתגר האלו ורה״  -שתפו בכל
יום סרטון חדש אחד שמקדם שתיית ג׳ל אלו ורה
ותייגו #AloeChallenge
אפשרות שנייה :הציגו עובדות מעניינות הקשורות
באלו ורה מבלי להציג הבטחות לפתרון בעיות
רפואיות ,ותייגו .#HowDoYouAloe
אפשר לשתף גם תמונות ,אבל אנחנו אוהבים
לראות אתכם מצלמים סרטונים ,ולכן ניתן עדיפות
לסרטוני וידאו.
יש עובדות רבות מעניינות שקשורות באלו ורה.
במהלך ינואר נפרסם עובדות שונות שתוכלו
להעזר בהם .מומלץ לעקוב אחרי דף הפייסבוק
שלנו:
facebook.com/ForeverIsraelHQ

 .2תייגו
יצירת תגית )האשטג( לפוסטים שלכם היא
לב העניין.
כאמור ,ישנן שתי תגיות שניתנות לשימוש
במסגרת התחרות:
הוסיפו תגית )האשטג(
 #AloeChallengeעבור כל וידאו של
אתגר האלו ורה ,בו רואים אתכם )או מישהו
אחר( שותים ג׳ל אלו ורה.
וכאשר אתם מעלים פוסטים עם עובדות
הקשורות לאלו ורה תייגו אותם ב-
#HowDoYouAloe

 .3התמידו
זה לא מספיק להעלות סרטון אחד .על מנת
להשתתף בתחרות עליכם להעלות לפחות
שני סרטונים בכל שבוע )אבל לא יותר
מסרטון אחד בכל יום(.
סרטוני הוידאו )או התמונות( שתשתפו
יכולים להציג אתכם שותים אלו ורה
) (#AloeChallengeו/או אתכם
מציגים עובדות הקשורות באלו ורה
).(#HowDoYouAloe

והפרס לזוכה:

כרטיס כניסה לכנס
אילת כולל ארוחת
צהריים מפנקת!
שם הזוכה יוצג בידיעון החברה
שיודפס במרץ

העדות הכתובה
הראשונה שנמצאה על
תכונות האלו ורה היא
משומר העתיקה מלפני
כ 4,500-שנה
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המסע של
ג'יין עם

Forever

בכנס אילת הקרוב יהיה לנו הכבוד לארח את ג'יין ליץ'  -אחת מדמויות המפתח
ב .Forever-זו הזדמנות נהדרת עבורינו לספר את סיפור המסע שלה ,ולבקש ממנה
לשתף את הידע והחכמה שצברה לאורך השנים במסע שלה לצד בעלי עסקים רבים
משני-חיים עם  .Foreverדרך סיפור המסע של ג'יין
ששאפו לבנות לעצמם עסקים ֲ
ליץ' אפשר ללמוד גם על הצמיחה המדהימה של . Forever
בני הזוג ג'יין ליץ' וג'ון קרטיס ,מנהלי יהלום
וחברים בצוות המנהיגות הגלובלית ()GLT
החלו את הקשרים העסקיים שלהם עם
 Foreverלפני למעלה מ 20-שנה ,בקיץ
 .1993מאז הם זוכים להצלחה מתמשכת
שרק הולכת ומתעצמת ,כולל קבלת בונוס
היו"ר הגדול ביותר באנגליה .הם חוו שינוי
וצמיחה מדהימה ב Forever-גם בעסק
המקומי שלהם באנגליה וכמו גם בעסק
הגלובלי שלהם.
לא כולכם יודעים זאת ,אך  FBOsבכל העולם
חייבים תודה לג‘יין ליץ׳ ולג׳ון קרטיס עבור
בנייה מתמדת של חלק מרכזי מהחומרים
המקצועיים שאנו עובדים לפיהם .דרך
הפעולה שלהם נותנת השראה ומוטיבציה
לדורות של בעלי עסקים בכל רחבי העולם.

איך ניראו החיים שלך בתחילת דרכך
העסקית?
הייתי אם חד הורית ,ניהלתי חווה של משק חי.
אהבתי והייתי טובה במה שעשיתי ,אך אחרי
 18שנים של עבודה קשה ,עדיין לא הרווחתי
כסף אמיתי .כלכלית ,זה היה מאתגר ,ופשוטו
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כמשמעו שרדנו מיום ליום .ואז פגשתי את ג'ון,
הורה יחידני ,שהתנסה בהישגים פיננסיים שלא
צלחו .יחד הבנו שאי אפשר להמשיך בעבודה
שלא נותנת למשפחה המאוחדת שלנו את מה
שהיא זקוקה לו.
חברים באמריקה יעצו לנו למצוא חברת שיווק
רשתית ,דבר שיבטיח לנו שאם נעבוד קשה
נוכל לבנות עסק חזק ויציב והכנסה מפוארת.
אני זוכרת שלא הבנתי למה התכוונו במונח
"שיווק רשתי" ,אבל עשינו כפי שהציעו לנו
ובדקנו חברות שונות ברחבי אנגליה .החלטנו
לחפש חברה עם מוצרי צריכה שיש בהם
תועלת לאנשים; תוכנית שיווקית או תוכנית
פיצויים שתאפשר לנו לכלכל את ארבעת
ילדינו; חיפשנו חברה פרטית עם הנהלה חזקה
וחברה שפועלת באופן בינלאומי; אבל יותר
מכל ,חברה שתייצג עבורנו משהו כן ואמיתי,
חברה שנוכל להתגאות בה .זה הרבה לבקש?
כמובן .אך היה לנו חשוב מאוד לקלוע לחברה
הנכונה כבר בנסיון הראשון.
התחלנו בבדיקת כל חברות השיווק הרשתי
שיכולנו למצוא באנגליה ,אך לא התלהבנו
במיוחד מאף אחת מהן .השתתפנו במפגשים
רבים ,אך תמיד היה משהו שלא התחברנו

אליו  -המוצרים ,הניהול או הסגנון .כמעט
ויתרנו על החיפוש .ואז הגיע טלפון מחבר,
שסיפר לנו על חברה שנקראת Forever
 .Living Productsהוא הצליח לעורר את
סקרנותינו .נפגשנו והוא הראה לנו כל מה
שהיה לו על החברה .אני זוכרת שזה לא
היה יותר מכמה דפים ,מספר תמונות ושני
מוצרים -אך זה הספיק .נרגשים אך עדיין
זהירים החלטנו להפגש עם מי שהיה אז מנכ״ל
המשרדים באנגליה ,דאסטי גרין .הוא ענה לכל
שאלותינו באופן פתוח וישיר .נרשמנו ,רכשנו
כמה מוצרים ויצאנו לדרך .כך החל ה"רומן"
שלנו עם .Forever

למה היית כה נחושה להצליח ?
הצטרפנו כדי להצליח .האמנו ששיווק רשתי
זו כנראה הדרך היחידה עבורנו לבנות חיים
מספקים ולהשיג מטרות גדולות וחלומות ,בזמן
שעוזרים לאנשים אחרים .הרגשנו שאנו במקום
הנכון ובזמן הנכון להצליח.
מנטלית רצינו להצליח ,זה אף פעם לא היה
”ננסה ,נראה אם זה יעבוד" ,למרות שבאותם
ימים ,לא היו פגישות אימונים בשום מקום
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באנגליה ,לא היו ערבי ״מרתון הצלחות״  ,לא
היתה גישה למשרד ראשי עם חומרים שיווקיים,
לא היו ספרי הדרכה  ,חוברות ,או מידע מקוון-
לא היה דבר .אך ראינו לנגד עיננו את החזון של
מייסד  ,Foreverרקס מוהן והאמנו שלמרות
שזה מותג חדש באנגליה ,היו לו  16שנות הצלחה
ברחבי ארה״ב ,יפן ובמדינות אחרות .אם זה עובד
שם ,חשבנו ,זה יכול לעבוד גם באנגליה.
עם זאת ,בשנות ה90-׳ ,למונח ,״שיווק רשתי״
לא היה דימוי חיובי במיוחד .ועדיין ,הבנו שחברה
זו נבנתה על ערכים ,יושרה ואתיקה .ג'ון ואני
החלטנו שאנחנו הולכים לעזור לעשות אותה
לחברת השיווק הרשתי המובילה באנגליה.
ידענו שאם נעבוד עם אנשים איכותיים ,נוכל
לעשות זאת הכי טוב  ,וזה הפך לחזון ולמטרה
שלנו .והקשבנו גם לדאסטי ,שתמיד ייעץ לנו
ללכת את הצעד הנוסף ,ולזכור זאת כשעוזרים
למישהו אחר ,וכך ליצור את אפקט יצירת הגלים.
הוא גם דיבר לעיתים על הצורך להישאר צנוע
לנוכח ההצלחה הגוברת ,ולקבל אחריות על
היותך מודל לחיקוי עבור אחרים.

איך הייתה  Foreverבהתחלה ?
בתחילת הדרך ג'ון ואני ערכנו פגישה עסקית.
החלטנו שאם אנחנו הולכים לבנות עסק
עלינו לבנות שיטה .לקחנו את דפי המידע של
 Foreverובנינו מצגת עסקית מאוד בסיסית,
שמאז פותחה והשתפרה למצגת עסקית שרבים
מכם מכירים היום.
התחלנו לקיים מצגות עסקיות בביתנו בכל יום
רביעי בערב ומידי שבת בבוקר .התחלנו להזמין
אנשים .רובם לא הגיעו ,והתגובה השכיחה בין
אלו שהגיעו היתה שאנחנו מטורפים ,והציעו
לנו לא לבזבז את זמנם או זמננו ולמצוא עבודה
״אמיתית״ ,אך ידענו שזה יעבוד ,והמשכנו
להזמין .לצד הזמנת האנשים לבחון את העסק,
ניצלנו את המפגשים הללו כדי למכור מוצרים.
לא היו לנו סיפורי הצלחה לשתף ,וכמעט אף
אחד לא שמע על האלו ורה ,אז פשוט שיתפנו
בהתנסויות האישיות שלנו ,וכבר בשבועיים
הראשונים יצרנו בסיס קמעוני של מעל .8CC
ששת החודשים הראשונים של העסק שלנו
המשיכו באותה הדרך עם קופסת המוצרים שלנו
והמצגת העסקית שיצרנו .בשלב הבא ,התחלנו
לערוך אימונים בשבתות לאחר המצגת העסקית,
חוברת ״הצעד הראשון למנהל״ ,מדריך שכולנו
משתמשים בו היום ,פותח באותם מפגשים ,לפני
 23שנים.
הגענו לדרגת מנהל תוך  14שבועות ,כשמידי
ערב הייתי עורכת השקה ,מפגשי ״אחד על
אחד״ ,או מצגת עסקית .באותם ימים לחברה
היה משרד ראשי קטנטן בבירמינגהם ,ונסענו
לשם לרכוש מוצרים .הכל התנהל האופן מאוד

מיושן ומסורבל ,אפילו חישוב ה cc-התבצע
בעזרת ניירת וחישובים ידניים ,אך זה היה כיף,
היינו קבוצה מלוכדת והיתה קירבה אמיתית.

שתפי כמה מהזיכרונות הבולטים
מאותם ימים
אני זוכרת שעמדתי לראשונה בקריטריונים
להשתתפות בכנס  .Foreverשמעתי רבות על
הכנסים בארה״ב  .למרות שהיינו בעסק רק 9
חודשים ,הייתי חדורת מוטיבציה ברצוני להשתתף.
עד אז ,מעולם לא טיילתי מעבר לאירופה.
יום אחד דאסטי ,מנכ״ל  Foreverאנגליה,
התקשר וביקש להפגש ,הוא סרב להסביר
בטלפון במה מדובר .כשנפגשנו הוא הביט בי
במבט קודר למשך מספר שניות  ,אך לא יכל
להחזיק עצמו יותר ופרץ בצחוק ,הוא פתח את
תיק המסמכים שלו ושלף זוג כרטיסים לכנס של
 .Foreverבאותם ימים ,כשצבירת  CCתועדה
על הנייר ,היה קשה לעקוב .כך שמבלי לדעת
זאת ,השגנו  .1,500CCזה היה הטיול הראשון
שלנו לארה“ב ,ולעולם לא אשכח זאת .הכנס היה
בסן פרנסיסקו .לפגוש את הצוות שמנהל את
משרדי החברה ,ולראות את גודלה העצום של
 ,Foreverהערכים ,החזון ,האנשים  -כל זה היה
עוצמתי באופן בלתי נתפס .חזרנו מהכנס אנשים
שונים .אז עוד היתה הפרדה בין הכנס בארה“ב
לכנס הגלובלי .האנשים היחידים שעמדו
בקריטריונים לכנס הגלובלי היו המשווקים
המובילים מכל מדינה – וזה מה שהשגנו ב.1995-
זיכרון נוסף מאותם ימים רחוקים קשור ל"תמריץ
צירופים" שהשתתפנו בו ושחלק מהפרס לזוכים
היה להשתתף באירוע שרקס מוהן נכח בו.
כשהקריאו את שמנו כזוכים בתמריץ הופתעתי
כל כך ורק חשבתי על שני דברים  :שהילדים
יאהבו את הטלויזיה החדשה ,אבל חשוב מכך-
שאנחנו הולכים לפגוש את רקס.
זיכרון נוסף שלא אשכח זה כשרקס הגיע לאנגליה
עם חבר ילדותו  R.Jלויד שגם משמש כסגן נשיא
ב ,Forever -לטיול באנגליה .רקס רצה במסגרת
טיולו להגיע למשרדנו (הקטנטן) ולראות את
המצגת העסקית שבנינו .כששמעתי זאת חששתי
משום שהמשרד שלנו היה זעיר ,וכך גם חדר
הישיבות – מה אעשה? אני זוכרת שהלכתי לביה״ס
היסודי המקומי והשאלתי כסאות קטנים של
ביה"ס ,כדי שיהיה יותר מקום לשבת בחדר .וכך
כשרקס הגיע ,המשרד היה מלא מפה לפה .רקס
דיבר ואף חתם על ספר עבורי ,שעדיין ברשותי .כל
זה נותר כזכרון פשוט מדהים.

מדוע החלטת להתמקד כבר בתחילת
הדרך בעסקייך הגלובליים?
נסיעות הן התשוקה העיקרית שלנו .חשבנו
שזה רק הגיוני לנסוע למדינות שיש בהן ,או

החלטנו לחפש חברה עם
מוצרי צריכה שיש בהם
תועלת לאנשים; תוכנית
שיווקית או תוכנית פיצויים
שתאפשר לנו לכלכל את
ארבעת ילדינו; חיפשנו
חברה פרטית עם הנהלה
חזקה וחברה שפועלת באופן
בינלאומי; אבל יותר מכל,
חברה שתייצג עבורנו משהו
כנה ואמיתי ,חברה שנוכל
להתגאות בה.
שמתוכננת להיות נוכחות של  .Foreverעבורנו
זה היה הגיוני שנגיע לשם ,נעבוד קצת ואז נטעם
תרבות אחרת וחוויות.
היה ברור עבורי שיצירת הכנסה עם עסק גלובלי
פירושו לנצל את כל מה ש Forever -יכולה
להציע .ההתרחבות העסקית הראשונה שלנו
מעבר לים היתה באיטליה .אחת מחברותיי
הטובות ,מריה לואיזה די פינטו שאלה אם תוכל
להצטרף ולבנות עסק למרות של— Foreverלא
היו עדיין משרדים באיטליה .מה שאומר שהיינו
צריכים לשלוח אליה את המוצרים בעצמנו.
וכך עשינו עד שנפתח המשרד באיטליה ,מידי
חודש חברת הובלה אספה משלוח מהמשרדים
באנגליה והעבירה למריה במילאנו .ומידי 5-6
שבועות ,ג'ון או אני ,או שנינו היינו שם ,בלי טלפון
נייד ,נוסעים ברכב בכל רחבי איטליה למפגשי
אחד-על-אחד .וכשמשרדי  Foreverנפתחו
סופסוף באיטליה ,היו לנו כבר  200משווקים
פעילים תחתנו והעסק באיטליה שגשג בזכות
הצעד הזה שעשינו .מההצלחה הצנועה הזו פנינו
לאפריקה והתמקדנו בניגריה ,דרום-אפריקה,
קניה ,טנזניה ,מזרח אפריקה ואזורים אחרים
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מנכ״ל אנגליה ,דאסטי גרין ז״ל מעניק לג׳יין ולג׳ון את פרס המשווק ים המצטיינים באנגליה לשנת 1997

דוברי אנגלית .התחלנו לערוך ׳מצגת עסקית
אפריקאית׳ מידי שבוע בלונדון ,עם נוכחות
ממוצעת של כ 400-משתתפים.
בהחלט ניתן לומר שהיו לנו עסקים גלובליים
באותם ימים ,אך זה לא היה גלובלי כפי שזה
היום .ה CC-לא נספרו לבונוס היו"ר ,או כל דבר
חוץ מההכנסה המקומית ,אבל לא זה מה
שהניע אותנו ,אנחנו רצינו להשיג דריסת רגל
במדינות אחרות.
באותם ימים אם רצית לעבוד עם מישהו  ,נכנסת
למכונית שלך ונהגת – יחד עשינו  100,000ק״מ
בכל שנה ,נהגנו לאורכה ולרוחבה של כל הארץ
כדי לעבוד עם הצוותים שלנו.
כיום ,ניתן לערוך וובינרים ,שיחות סקייפ ,להעביר
אימונים ,פגישות קבוצתיות ומצגות עסקיות-
הכל בצורה מקוונת! האפשרות הזו חוללה שינוי
מהותי באפשרות לבנות עסקים גלובליים .כעת
ניתן לעשות את כל עבודת ההכנה מרחוק ,עוד
לפני שמגיעים למקום .אבל טכנולוגיה  -טובה
ככל שתהיה ,לעולם לא תוכל להחליף את הדרך
הישנה והטובה של שיחה פנים מול פנים.

מהו השעור בעל הערך הגבוה ביותר
שלמדת כבעלת עסק ב?Forever-
אם ג'ון או אני היינו יכולים להזיז את מחוגי השעון
לאחור ,לא היינו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה
ב"מבזבזי הזמן"  -אנשים שיודעים לדבר אך
עושים מעט מאוד ,אלו שיש להם כוונות טובות,
אך לעולם לא מרימים את הטלפון לשיחת
טלפון שיווקית ,שלא מגיעים למצגות עסקיות,
לאימונים או למרתון הצלחות .הם נותנים לך
כל תירוץ אפשרי מדוע לא עשו דבר ,ועדיין
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משוכנעים שהם הולכים להצליח .כשאתה שוהה
במחיצת אנשים כאלה ומבין שהם לא מבצעים
דבר ,זה רק מוריד לך את האנרגיות ,וחמור מזה,
זה בא על חשבון אנשים אחרים שיכולים להפיק
תועלת מהזמן שלך וזה עלול לגרום לך לשייך
לעצמך את חוסר ההצלחה שלהם ,אך זה לא ,זה
לחלוטין שלהם.
על מנת להצליח אתם צריכים לעשות יותר ממה
שאתם חושבים שעליכם לעשות ,ועליכם להיות
עקביים בעשייה שלכם ,גם כשאינכם משיגים
תוצאות.
אני מאמינה שעליי תמיד להיות ״תלמידה״
ותמיד להשאר צנועה  .גם כיום ,אני עדיין לומדת
מאחרים ,אני כל הזמן רוצה לעשות את העבודה
הטובה ביותר ,אך לא אוכל לעשות זאת אם
אפסיק להיות תלמידה.

הקמת את העמותה - DABW
מה עומד מאחורי זה ?
הוריי ,דורותי וביל ווד ,הצטרפו לעסק מייד
אחרינו ,ותוך שנים ספורות טיפסו למקום
השני באנגליה .באותו הזמן אנגליה עשתה יותר
מ 10,000CC-ושני בעלי העסקים המובילים
ב Forever -אנגליה הוזמנו להשתתף בכנס
הגלובלי .המטרה והחלום של אימי עבורנו היו
להשתתף יחד ,אך אז חלתה .סימן קטן ברגל
שלה התגלה כסרטן עור אגרסיבי והיא אושפזה
בבית חולים.
באותו יום ,במיקרה ,האחות הקבועה במחלקה
היתה בחופשה והגיעה מחליפה ,אוטיליה.
אוטיליה הגיעה ממלאווי ,מדינה במזרח אפריקה,
ממקום שנקרא קניינדה ,כפר קטן באמצע

שומקום ללא תשתית תחבורתית בסביבה.
אוטיליה סיפרה לאימא שלי שמשפחתה עדיין
בכפר והיא הגיעה לאנגליה במטרה להרוויח
כסף כדי לשלוח חזרה הביתה .האתגר הגדול
שהיה באותו כפר הוא המחסור במים נקיים,
יש שם נהר מקומי קטן שמהווה את המקור
היחידי לרחצה ולשתייה עבור בעלי-החיים כמו
גם לתושבים עצמם .כשאמא שמעה על מספר
הילדים שמתים מכולרה ,ושהכפר חסך במשך
 12שנים סכום של  2,500ליש"ט כדי להתקין
משאבת קידוח ,היא החליטה לעשות מעשה
ולאסוף כסף ממיטת חוליה בבית החולים.
לצערנו אימא שלי נפטרה לפני סיום המשימה,
אך לפני כן ,ביקשה שאמשיך את עבודתה
עבור הכפר.
ג'ון ואני טסנו למלאווי ובאופן רשמי פתחנו את
הבאר בכפר .אבל אז הבנו שיש עוד עבודה
רבה לפנינו :הילדים במקום הלכו רעבים ובית
הספר היה בשלבי קריסה .הפרוייקט הבא שלנו
היה לבנות מחדש את בית הספר והגן ,וליישם
במקום תוכנית תזונה.
התפריט התזונתי של תושבי המקום מבוסס על

לראות את גודלה העצום
של החברה ,הערכים,
החזון ,האנשים  -כל זה
היה עוצמתי באופן בלתי
נתפס .חזרנו מהכנס
אנשים שונים.
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אני נרגשת היום כשאני
מצרפת את אלו שרוצים
לשנות את חייהם,
ממש כפי שהייתי ביום
שהתחלתי .אני נרגשת
מהמחשבה שאני מסוגלת
לעזור למישהו לממש את
הפוטנציאל שלו,
תירס  ,אך אין להם את האמצעים לטחון אותו.
התירס נישא ע"י נשות הכפר והילדים לטחנת
התירס הקרובה ,מרחק של  10ק“מ .שם טוחנים
את התירס וצועדים חזרה לכפר .זו משימה קשה
במיוחד עבור הילדים הקטנים .לכן ,כשפרויקט
שיפוץ ביה"ס הסתיים ,בנינו טחנת תירס .אך
עדיין היה חסר דבר אחד .כשג'ון ואני נסענו
למלאווי גרנו לצד התושבים בביקתת בוץ ,וילדים
מקומיים תמיד רצו לשבת איתנו .ערב אחד,
ישבנו בחוץ באבק ,מוקפים בקבוצה של מעל
 20ילדים .שמתי לב לילד קטן אחד ,כבן שנתיים
יושב בפינה לבד .היתה לו נזלת והוא נראה עצוב
כל כך ,בדיעבד התברר שהיתה לו מלריה ,יומיים
מאוחר יותר כשחיפשתי אותו ,התברר לי שנפטר.
חשתי זעם על כך שילד קטן יכול למות בגלל
משהו שהיה יכול להמנע עם זריקה שעולה כסף
מועט ,אז החלטתי שהפרויקט הבא שלנו יהיה
לבנות מרכז רפואי.
כיום ,המרכז הרפואי מטפל בכ 100-ילדים בכל
יום ,עם משפחות שהולכות קילומטרים רבים כדי
להגיע אליו .יש לנו תוכנית חיסונים ,שני רופאים,

רוקח ,פקיד קבלה ואחות .רציתי שהמרכז
הרפואי יביע יופי ,כי החיים במלאווי קשים כל כך.
בנינו בחזית מרפסת גדולה וגינת נוי עם שושנים
וחפצי נוי שונים .השושנים ,על שום אהבתה של
אימי לפרח ,וחפצי הנוי ,כי כאשר אשה הולכת
קילומטרים ,נושאת ילד חולה ,לעתים היא רק
צריכה לשבת ולנשום.
הכפר עכשיו פועל באופן עצמאי ותומך בעצמו,
כשילדים ,מתים רק לעיתים נדירות מכולרה
או מלריה ,ומקבלים השכלה בסיסית טובה .גם
תרמנו זרעים ולימדנו את תושבי הכפר איך לגדל
מיקרו-ירקות.
חלק מהכסף שנתרם לעמותה משמש לתחזוקת
הפרויקטים הללו.

מכל הלב שאנחנו תמיד צריכים לבוא ממקום
של נתינה .רקס מוהן ובני משפחתו הם כאלה.

מה גורם לך להתרגש אחרי כל-כך
הרבה שנים עם ?Forever
אני נרגשת היום כשאני מצרפת את אלו
שרוצים לשנות את חייהם ,ממש כפי שהייתי
ביום שהתחלתי .אני נרגשת מהמחשבה שאני
מסוגלת לעזור למישהו לממש את הפוטנציאל
שלו ,ואני נרגשת לראות כיצד  Foreverצומחת
ומיהו הדור הבא של מנהיגי החברה ,זה מקור
השראה ומוטיבציה להיות בסביבת אנשים אלו.
בימים אלה אני מנסה להיות יותר מחושבת
בניהול הזמן שלי ,אני עדיין נרגשת מהנסיעות
וגם להיות בחיק משפחתי.

את השראה לרבים בגלל הרבה
סיבות ,אחת מהן היא רוח הנדיבות
שלך ,מדוע את חושבת שזה חשוב
לתת בחזרה?

מהו המסר שלך ל FBOs-החדשים
שלנו?

עוד בילדותי הבנתי שאי אפשר לקבל באמת עד
שלומדים לתת ,אך גם למדתי לשמוח מהנתינה
כמו מהקבלה Forever .נתנה לנו הזדמנות
לבנות לעצמנו חיים אישיים מדהימים וזו תהיה
טעות לא לחלוק זאת עם אחרים .לעולם אין
לדעת איך מעשים טובים ישפיעו על מישהו אחר.
בתחילת דרכנו עם  Foreverמכר שלנו
שבבעלותו חנות שמעליה חדר הציע שנשתמש
במקום כמשרד ולמפגשי אימונים ,הוא ידע
שאין לנו כסף רב אז הוא השכיר לנו את המקום
תמורת סכום מינימלי למשך שנה.
נדיבות של מישהו  -זה לעתים מה שצריך כדי
לתת לך דחיפה בחיים ואני לא יודעת איך היינו
מתחילים את העסק שלנו בלי נדיבותו של אותו
אדם .אף פעם לא אשכח אותו .אני גם מאמינה

כשמצטרפים ל  Foreverומתחילים לאמץ את
הלך הרוח של החברה ,פוגשים אנשים רבים
שמנסים לשבור את הלך הרוח הזה ,אבל אני
מבטיחה לכם ש— Foreverלא תאכזב אתכם.
אתם יכולים לבנות עסק יציב וחזק .אל תקשיבו
לדעות של אחרים ,הקפידו לעשות מה שעליכם
לעשות .צרו תוכנית עבודה ,והתמידו בעשייה
עד שתשיגו את המטרה שחשובה לכם .וודאו
שאתם מבינים היטב את הסביבה השיווקית בה
אתם פועלים ואל תשבו רק מאחורי מחשב  .בנו
מערכות יחסים ,טפחו אחרים ופעלו כמנהיגים
שאחרים ירצו ללכת אחריהם .יהיו ימים קשים
בדרך ,אבל מה שלומדים ברגעים הללו  ,זה מה
שיעצב אתכם לבעלי העסקים שתהיו ,בעלי
עסקים שיעצבו את עתידכם.
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להעיר את העיר

כדי לחשוף מספר רב של אנשים חדשים להזדמנות המיוחדת של Forever
וברוח המטרה שהציבו בפנינו רקס וגרג מוהן  5,000 CCאנו עורכים אירועים מיוחדים
בערים שונות בכל רחבי הארץ.
זו הזדמנות עבורכם להזמין אורחים ולעורר את כל חברי הקבוצות שלכם מהאזור,
כדי שיזמינו גם הם אורחים לאירוע מלהיב זה.

מאת :אורה טובי ,מנהלת
אני מניחה שגם לכם קורה שאתם הולכים ברחוב או נמצאים באיזה
מפגש בין חברים או משפחה ,ורוצים לחבק אנשים שאתם רואים
עייפים או מאוכזבים מהחיים ,רוצים לומר להם" :יש  Foreverבעולם!
כן ,כן ,קיימת אפשרות עם אופק רחב ,גדול ומקום חם לכוווולם
בפנים! חבר׳ה ,יש עולם שלם של מוצרים נפלאים ששינו לי את
החיים ועושים כ״כ הרבה טוב!״
אבל אנחנו עוצרים את עצמנו ולומדים אם ואיך להביא את זה נכון,
מדוייק ,קשוב ומותאם לזה שמולנו.
אבל עם כל הכוונה הטובה ,זה לא כל-כך פשוט .לעתים קרובות
אנחנו נותרים מול דלת סגורה ,או פוגשים מבט תמוה מלא בשאלות
וספקות.
מידע שמועבר בשיחה ,במיוחד אם הוא דרך הרשת החברתית או
בשיחת טלפון יכול להשאר מנוכר ומרוחק ,כי בינינו ,זה לא מובן
מאליו ,לקום ולהכניס שינוי לחיים ,לבחור במשהו שונה ,מחוץ לתלם,
משהו שדורש הנעה ויציאה מאזורי הנוחות שלנו.
ולכן הארוע המדהים ש Forever -יצרה עבורנו "להעיר את העיר" -זה
פשוט מתנה והזדמנות נהדרת .הארוע מתרחש באזורים שונים בארץ,
והוא ממריץ אותנו לדבר ולעניין אנשים רבים מסביבנו ,חלקם כבר
שמעו מאיתנו על  ,Foreverאבל אף פעם זה לא הספיק כדי להזיז
אותם לחשוב על זה ברצינות או לקבל החלטה.
זוהי גם הזדמנות נפלאה להזמין את בני המשפחה שלנו לארוע ,כדי

שידעו מה אנחנו עושים ,ויוכלו לחזק אותנו בדרך הזו.
זה נותן לנו אומץ להעיז ולפנות לכל מי שאנחנו מכירים ,ובפשטות
של ממש להגיד" :יש הזדמנות חד-פעמית לבוא ולשמוע על אפשרות
כלכלית נפלאה ,ואני ממליצה לך לתת לעצמך את ההזדמנות הזו״.
״להעיר את העיר״ זו לא עוד מצגת עם נתונים ומספרים .אנחנו
והאורחים שלנו עוברים חוויה אמיתית .נחשפים לסיפורי הצלחה
מרגשים של אנשים שונים שעשו את הדרך הזו והגיעו ליעדים
מופלאים !
בארועים שהיו עד כה בירושלים ובחיפה ,אוסנת שמש-שור ,נחמה
מאיר ,אווה שבתאי ,ד״ר יעל צורגיל  ,שרה לוריא ורבים אחרים הציגו
בחן ,בהתלהבות ובמקצועיות את החברה ,ונתנו תחושה של אמון
בדרך שהיא אפשרית עבור כל אחד ואחת!!
לאורך הארוע כולו ,היתה תחושה חזקה באוויר של ׳יחד׳ ,של
תמיכה ועזרה הדדית שנותנת כח להתקדם ,וזו למעשה ,המתנה
הגדולה ביותר.
גם אני הבאתי כמה אורחים לארוע בירושלים ושניים מהם החליטו
עוד באותו שבוע להצטרף.
כשעוברים חוויה כזו ,ונפתחים לכל הטוב הזה ,משהו מתעורר בפנים-
היכולת לבחור במשהו חדש.
תודה רבה ל Forever -על ההזדמנות המיוחדת הזו ועל הטוב שעוד
מחכה לכולנו.

״ מידע שמועבר בשיחה יכול להשאר מנוכר ומרוחק ,כי בינינו ,זה לא מובן מאליו,
לבחור במשהו שונה ,מחוץ לתלם ,משהו שדורש הנעה ויציאה מאזורי הנוחות שלנו .״

תמונות משני הארועים האחרונים בעמודי האמצע
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חפשו את מסמך
#MyForeverPromise
שמצורף לעיתון

אתגר עולמיFlying Start

רמה 1

ברמה  1מטרתכם היא:
 .1לחנוך לפחות שני משווקים בכירים
כבסיס לשתי קבוצות חדשות.
 .2להשיג לפחות  7CCעם המשווקים
הבכירים החדשים שצרפתם* .
FBO

א

ב

מציבים מטרה
עד ה31/3/18-

מתחברים
ל FBO-נוסף

ג

חותמים
משתפים
ויוצאים לדרך

ד

31/3/2018 - 1/1/2018

חברת  Foreverרוצה לתמוך באלה המוכנים לעשות את המאמץ הנוסף ולתגמל את
אלה המשיגים את המטרות שהציבו לעצמם בשלושת החודשים הראשונים של !2018
איך זה עובד?
.1
.2

.3

.4
.5

הפרס שלכם 3 :כרטיסי כניסה ל-
 Success Dayהבא והכרה על הבמה
במהלך ה Success Day -במאי.

רמה 2

זוכים או תורמים

מתחילים את  2018עם תנופה ,זוכים
בפרסים ועוזרים למטרה חשובה!
התחבר/י ל FBO-נוסף )לא משנה מאיזו קבוצה(.
מלאו את מסמך ’) ‘#MyForeverPromiseמצורף( והציבו לעצמכם מטרה מדידה .זו יכולה להיות
הבטחה להגיע לכמות  CCמסוימת או למספר מסוים של צירופים עד ה 31/3/18 -
טיפ :בדקו את רמות התמריצים משמאל כדי לקבל תגמולי  Foreverנוספים על עמידה ביעדכם!
ע"י חתימה על המסמך ,אתם לא רק מבטיחים להשיג את מטרתכם ,אלא גם מסכימים לתרום
ל Forever Giving-כדי להועיל ליוזמת ) Rise Against Hungerארגון המפיץ ארוחות חירום ארוזות
לאזורים מוכי רעב בעולם( או לחלופין לתרום לארגון ״עזר מציון״ .במידה ולא תצליחו להשיג את מה
שהבטחתם .חתימות משני המשתתפים הן חשובות וחייבות להימצא על המסמך.
ה FBO-אליו/אליה חברתם ישלים גם הוא מסמך ’ ‘MyForeverPromise#עם מטרה אישית משלו/
שלה .מסמך זה יהיה משותף עם חבר  FBOאחר -וכן הלאה וכן הלאה.
שתפו אותנו בהבטחתכם באמצעות שליחת המסמך לדוא״ל ﬂpservice@ﬂpil.com :ספרו לעולם על
הבטחתכם באמצעות סרטון שתעלו לפייסבוק ותייגו אותו עם האשטאג ’#MyForeverPromise

אז למה להשתתף באתגר העולמי הזה?
 כי הוא קצר ועוצמתי
 כי הוא מהנה
 כי הוא עובד
 כי הוא למען מטרה חשובה
 כי תחושו סיפוק גדול
אם תעמדו באתגר אנו יכולים להבטיח לכם שתחושו סיפוק גדול  ,אך אם מסיבה מסוימת לא תצליחו להשיג
את מה שהבטחתם ,אתם תקחו חלק במטרה נעלה ע״י כך שתתרמו ל Forever Giving-כדי להועיל ליוזמת
 Rise Against Hungerאו לחלופין תתרמו ל-״עזר מציון״ .עם זאת ,אם תצליחו להשיג את המטרה שלכם,
אנו מצפים מחברכם לתרום בשמכם .כל התרומות ל Forever Giving-יאפשרו לנו לקדם את המטרה
ש Forever-הציבה לעצמה:
לשלם על  5מיליון ארוחות ולארוז אותן עבור  Rise Against Hungerבמשך השנתיים הקרובות!

איך תורמים ?

ל – Forever Givingבאמצעות האתר  forever-giving.orgולארגון ״עזר מציון״ דרך האתרami.org.il :

רק אתם יכולים להחליט אם להשתתף באתגר הזה.
זכרו ,הגדלת העסק צריכה להיות מהנה!

את/ה
פעיל **
FBO

FBO

ברמה  2מטרתכם היא:
 .1לחנוך לפחות שני משווקים בכירים
כבסיס לשתי קבוצות חדשות,
כאשר לפחות אחד מהם חונך
משווק בכיר
 .2להשיג לפחות  14CCעם
המשווקים הבכירים החדשים
שצרפתם*.
FBO

FBO

את/ה
 FBOפעיל**
FBO

הפרס שלכם 3 :כרטיסי כניסה ל-
 Success Dayהבא והכרה על הבמה
במהלך ה Success Day-במאי .כמו כן
תקבלו פריט אספנות בעל ערך המציין
את יום השנה ה  40 -של .Forever

רמה 3

ברמה  3מטרתכם היא:
 .1לחנוך לפחות  3משווקים בכירים
כבסיס ל 3-קבוצות חדשות ,כאשר
לפחות שניים מהם חונכים משווק
בכיר חדש כל אחד.
 .2להשיג לפחות  28CCעם
המשווקים הבכירים החדשים
שצרפתם*.
FBO

FBO

את/ה
 FBOפעיל**
FBO

FBO

FBO

הפרס שלכם 3 :כרטיסי כניסה ל-
 Success Dayהבא והכרה על הבמה
במהלך ה Success Day-במאי .כמו
כן תהיו זכאים להשתתף בSuccess-
 Dayבאחת ממדינות אירופה )בהתאם
לתקציב שיקבע בהמשך( הכולל נסיעה
למשווק אחד.
* סך ה CC-מרגע ההצטרפות של ה FBO-שצרפתם.
לא כולל ה CC-האישי שלכם.
** עליכם להיות פעילים ) (4CCבמשך כל חודש מלא שבו
אתם בדרגת משווק בכיר ומעלה במהלך תקופת האתגר
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riseagainsthunger.org
 Rise Against Hungerהינו ארגון שהוקם
ב ,1998-שהמשימה שלו נובעת מחזון של עולם
שאין בו רעב .המשימה של הארגון לתת סיוע
שמשנה חיים באזורים הכי פגיעים בעולם.
מידי שנה מיליוני ארוחות נארזות ע״י מתנדבים
בכל רחבי העולם ומופצות ע״י הארגון לאזורים
מוכי רעב.
הארגון גם נותן מענה למשברים שונים כמו
בצורת ושטפונות באזורים נחשלים .בנוסף,
הארגון מספק אמצעי הכשרה לחקלאות
מתקדמת ומספק דשנים וזרעים איכותיים.
אלה רק כמה מהדרכים בהם Rise Against
 Hungerמסייע כדי ליצור עולם שבע עוד
בדורנו ,ואנו ב Forever-מאושרים לקחת חלק
בעשייה המפוארת של הארגון ,ולכן הצבנו את
המטרה:

לשלם על  5מיליון ארוחות ולארוז אותן
עבור  Rise Against Hungerבמשך
השנתיים הקרובות!

הכנס הגלובלי
הזוכים הגדולים

מעל

1500CC

זמירה מרון (מעל )2300CC
נחמה מאיר (מעל )2200CC
אווה ודר' יוסף שבתאי
יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן
אנה בורבצב
אוסנת שמש שור
רוברט יונג
הודיה פיין
טיסה זוגית הלוך ושוב לכנס הגלובלי  +לינה במלון מפואר $500 +
במזומן כדמי כיס  +תקציב לפעילות בזמן הכנס  +השתתפות בכנס
הגלובלי ובמפגשי ההדרכה הנילווים

כנס גלובלי
 22-30באפריל 2018

המצרפים המובילים

הודעה חשובה

ב 31.12.2017 -פג תוקף אישור
ניכוי מס במקור לאלה אשר ביצעו
תיאום מס בשנת  .2017יש לדאוג
לחידוש תוקף האישור לשנה הנוכחית.
מהבונוס הקרוב ינוכה  .30%המס יוחזר
בקבלת אישור חדש.

סוזן כואג'ה
נחמה מאיר
אביטל עטיה
יואלה בר טל
אורטל בן זכריה
נחמי סיגל
טליה גמליאל
רעות מלכה לוי

רמה 1

איילת מרון
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מרב גדסי
אושרית אטקינס
תמר מזרחי
מוחמד מג'די אמאני
Abdul kareem
salfity dua'a
שירה מושקוביץ
יוסי בן אברהם

שירה כהן
תמר יהונתן
נעמי לב

FBO

ם

בצמרת

ה FBO-עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר לשנת 2017
מקום ראשון  -נחמה מאיר
מקום שלישי  -תמה קופמן

ה FBO-עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים
נובמבר

נחמה מאיר
זמירה מרון
תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי
אילת מרון
אוסנת שמש שור
אווה ודר' יוסף שבתאי
הודיה פיין
יהודית כהן
רוברט יונג

דצמבר

נחמה מאיר
זמירה מרון
יסכה ומשה סדובסקי
אוסנת שמש שור
תמה קופמן
הודיה פיין
אווה ודר' יוסף שבתאי
רוברט יונג
צופיה בן הרוש
אילת מרון

ה FBO-עם מחזור הNM-
הגבוה ביותר לשנת 2017
מקום ראשון  -נחמה מאיר
מקום שני  -זמירה מרון
מקום שלישי  -תמה קופמן

ה FBO-עם מחזור הNM-
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים
נובמבר

מנהל
שם FBO

שירה מושקוביץ
גבריאלה סולימני
מוחמד מג'אדי אמני

מקום שני  -זמירה מרון

נחמה מאיר
יהודית כהן
סוזן כואג'ה
צופיה בן הרוש
תמה קופמן
אילת מרון
הודיה פיין
מלכה שארפ
זמירה מרון
שרה קלצ'קין
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דצמבר

נחמה מאיר
צופיה בן הרוש
סוזן כואג'ה
הודיה אנסבכר
יהודית כהן
מלכה שארפ
שירה מושקוביץ
הודיה פיין
שרה קלצ'קין
יסכה ומשה סדובסקי

ראש צוות
שם FBO

ג'וי קארן אנגליב
קטי בן דוד
אקלס פוואגרה
הדסה גולדברג
רעות מלכה לוי
פריד מאג׳אג
חמד רדוואן
רובא יוסיף רדוואן
שירה שלמוני
טאסנים אלראג'וב
אושרית אטקינס
שירין אביגד
יואלה ברטל
אפרת ברנשטיין
ספיר גורי
קורן לוגסי
בתאל מדי
מטי מטלון
דוברת אוהב עמי
בתיה שוורץ
תמר יהונתן
רות רבין
שירה כהן
דאבת סהר
בתיה יוד

שם החונך
הודיה אנסבכר
ברברה קונסיק
מייסון בניאודה

שם החונך

לורנס לייסון אקאווינו
ענת הירש
מוחמד מג'אדי אמני
אורה טובי
שירה שלמוני
סוזן כואג'ה
רובא יוסיף רדוואן
אמירה קרוואישי
תמה קופמן
עכלאס פאוואגרה
מעיין אוריין
טליה גמליאל
זמירה מרון
אורה טובי
סימה בירנבאום
יוסי בן אברהם
אפרת חבני
אבישג כהן
אביטל עטיה
מלכה שארף
דוברת אוהב עמי
גלינה צ'רנין
איילת מירון
מוחמד מג'אדי אמני
בתיה שוורץ

אתגר 4CC

 4CCבשלושה חודשים
ברציפות בפעם הראשונה
אושרית אטקינס
אודליה בן פנחס
יעל חקאשורי
פריד מאג׳אג
רות רבין
אילה שקלנובסקי
מייסון בניאודה
טאסנים אלראג'וב
יואלה ברטל

אפרת ברנשטיין
שפרה בורד
שירה כהן
לאה דרעי
נדיה חסניה
אילה רנז
ראשית מבטחי
מרים ויבר
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