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זמן אתם לא חייבים
להיות מצטיינים

כדי להתחיל,
אבל אתם חייבים 

להתחיל כדי להיות 
מצטיינים 

לאימון מושלם
ארג׳י+
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אתם במרחק שקיק אחד מאימון מנצח. 
פוראור ארג׳י+ מכיל בכל לגימה הרבה יותר מטעם טוב.

צרו לעצמכם משקה עם אבקה שמתמוססת  במהירות. מכיל L-Arginine שיכול להמריץ ייצור חנקן חמצני 
ולטעון את האימון שלכם באנרגיות תוך תמיכה במחזור הלב וכלי הדם, בתפקוד השרירים, באנרגיה והרבה יותר .



זמן
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בחיים שלנו יש ״מטבע״ שכזה, בו אתם 
מבורכים בכל יום, ושבכל יום מופקד 

בחשבונכם סכום זהה, אין מדובר בכסף של 
ממש, כמובן, המטבע שבחיינו הוא הזמן; 

86,400 שניות ליתר דיוק.

ניצלתי הרבה מאותן שניות לאחרונה בהרהורים על 40 השנים 
האחרונות שלנו בעסק. המבט לאחור על העסק שיצרנו בעבודה 

משותפת לחלוטין מעורר השתאות והערצה; החברויות האמיצות 
שנוצרו פה והקשרים החזקים, המשפחתיים שנפרסים בכל רחבי 

העולם. אני לא יכול לחשוב על דרך טובה יותר לנצל את הזמן שלי. 

עבור אנשים רבים, הזמן הוא דבר מובן מאליו.
ישנם אנשים כה רבים מסביבנו שמתעוררים בכל בוקר, נוסעים 

לעבודה וסופרים את השעות עד סוף היום, ולפני שמבינים זאת, 
השנים חלפו והם מסתכלים לאחור, תוהים אם היו יכולים לנצל את 

הזמן יותר בחוכמה.

כבעלי עסקים ב-Forever, יש לנו מזל רב שניתנת לנו ההזדמנות 
לבחור כיצד אנחנו מנצלים את הזמן שלנו. מדי שנה, יש לנו את הזכות 

להיות מסוגלים להביט לאחור ולהזכר באנשים שאת חייהם עזרנו 
לשנות, ואת התקווה שסיפקנו למי שגילה נתיב חדש דרך הזדמנות 

ש-Forever מציעה.

עם פרוס השנה האזרחית החדשה, אם לא עשיתם זאת עדיין, 
אני ממליץ לעצור לרגע, לקחת קצת זמן ולחשוב על כל הדברים 

המדהימים שקרו בשנת 2018. לכמה אנשים יש יותר זמן עכשיו לחלום, 
?Forever-לנסוע ולהיות עם יקיריהם כי אתם צרפתם אותם ל

 בשעה שאתם צועדים בנתיב החדש ש-2019 יוצרת עבורכם, 
 Forever-שאו עימכם את הסיפורים והחוויות שעשו את שנת ה-40 ב

למיוחדת כל כך.
הסיפורים שאתם חולקים הם תמיד מקור השראה עבורי ומציבים לנגד 

עיניי את הטוב שאנו מביאים לעולם שבו זמן הוא ערך יקר שניתן לנו 
במתנה בכל יום ויום.

אז מה תעשו עם 86,400 השניות שלכם ב-2019? כל יום מציג הזדמנות 
חדשה כדי להביא שמחה לחייכם ולחייהם של הסובבים אתכם. 

אני מקווה שתנצלו כל שנייה.

שנה אזרחית פורייה.

שלכםהגדול ביותר

-הנכס

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

מה היה קורה אילו בכל בוקר היו מפקידים בחשבון 
הבנק שלכם 86,400$ - אבל עם קאץ׳,  אתם חייבים 

לנצל את כל הסכום עד חצות של אותו היום. מה 
הייתם עושים עם הכסף הזה בכל יום? אתם לא 
יכולים לחסוך אותו והוא לא ישאר בחשבונכם- 

בחצות הסכום שנותר בחשבונכם ימשך, ולמחרת, 
יופקדו מחדש 86,400$ לחשבון שלכם.



 הסתערו אל תוך שנת 2019 כשבלבכם אומץ 
ולנגד עינכם חזון.

להיות נחושים. זהו הנושא שילווה אותנו במגזין הזה, מתוך תקווה שיעצב את הדרך 
שלכם בשנת 2019.

כולנו כאן עבדנו יחד, לקחנו סיכונים ועשינו מהלכים נועזים אל מול הבלתי-נודע, כדי להפוך את Forever למה שהיא 
היום. זה מה שמייסד החברה שהוא גם אבא שלי, רקס מוהן, עודד אותנו לעשות, להיות הרפתקנים ולהיות נועזים. 

עכשיו, כשאנחנו בפתחה של עוד שנה מדהימה, אני מוצא את עצמי חושב על האומץ שנדרש כדי להיות החלטי 
ולהיות נחוש, גם כאשר זה אומר לחצות את הגבולות שלך.

המראה החדש של משקאות ג'ל האלו ורה של Forever )כרגע בארצות מסויימות ובהדרגה בכל העולם(,
היא דוגמה מצוינת. כאשר Forever החליטה להמציא מחדש את האריזה של מוצר הדגל שלנו, ידענו שזה יהיה שינוי 

משמעותי מהאריזה שבה השתמשנו במשך כמה עשורים. הבנו גם כי השינוי עלול להיות שנוי במחלוקת  בקרב חלק 
מקהל הלקוחות המסורים ביותר שלנו וחלק מה-FBOs שלנו.

 עם זאת, כל המעורבים בפרויקט הזה ידעו כי מהלך הרפתקני כזה הינו הדבר הנכון לעשות עבור מוצר הדגל שלנו. 
זה אפשר לנו להוסיף עוד שכבות של הגנה, ליצור את משקאות האלו ורה שלנו בסביבה נקייה מחיידקים, ללא 
חומרים משמרים ולהגדיל את הערכים התזונתיים באופן משמעותי. מראה נועז, מודרני וגם 100% חומר שניתן 

למחזור עוזר למשוך תשומת לב חדשה, להמריץ את המותג שלנו ולדחוף אותנו קדימה כחברה חדשנית, חברה 
שחושבת כמה צעדים קדימה.

אבל הצוות במשרדים הראשיים של Forever  לא היו היחידים שעשו מהלכים נועזים בשנת 2018.
בכל רחבי העולם לקוחות רבים של Forever עשו את הצעד האמיץ כדי להכיר את ההזדמנות ש-Forever מציעה, 

 .Forever ושינוי חייהם בעזרת המוצרים של , )FBOs( והקמת עסק משלהם Forever-על-ידי הצטרפות ל

אם את או אתה מתלבטים לגבי ההזדמנות החדשה הזו, אני רוצה לעודד אתכם  לעשות מהלך נועז בשנת 2019. 
להתמודד עם הבלתי נודע ולצאת באומץ להרפתקה חדשה. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש נשר שנחוש להגיע 

לגבהים חדשים. האם זו השנה שבה תפרשו את כנפיכם ותמריאו ?

המשיכו  לחייך,

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

ב-2019

נחושיםלהיות
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הצלחותנחושים
שנה של

2018 הסתיימה זה מכבר, ואיתה הישגים רבים וחשובים:  שנה עם מחזורי 
 מכירות חודשיים גבוהים, בשנה זו הצטרפנו לתמריץ "בונוס יושב הראש“, 

זו היתה שנה עם מספר שיא של משתתפים בכנס הבינלאומי בארה“ב 
 ומספר שיא של משתתפים בתמריץ ה -Eagle Manager, וכמובן, 

שיאים אישיים של משווקים ומנהלים.

הצמיחה שנהנינו ממנה במשך השנה היא תוצאה של עבודה מאומצת ומשותפת של קבוצות המשווקים בכל רחבי 
הארץ. כל הכבוד על ההישגים, זה לא מובן מאליו. הנחישות של המשווקים ושל מנהיגי הקבוצות הללו באה לידי 

ביטוי בתהליכי העבודה, בעקביות הביצוע, בהשתתפות באתגרים ובאירועים שהחברה ארגנה ובניהול מפגשי הדרכה 
מרוכזים בתוך הקבוצות עצמן. כלל הפעילויות הללו העלו את רמת התוצאות, וכפועל יוצא גם את רמות המוטיבציה 

האישית להמשך הדרך.
במשך השנים האחרונות אני רואה כיצד Forever עושה מאמצי ענק כדי לאפשר ל-FBOs בכל העולם לממש את 

שלל ההזדמנויות שיש בתכנית השיווקית שלה, כשבסיס התוכנית השיווקית קיים מיומה הראשון ומשקף את הראייה 
המדהימה ארוכת הטווח של רקס מוהן, מייסד החברה. לאורך השנים נוספו לתוכנית הקלות רבות שמאפשרות 

להעצים את יתרונות התוכנית הזו. אפשר למנות ביניהן את בונוס יושב הראש שבמסגרתו חולקו ב-30 השנים 
האחרונות יותר מ-350 מיליוני דולרים! ואת תמריץ ה- EM שממש לאחרונה גם פתח בפני המשווקים עוד דרך 

להתקדם במעלה הדרגות של התכנית השיווקית.
אני משוכנע ש-2019 תהיה שנה של הצלחות רבות אף יותר, נמשיך את העשייה המשותפת שלנו, נפעל בנחישות כדי 

.Forever להגדיל את מספר השותפים העסקיים שלנו, ונוביל אותם באותה דרך נהדרת של

בהצלחה!          
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לנצל טוב יותר את 
הזמן שלי,

ולצאת מאזור 
הנוחות שלי!

אני
ב-2019לעשות

יותר
מתחייב.ת

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל



Senior EM ,נחמה מאיר, מנהלת בכירה
מקום ראשון לשנת 2018

הצטרפתי ל- Forever בשנת 2010
כולם יודעים שאני ממוקדת מטרה, אבל אנשים רבים לא 
יודעים שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ושעדיין אין לי רשיון 

 )Forever-נהיגה )למרות שקיבלתי שני רכבים מ

Forever | מגזין ינואר 2019

 FBO 6 | להיות 

בדרכןנחושות
 BeResolute# ״להיות נחושים״ זהו הנושא שילווה אותנו ב-Forever השנה. 

מה הכוונה להיות נחושים? זהו שילוב של עשייה עקבית ואומץ ששומרים עלינו שנהיה 
מאוזנים בשעה שאנחנו נמצאים בקו התפר שבין כישלון להצלחה גדולה. הסתערות אל 

הלא-נודע כדי לגלות שאנחנו מסוגלים להרבה יותר ממה שדימיינו. זהו גם נושא השיחה 
עם נחמה, זמירה ותמה - המנהלות המצטיינות לשנת 2018.

מהי נחישות עבורך?
נחמה: נחישות זה לדעת, שאין תכנית מגירה אחרת, זאת התוכנית 

והיא חייבת להצליח. להסתכל על האתגרים ולהרגיש בוודאות שאף 
אחד מהם לא יותר חזק מאיתנו. להרגיש את העוצמה הפנימית 

שיש בתוך כל אחד מאתנו ולתת לה להתבטא בעסק, לדעת שיש 
קשיים, יהיו קשיים, וזה חלק מכל מסע וכל עסק, להיצמד לערכי 

היסוד שלנו, לחזון ולחלום הגדול, ולהחליט שהוא יקרה, ויהי 
מה. לזוז כל הזמן קדימה. קדימה. קדימה.

זמירה: המחשבה הראשונה שעולה בראשי היא ההחלטה 
שקיבלתי בגיל 24. אני זוכרת את עצמי עומדת בסלון ביתה של 

חברה ומנהלת שיחה בזו הלשון, אני: "גמרתי להיות פקידה".  
היא פתחה זוג עיניים בפליאה ושאלה אותי:  ״ מה תעשי?״,  

עניתי לה: "אני הולכת להיות מנהלת", היא: ״מנהלת של מה?״,  
אני: "לא יודעת אבל זה מה שיהיה ". 

אני נזכרת בזה וצוחקת. האמת היא, שלא ידעתי אז מה אני 
מסוגלת לעשות ולא היה לי שום גרעין בבסיס שגדלתי עליו כדי 
שאוכל להאמין שזה אפשרי עבורי, אבל ידעתי מעבר לכל ספק 
שאני רוצה הרבה מעבר למה שהמורים וההורים אמרו שזה טוב 

בשבילי. ניתבתי את החיים המקצועיים שלי ממקום של אותה 
החלטה ובניתי קריירה מזהירה הן במערכת הבנקאות והן כבעלת 
עסק עצמאי בתחום השיווק הישיר. כאישה באווירה העסקית של 
לפני יותר מ-30 שנה, זה בפני עצמו היה מאתגר, כך שאת עיקר 
. Forever-ההתפתחות העסקית שלי עשיתי טרם ההצטרפות ל

?Forever-האם את זוכרת את התחושות כשהצטרפת ל
תמה: כן בוודאי, אני זוכרת תקוות גדולות ואפילו התרגשות לקראת 

הצעד החדש והלא צפוי הזה לצד חששות גדולים. לא הכרתי 
אנשים שעובדים ב-Forever, וגם לא הכרתי שום מוצר. חששתי 

גם מהרעיון של השיווק הרשתי, מאחר שלא הכרתי אותו כלל.

"נחישות ודבקות במטרה זה דבר 
מדבק, ראיתי עם השנים שאנשים 

נחושים ממגנטים אליהם את 
האנשים הנכונים להצטרף אליהם 

לצוות שלהם כך שבאופן פלאי יש לי 
בצוות הרבה אנשים נחושים אפילו 

יותר ממני"



"ידעתי מעבר לכל ספק 
שאני רוצה הרבה מעבר למה 
שהמורים וההורים אמרו שזה 

טוב בשבילי. ניתבתי את החיים 
המקצועיים שלי ממקום של 
אותה החלטה ובניתי קריירה 

מזהירה הן במערכת הבנקאות 
והן כבעלת עסק עצמאי בתחום 

השיווק הישיר"
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בדרכן
Senior EM ,זמירה מרון, מנהלת בכירה

מקום שני לשנת 2018

הצטרפתי ל-Forever בשנת 2004 אבל אין לזה שום משמעות 
מבחינתי, כי זה  לא רלוונטי לעשייה שלי. השאלה המתאימה 

ביותר עבורי היא כמה שעות עבודה עבדת. במשך השנים  
שעבדתי, התפקוד שלי היה מוגבל בריאותית והיה חלקי ביותר, 

כשאני מכמתת את שעות העבודה שלי בהשוואה לשעות 
עבודה של משרה מלאה אז התשובה שלי היא כ - 6 שנים.

מה שמפתיע את רוב האנשים כשאני מספרת להם על 
תחילת דרכי זה רוב האנשים שרואים אותי עכשיו מתקשים 
להאמין שכשהתחלתי את הקריירה שלי במערכת הבנקאות 

בתחום השיווק,  רעדתי מפחד שזה לא מתאים לי, ואכן אחרי 
חודשיים ניסיתי להתפטר  כשאני אומרת לבוס שלי  שאני 

לא מתאימה למכירות. לא האמנתי שאני יכולה. הבוס שלי 
לא קיבל את ההתפטרות שלי ואני, שאהבתי לעבוד עם קהל 

החלטתי לבטוח בבוס שלי, מה שגרם לי להתגבר על מכשולים.

נחמה: כשהצטרפתי ל-Forever לא ידעתי אם אצליח או לא. 
תהיתי אם ״הדבר הזה״ יילך. מצד שני, הרגשתי המון התרגשות 
ופרפרים בבטן, חשתי שאם זה טוב כמו שזה ניראה אני הולכת 

להתעשר פה.

מה הבנת כשהצטרפת לעסק ?
זמירה: לא הבנתי כלום. למרות שהיה לי רקע בפיננסים, מבנה 

התמלוגים נראה לי משהו מסובך ביותר ובלתי אפשרי להבנה בשבילי.
ברור שגם לא  הבנתי את גודל הפוטנציאל הטמון בעסק,  אבל 

בראשי הסתובבה המחשבה "איזה כיף, זה משהו לא מחייב" .

האם ויתרת על משהו כשהצטרפת?
נחמה: ויתרתי על המון: על בית מסודר, אוכל מושקע לילדיי. 

ויתרתי על מפגשים משפחתיים, ימי הולדת… אבל אמרתי לעצמי 
שאם אוותר עכשיו בטווח הקצר – בטווח הארוך יהיה לי יותר מכל 

הדברים הללו.
הדבר היחידי שאני מצטערת שויתרתי עליו זה פעילות גופנית 

מסודרת – על זה אסור לוותר והשנה אני אחזור לזה.

תמה: נאלצתי לוותר על 'הראש הקטן' או 'השלווה' שיש לשכירים 
ביחס למשכורת החודשית שנכנסת קבוע בסוף החודש, בניגוד 

למשכורת של עצמאים, שיש בה מרכיב מסוים של אי ודאות. 
בנוסף, כל שלב חדש בהתפתחות שלי ב- Forever דרש ממני 

לוותר על ההרגלים הישנים והמוכרים שהיו בשלב הקודם,  לצאת 
מ'אזור הנוחות' ולהתנסות באתגרים חדשים.

וכמובן, ויתרתי על הלחץ לצאת לעבודה מוקדם בבוקר ולהספיק 
להכין את הילדים לבית ספר בזמן, ויתרתי על צהרון לילדים כי אמא 

שלהם בעבודה, ויתרתי על עמידה בפקקים בדרך לעבודה, ויתרתי 
על משכורת נמוכה שלא תואמת את כישוריי ואת הזמן שהשקעתי.

תארי בקצרה את הרגע בו החלטת להצטרף
נחמה: שמעתי על Forever בצורה ׳מגומגמת׳ מחברה טובה 

שהייתה חדשה בעצמה, החלטתי להצטרף עוד לפני שראיתי מצגת 

מסודרת – זה נשמע לי טוב מידי בשביל להגיד לא. השילוב בין ״אין 
סיכון כלכלי״ וגם האפשרות ״להרוויח והרבה״ - זהו שילוב מנצח.

תמה: כשהייתי בהריון השלישי חיפשתי עבודה מהבית, כי רציתי 
לגדל את ילדיי הקטנים. לאחר תקופה שבה לא מצאתי שום כיוון 

של ממש, הגיעה פתאום ההצעה להצטרף ל-Forever. הרגע 
המשמעותי ביותר עבורי היה הרגע שבו הגיעו שתי הערכות הביתה 

ויכולתי ממש למשש את המוצרים ולראות בעיניים על מה מדובר 
באמת...

מה היו החששות שלך בתחילת הדרך?
תמה:  היו לי חששות האם אוכל להצליח בתחום שאני לא מכירה 

ואין לי בו כל ניסיון. פחדתי שלא אצליח למכור, שלא אדע איך 
לדבר על המוצרים ושלא אדע איך להעביר את זה הלאה. אני זוכרת 

גם שחששתי מאד מ"מה יגידו...", איך יתייחסו אל ה"מקצוע" 
החדש שלי המעגלים השונים שסביבי.

נחמה: היו לי הרבה חששות: החשש להכשל, שזה לא יעבוד 
ושאנשים יצחקו עליי.
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 FBO 8 | להיות 

Senior EM ,תמה קופמן, מנהלת בכירה
מקום שלישי לשנת 2018

הצטרפתי ל- Forever בשנת 2009
כולם יודעים  שאני אמא לשבעה ילדים, 

גרה ביישוב עלי, ומאד אוהבת את העבודה 
ב-Forever, אבל אנשים רבים לא יודעים שהייתי 

מורה ומחנכת קרוב לעשר שנים, מעולם לא 
למדתי או עסקתי בתחום השיווק, וכיום במקביל 

ל-Forever אני מנחת הורים בגישת "שפר".

"התמדה לאורך זמן, מטרות קטנות 
ומושגות, לא לוותר, לא להתבלבל, 
ולא לתת לספקות וחששות לנהל 

אותנו. אני נותנת למשווקים שאותם 
אני מדריכה הרבה אמון בעצמם, 

אמון בחברה, אמון במוצרים, ואמון 
שהם יכולים להצליח ובגדול."

זמירה: עם הניסיון והרקע שלי, לרגע לא היו לי חששות בהיבט 
המקצועי. נהפוך הוא, ההתמודדות שלי הייתה לגלות שאני 
מתקשה מאוד לנהל שיחה ברצף או ללמוד על המוצרים.  

החששות שלי נבעו מבעיות בריאות בלבד. כפי שסיפרתי בעבר, 
לפני שהגעתי ל-Forever  עברתי תאונת דרכים שהוציאה אותי 

מתפקוד תקין. הרופאים לא נתנו לי סיכוי רב להשתקם, וכמה מהם 
אף אמרו לי שלא אצליח לשוב לעולם השיווק.

איך התגברת על החששות?
זמירה: מה שסייע בידי הוא "למה"  חזק מאוד. חששתי מאוד 

מחיים של עוני ולהיות כמעמסה כלכלית על המשפחה שלי ועל 
כן החלטתי להתמקד ולהיות נחושה להחזיר לעצמי 5 מטרות 
שאיבדתי בגלל התאונה,  הפורמט של Forever היה הפתרון 

האופטימלי עבורי .

נחמה: אמרתי לעצמי שב-Forever אין ממה לחשוש כי אי אפשר 
באמת להכשל – מקסימום מנסים שוב. תמיד אפשר להתחיל 

מחדש. ולגבי החששות ממה יגידו האנשים, ממרומי גילי אני יכולה 
להגיד שלא משנה מה תעשו, יהיה לאנשים מה להגיד, ישנם אפילו 

אנשים שיש להם מה להגיד לגבי מספר הילדים שהבאתי לעולם, 
ועל זה נאמר: ״הכלבים נובחים והשיירה עוברת״.

תמה:  קודם כל הידיעה שאני לא נדרשת לקחת שום סיכון כספי 
נתנה לי את הרגיעה האמיתית. זה הרגע שבעלי ואני נרגענו, וקיבלתי 

את האומץ להיכנס. אני לא בנויה להרפתקאות ולקיחת סיכונים.
בהמשך, כשנכנסתי יותר לעבודה, ראיתי שכשיש הכוונה טובה 
והדרכות טובות, כל אחד יכול להצליח, גם אם אין לו ניסיון. לא 

צריך חכמה גדולה, צריך בעיקר התמדה לאורך זמן, נחישות, כוח 
רצון, וגם מוכנות להצליח בקטן בשלבים הראשונים תוך כדי נשימה 

ארוכה והרבה סבלנות עד שהעסק יגדל.
במקרים בהם אין בסיס לחששות ולא מרגישים סיכון אמיתי, כי 
החששות הם רק פחדים ממציאות לא מוכרת וכדומה, אז צריך 

פשוט להתעלם מהם ולעבוד. פשוט לעבוד ולעבוד, להתמיד 
במשימה. ממילא ככל שהזמן עובר, מתפתח ביטחון עצמי, מכירים 

את העסק יותר, וגם צוברים הצלחות קטנות שנותנות כוח להמשיך. 
וכמובן, אסור להתרגש יותר מידי מכישלונות, מדחיות ומחוסר 

הצלחה. מי שלא מנסה – לא נכשל, אבל גם לא מצליח...
כמובן שלאורך כל הדרך התפללתי לה' שאם זה אכן עסק טוב 

שמתאים לי ויהיה לי טוב בו, אז שיעזור לי להצליח ושייתן לי את 
החכמה איך לפעול ולהתקדם. זה המקום גם לומר תודה לבעלי 

היקר, שבהרבה נקודות של חולשה תמך בי, עזר לי לקום, ולחשוב 
מחשבות טובות שנותנות כוח ומחזירות אמון.

? Forever מתי הבנת את עוצמתה של
זמירה: בשנת 2006 היה אתגר אירופאי. מי שעמד באתגר זכה 

לנסיעה לכנס בסטוקהולם. 
החלטתי שאני עומדת ביעד למרות הקשיים שלי, התקשרתי לעובדים 
שלי לשעבר ולחברים והם הצטרפו לעסק. זו הייתה הפעם הראשונה 

שעשיתי משהו בתפקוד ממוקד וברצף. 
זה היה לפני עידן השיתופים ברשתות או ביוטיוב . לעולם לא אשכח 
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את הכנס הזה.  אי אפשר היה לדבר איתי יומיים. הייתי בהלם מוחלט. 
רק שם הבנתי שאני באמת יכולה לבנות עסק ענק עם המודל של 

Forever, ושאני נמצאת במקום בו אצליח להשתקם כלכלית.

איזו עיצה היית נותנת לאלו שנמנעים מעשייה משום 
שחוששים מהתהליך? 

תמה:  אני חושבת שבמקום לעסוק בתיאוריה צריך לקפוץ 
למים. השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו היא, האם הוא 
רוצה שחששות ופחדים ינהלו לו את החיים. הרי יש חששות גם 

מלהתחתן, מלגדל ילדים, מלקנות דירה, וכדומה. כשאדם בוחן את 
הדברים בשכל, ורואה שיש לפניו הזדמנות שאינה כרוכה בסיכונים 

גדולים מידי, הוא צריך לקפוץ עליה ולהשאיר את החששות בצד. 
אני חושבת שתמיד עדיף לנסות, מאשר לשבת בחיבוק ידיים.

נחמה: התרופה היחידה לחששות זו העשייה, ופעמים רבות 
מופתעים לגלות שזה נחמד יותר ממה שחשבנו.

מה היית ממליצה למי שרוצה להגיע ליעד שעשוי להראות 
רחוק מהשגה? 

נחמה:  עשייה – עשייה - עשייה 

תמה:  לחלק אותו לחלקים קטנים. גם הטיפוס על הר גבוה מתחיל 
בצעד אחד בלבד, שאחריו מגיע עוד צעד. כששואלים רמטכ"ל 

האם הוא חלם להיות רמטכ"ל בתור חייל פשוט, הוא יענה שהוא 
רצה להיות בסה"כ מפקד. אחרי שהוא הפך למפקד הוא חלם 

להיות קצין. וכך הלאה. כששמים מטרה רחוקה מידי לנגד העיניים 
– היא לא מציאותית, ומביאה בהכרח לתסכול ולייאוש. לכן צריך 
לחלק את היעד הנכסף להרבה חלקים קטנים, שאפשר להשיג 

אותם, וככה אדם חש שהוא מתקדם כל הזמן, ומתמלא במוטיבציה 
להמשיך. חווית הצלחה היא מאד חשובה בעיניי להתקדמות בעסק, 

וחוויה זו היא נגזרת מהיעדים שאנו מציבים לעצמנו.

זמירה: יש משפט שחוזר על עצמו באימונים שנכחתי בהם בחו"ל– 
"תקשיב לחונך שלך״ והתמקד בפעולות. Forever לעולם לא 

תאכזב את אלו  שמתמקדים בפעולות.  ברוב המקרים תפתיעו את 
עצמכם. אבל יש לזכור ש.... 

לרבים מאיתנו, Forever השפיעה ושינתה את החיים מקצה 
לקצה וכדי "לזכות" בזה יש צורך לפתח את הגישה המתאימה. 

זה לא קורה ביום אחד  וחשוב מאוד להשתיק את הקולות בראש 
שמושכים לאי עשייה.  אחד הכלים הוא להתמקד בכל בוקר בהלך-

רוח נכון. המנהיגים הגדולים ביותר בעולם עושים את זה. והאמת 
היא שאף פעם אף אחד מאתנו לא יכול לדעת לאן הוא יכול להגיע 

כשהוא מקבל השראה. 
מצאו לכם מקורות השראה ותגיעו למקומות שלא חלמתם עליהם.

אלו תחושות הקמפיין העולמי ״Be Resolute״ מעורר בך?
  Success Day-זמירה: בדצמבר נכחתי  בהשקת הקמפיין ב

באנגליה, חשתי באולם את ההתלהבות ונדבקתי . נחישות היא חלק 
בלתי נפרד מהעשייה, "להוציא לפועל " את ההחלטות שקיבלתי 

בחיים.  
הצלחה זה לא מזל. הצלחה באה מגישה של  "אין הנחות , תירוצים  

או התרשלות", ולי באופן אישי אין פשרות בנושא מצוינות.
עם גישה של מקצועיות ומצוינות כל אחד יכול לגעת במקום הכי 

גבוה שהוא רוצה.

כיצד ״נחישות״ באה לידי ביטוי בעשייתך כמשווקת? 
תמה:  בעיקר בהתמדה היומיומית. זה המפתח לעבודה. פשוט 

לעבוד ולעבוד ולעבוד. לא להיבהל או להיחלש מחוסר הצלחות. 
לא להיות "שפוטים" של הרגשות. להשליט את השכל על הלב. 

וגם כשאין חשק, ומצב רוח, יש להמשיך לעבוד ולפעול כי זה סוד 
ההצלחה בעבודה זו: התמדה לאורך זמן.

כיצד ״נחישות״ באה לידי ביטוי  בעבודתך עם משווקים? 
נחמה:  נחישות ודבקות במטרה זה דבר מדבק, ראיתי עם השנים 
שאנשים נחושים ממגנטים אליהם את האנשים הנכונים להצטרף 
אליהם לצוות שלהם כך שבאופן פלאי יש לי בצוות הרבה אנשים 

נחושים אפילו יותר ממני.

תמה:  אני מנסה להעביר להם את המסרים שאמרתי כאן. התמדה 
לאורך זמן, מטרות קטנות ומושגות, לא לוותר, לא להתבלבל, ולא 
לתת לספקות וחששות לנהל אותנו. אני נותנת למשווקים שאותם 

אני מדריכה הרבה אמון בעצמם, אמון בחברה, אמון במוצרים, 
ואמון שהם יכולים להצליח ובגדול.

זמירה:  הובלתי רבים להתקדמות ב-Forever ומחוצה לה  והיו לי 
לא מעט אתגרים לעבור כשהאתגר הגדול ביותר הוא לעבוד עם 
אנשים  ללא רקע או ניסיון ולהוביל אותם להצלחה תוך עקיפת 

המכשולים שהם הציבו לעצמם בדרך.  
מי שמכיר אותי יודע שאני לא מוותרת כשהם עושים לעצמם 

"הנחות שנובעות מפחדים סמויים" או מספרים תירוצים. מבחינתי 
התפקיד שלי הוא לעזור להם להיבנות וכל כניעה לתירוצים היא 

בעיני מעילה בתפקיד שלי.  
כשאני בוחנת לאורך השנים את אלה שהגיעו להישגים, אני רואה 
מאוד ברור שהם הצליחו לפתח "מידה של נחישות ומצוינות " כל 
אחד בדרכו שלו.  ג'ין ליץ אומרת – "אתה יכול שיהיה לך כסף או 

שיהיו לך תירוצים אבל אתה לא יכול שיהיו לך את שניהם. " 

היכן את רואה את עצמך בעוד 5 שנים ?
נחמה: מנהלת ספיר יהלום!

זמירה: מכפילה את העסק שלי ; מנהלת ספיר
רגל על רגל באקפולקו או קנקון...

תמה:  בעזרת ה', אני מקווה להיות מנהלת נוסקת, ממשיכה 
בעבודה שאני עושה כיום, ושמחה בה. אני רואה את עצמי מנהלת 

עסק גדול יותר ועוזרת לאנשים רבים יותר להתפרנס בכבוד 
ולהגשים את עצמם. בעוד חמש שנים אראה מול עיניי משווקים 

רבים נוספים שזכו להיכנס לקבוצה שלנו וליהנות מעבודה נפלאה 
.Forever עם
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מאת: חגית איילון

עד קו הסיום

לילה, אלפי אנשים מסביבי, המוזיקה מגבירה 
את האדרנלין.  האם אלו הן באמת הרגליים שלי 

שרצות כבר יותר משעה?
השלט משמאל מראה "9 ק"מ", ואני אומרת לעצמי "זה לא יכול 

להיות". מימין  שוטרת ולצידה שוטר עומדים ושומרים שהכל יתנהל 
כשורה. עוד בטרם אני חולפת על פניהם, השוטרת צועקת לעברי:  
"קדימה! את כבר עוד רגע מסיימת! נשאר לך רק קילומטר אחד!"  

המילים שלה מכות בי בעוצמה והדמעות מתחילות לרדת. אני מגבירה 
את הקצב כמעט באוטומט וממשיכה לרוץ, עולה על גשר הירקון, 

האורות מנצנצים מסביב, האנרגיה בשיא, פנייה אחרונה שמאלה... 
והנה: אני רואה את שער הסיום, ממולי. אני מתקרבת, עדיין בריצה, 

ועוברת מתחתיו. עשרות אלפי אנשים מסביבי רצים ואני ביניהם. 
הרגע סיימתי 10 ק"מ של ריצה במירוץ הלילה של ת"א 2018! 

אני מחפשת בעיניים את הבת שלי שמחכה לי מעבר לגדר.  "אמא! 
עשית את זה!! סיימת!!" היא צועקת לי.

התבלין הסודי להצלחה
חוויתי המון במהלך השנה וחצי האחרונות, מאז שהחלטתי להתאמן 

בצורה רצינית, כדי להצליח לרוץ 10 ק"מ בהנאה, שמחה וקלילות, 
ללא כאבי ברכיים. חוויתי רגעי שמחה ועצב, קושי, חוסר אונים, 

תקווה, אמונה, מאמץ פיזי מטורף, בדידות וגם הרבה ביחד, ואת הכל 
ליוו המון מחשבות, האם זה בכלל אפשרי עבורי. 

היו אין סוף פעמים ש״לא בא לי״ לצאת לאימון. אבל היה "תבלין" 
אחד שהחזיק אותי - הנחישות. 

כשיש נחישות, מגיעה גם היכולת להתמיד. לעשות משהו לאורך 
זמן, גם אם זה נראה לא הגיוני או אפשרי, או כשיורדת המוטיבציה, 

מתגלים קשיים, כאבים, ואולי זה נראה מיותר. "בשביל מה את צריכה 
את זה..."  נשאלתי עשרות פעמים. לאורך כל הזמן הזה היה קול 

ב-2019בריא יותרלסגנון חייםאני
מתחייב.ת
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?Forever איך שמעת על
 זכיתי להכיר את Forever כשחיפשתי, לפני 9 שנים, פתרון לבעיות הברכיים שלי, 

כשאמרו לי שאאלץ להפסיק לרקוד.

אילו מוצרים של Forever עוזרים לך כדי להגיע למטרות?
אני שותה את הפרידום באופן קבוע כבר 9 שנים ומורחת msm  ואלו היט לפי הצורך. 

מאז שהתחלתי לרוץ, אני נוטלת לפני כל אימון שני כדורי פולן, ובאופן קבוע שותה ארג'י 
ושייק של פוראור אולטרא וניל.

אילו עיצות היית נותנת בנוגע להשגת מטרות שעשויות 
להראות בלתי אפשריות?

א. לכתוב בצורה מדוייקת מהו היעד שלך, עם תאריך ברור, מקום או כל פרמטר 
שניתן לכימות, לבדיקה אם קרה או לא קרה.

ב. לבדוק שזה מרגש אותי ״ברמות אחרות״. אם זה לא מרגש ומפחיד ביחד כנראה 
זה לא זה. 

ג. ג'ורג' ַסְנָטָיאָנה אמר:  "הקשה הוא מה שאפשר לעשות מיד, הבלתי אפשרי 
יקח קצת יותר זמן". להערך בהתאם, למצוא את המנטור, בעל המקצוע, בעל 
הידע שיקח אותך לעבר היעד שלך, ביחד עם האמביציה, הנחישות וההתמדה 

שלך - זה יקרה!
ד. החשוב ביותר! לא להקשיב לקולות שמגיעים ממך ובעיקר של הסביבה 

שיגידו לך שזה לא אפשרי עבורך. להסתכל ישר- קדימה- ולמעלה! להמשיך. 
כל הזמן להמשיך לעבר המטרה בפעולות קטנות, יומיומיות ועקביות. 

בתוכי, שעדיין לא נרגע, "איך זה הגיוני, שאני עם כל מה שאני, אצליח 
לרוץ 10 ק"מ, זה פשוט לא הגיוני, זה בכלל לא נראה בר השגה". 

בשביל להצליח להשיג משהו, צריך שתהיה מידה רבה של נחישות. 
היא תשמור עלינו בדיוק במקומות בהם אנחנו מסבירים לעצמנו 

"למה לא", או שהסביבה שלנו מסבירה לנו למה אנחנו לא יכולים, 
למה זה לא טוב עבורנו. 

יש משהו ברגש הזה של הנחישות שלא נותן לך להישבר, לסטות 
מהמסלול. היו פעמים שלא הצלחתי לקום ב-4 לפנות בוקר לאימון 
הריצה של שבת )ריצת נפח(, או שלא רציתי, אבל הנחישות גרמה 

לי להתמיד ולהמשיך לרצות, להשיג ולעשות בימים שאחרי, את מה 
שנדרש ממני, כדי להמשיך לעבר היעד שלי, שכרגע הוא קצת "לא 

נודע".
הנחישות מביאה איתה את ההתמדה, וביחד שתיהן מגרשות את 

הפחד, מדרבנות להמשיך לבצע את הפעולות הדרושות ומביאות את 
ההישג, את ההגעה למטרה, זהו הניצחון!!

אין ניצחון ללא קושי. אין ניצחון והשגת הישגים ללא מאמץ, 
ובמקרה שלי עם הרבה זיעה.

אני מחפשת בעיניים את הבת שלי שמחכה לי 
מעבר לגדר.  "אמא! עשית את זה!! סיימת!!"  

היא צועקת לי.

ב-2019בריא יותר

עם פוראור לייט 
אולטרא - משקה 

חלבונים טעים,
שיעזור לך להגיע למטרות 

בשגרת האימונים שלך 
ובשמירה על המשקל.

שייק פשוט להכנה על בסיס סויה יספק לך את 
הכמות היומית המומלצת של ויטמינים ומינרלים.  

24 גרם 
חלבון 

בכל מנה
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כנס גלובלי
5-12 במאי 2019

הכנס הגלובלי של Forever יתקיים במאי בסטוקהולם היפה, ולכם יש הזדמנות יוצאת דופן 
להיות שם גם אם לא עמדתם בתנאי האתגר. אם אתם שואלים את עצמכם למה כדאי לנסוע 

לסטוקהולם, ועוד לכנס הגלובלי, מאמר זה נכתב עבורכם. גם אם אתם בתחילת דרככם כמשווקים 
Forever-הנסיעה לסטוקהולם יכולה להוות צעד חשוב בצמיחה שלכם כבעלי עסקים ב

רוצים לקנות כרטיסים לכנס?
סרקו את הקוד:

למה לנסוע לכנס גם אם לא עמדתם בתנאי 
האתגר?

אודי ראב״ד, מנכ״ל Forever מסביר:
אחד מהרגעים המרגשים שחוויתי אי פעם היה להגיע לכנס הגלובלי 

של Forever עם משווק בפעם הראשונה שלו.  העיניים הבורקות 
בכניסה לאולם, הפליאה וההשתאות מכמות האנרגיה המתפרצת 

מאלפי הנוכחים גרמה לו אושר.
כל אחד ואחת שנוכחים בכנס הגלובלי של החברה חוזרים לארץ עם 

פרץ אנרגיה ועם מוטיבציה שקיבלה רוח גבית. רבים חוזרים ומציינים 
את העובדה ש"באולם ישנם אנשים כמוני שהגיעו להישגים מדהימים",  
ושהנסיעה לכנס "חיזקה אותי להתקדם ולהגיע לדרגות גבוהות יותר!"  

ואכן רואים את התוצאות בשטח. משווקים רבים שהשתתפו בכנסים 
בעבר, המשיכו לבנות את העסק האישי שלהם ולהתקדם במעלה 

התכנית השיווקית במלוא המרץ כשחזרו לארץ.

במאי הקרוב יתקיים הכנס הגלובלי בסטוקהולם שבשבדיה. 
אלו חלק מהיתרונות שהשתתפות בכנס כזה יכולים להעניק:

.Forever 1. התרשמות מהעוצמה והגודל של
2. להשתתף בהשקה של מוצרים ועזרים חדשים.

3. לפגוש מנהיגים ובעלי עסקים מכל רחבי העולם, ולקבל 
מהם טיפים חשובים.

4. להכיר משווקים ממדינות שונות להתחבר וליצור שיתופי 
פעולה: "אני אעזור לך בישראל ואת/ה תעזור/י לי במדינה 

שלך"
5. להטעין את "מצבר המוטיבציה" האישי כדי שבפעם 

הבאה, ההשתתפות בכנס תהיה ממומנת על ידי החברה– 
  Forever זוג כרטיסי טיסה הלוך ושוב ואירוח כפי שרק

יודעת לתת, כולל דמי כיס. 
היכן יהיה הכנס בשנת 2020 ??? זה מתגלה רק בסיום הכנס 

וזה יכול להיות בכל נקודה על הגלובוס )שווה את המאמץ(.

הכנס השנה נמצא קרוב יחסית לישראל ומומלץ מאד לעשות 
מאמץ ולהגיע. אני אהיה שם ואשמח מאד שגם אתם!
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רוצים לקנות כרטיסים לכנס?
סרקו את הקוד:

כעת, בואו נדבר על סטוקהולם עצמה. 
סטוקהולם )יש הנוהגים לכתוב ב-ִשׂין(, 
היא העיר הגדולה ביותר בשוודיה ועיר 

בירתה וגם המרכז הכלכלי והפוליטי 
בשוודיה מאז המאה ה-13. סטוקהולם 
מתפרסת על פני 14 איים המחוברים 

ביניהם בעזרת 57 גשרים. גרים בה 
קצת פחות ממיליון תושבים.  יש לכם 

הזדמנות לנסוע לסטוקהולם ואנחנו לא 
חושבים שכדאי לוותר על החוויה הזו! 

אז למה לנסוע לסטוקהולם?

בגלל הארכיטקטורה
בסטוקהולם שפע של מבנים מרשימים 

מתקופות שונות. 
מכל המקומות בסטוקהולם, גמלא סטאן, 

העיר העתיקה ) Gamla Stan( היא המעניינת 
מכל, עם המבנים העתיקים הציוריים הרבים. 

היא ממוקמת באי  אשר בחלקו המזרחי  
 Kungliga( נמצא הארמון המלכותי

Slottet(, שניבנה על חורבותיו של ארמון 
מלכותי שעלה בלהבות בשנת 1697. בארמון 
עצמו יש מספר מוזיאונים שניתן לבקר בהם. 

אפשר לטייל במדרחוב הראשי ואפשר לשוטט 
 Mårten ברחובות הצרים המרוצפים בינהם

Trotzigs gränd, שהיא הסמטה הצרה 
ביותר בעיר )90 ס"מ בחלק הצר ביותר(. לא 

רחוק מהארמון נמצאת כנסיית רידארהולמן, 
אחד מהסמלים  של סטוקהולם, ומקום 

קבורתם של כמה ממלכי שוודיה. 
לא תרצו לפספס גם את בית העירייה היפה 

של סטוקהולם )Stadhuset(,  במקום יש 

אנדרטה לזכר הנספים בשואה ומונומנט 
לזכרו של ראול וולנברג השבדי, חסיד אומות 
העולם, שהציל יהודים רבים במהלך מלחמת 

העולם השנייה. 

בגלל האמנות
ואנחנו לא מדברים רק על המוזיאונים, 

סטוקהולם מציעה שפע של עבודות אמנות, 
ולא חייבים ללכת למוזיאון כדי לראות אותם, 

למעשה ״הגלריה הארוכה בעולם״ נמצאת 
בסטוקהולם- מדובר ב-105 ק״מ של מנהרות 
מטרו עוצרות נשימה עם ציורי קיר ומיצבים. 

מבדיקה שעשינו, הראשון ברשימת המקומות 
שלא כדאי לפספס בסטוקהולם לפי אתר 

ההמלצות www.tripadvisor.com  הוא 
מוזיאון ״ואסה״ - מדובר באוניית מפרשים 

מלחמתית שנבנתה במאה ה-17 כדי לפאר 
את המעצמה ואת העומד בראשה, המלך 

גוסטב השני, ושטבעה בהפלגת הבכורה שלה 
ב-1628 סמוך לחוף, ואחרי 333 שנים היא 

הוצאה בקרקעית הים ושוחזרה.  זו האונייה 
היחידה שקיימת מהמאה ה-17 והיא המוזיאון 
המתוייר ביותר בסקנדינביה. ואם במוזיאונים 

עסקינן, אי אפשר לבקר בסטוקהולם ולא 
להיכנס למוזיאון של אבבא, מוזיאון המפאר 

את המורשת של הלהקה האגדית שייצגה את 
שבדיה בתחרות האירווזיון בשנת 1974 וכל 

השאר היסטוריה. ואפרופו היסטוריה, במוזיאון 
הנורדי הממוקם על האי סקנסן תוכלו לראות 

המחשה לחיים של פעם וגם לחזות בחדר 
חשוך בהדמייה של הזוהר הצפוני.

בגלל האוכל
ידענו שאפשר למצוא בסטוקהולם אוכל טעים 

ומכל סוג, אבל אנחנו אוהבים להתעדכן, 
אז בדקנו באתרי ההמלצות, ואם לשפוט 

 tripadvisor.com על פי אתר ההמלצות
נידמה שהעיר מלאה במסעדות איטלקיות. 

בראש הרשימה של אתר זה נמצאת מסעדה 
 .)Corvina( בשם קורבינה )איטלקית, כמובן(

למי שמחפש אוכל מקומי, בראש אתר 
ההמלצות yelp נמצא מקום בשם ״המטבח 

של רולף״ )Rolfs Kök( לפי הביקורות 
והתמונות באתר, המקום בהחלט שווה ביקור.
מצאנו גם מספר המלצות על מקום שנקרא, 

הו הימלן דרטיל ) Och himlen därtill ( זהו 
בר מיוחד ששוכן במרומים , ליתר דיוק, בגובה 

104 מטר, והקסם שלו הוא הנוף שנשקף 
ממנו. 

רוצים המלצה לעוד בר מקורי? נסו את הבר 
שעשוי כולו מקרח )Icebar( ושנמצא במלון 

Nordic Sea המפואר
בטיים אאוט סטוקהולם ניתן למצוא המלצות 

נוספות מסקרנות על מסעדות מובילות. 
בראש הרשימה על קו החוף נמצאת אוקסן 

 )Oaxen Krog & Slip( קרוג & סליפ
מסעדת ביסטו נורדית בעלת שני כוכבי מישלן 
ושממוקמת בתוך מספנה משוחזרת להפליא. 

בגלל שאפשר לערוך קניות בסטייל
היא אולי לא הכי זולה, אבל בתוך כל השפע 

תוכלו למצוא בדיוק את מה שאתם מחפשים. 
מדרחוב הקניות הראשי של סטוקהולם נקרא 
דרוטנינגאטן )Drottninggatan(, יש בו מגוון 

חנויות, רשתות, וקניונים, כשבינהם תוכלו 
לערוך הפסקות באחד מבתי הקפה הרבים. 

העיצוב הסקנדינבי ידוע ביופיו המינימליסטי, 
והוא משפיע על כל העולם, גם עלינו 

ב-Forever . בסטוקהולם תוכלו למצוא 
חנויות עיצוב רבות. באזור סודרמאלם וה-

SOFO למשל, תמצאו חנויות טרנדיות לצד 
חנויות בוטיק מתוקות.
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הכוורות מלאות באוצרות תזונתיים שתורמים לאיכות חיים על ידי כך שהם מספקים 
אנרגיה לגוף ולמוח בדרך טבעית. בנוסף, לדבורים יש תפקיד חיוני בטבע: דרך פעולת 

ההאבקה של הצמחים הן מאזנות את  המערכות האקולוגיות שלנו. 

הדבורים יוצרות מגוון רחב של חומרים מועילים התורמים לאנרגטיות 
ולתפוקה של הכוורות, החל מדבש שמהווה מקור אנרגיה, ועד 

ויטמיני B מסוגים שונים, חומצות שומן ונוגדי חמצון.  כמה ממוצרי 
הדבורים העיקריים שתורמים לאיכות חיים בקרב בני אדם ושעליהם 

נפרט במאמר זה הם פרופוליס, מזון מלכות והפולן

 Forever מביאה את כוחה של הכוורת 
ישירות אליכם

כל מוצרי המכוורת שלנו נאספים באופן אחראי בעזרת שיטות ידידותיות 
למושבות. Forever יכולה לחלץ את החומרים המזינים מהכוורת תוך 

כדי שהיא עוזרת לחזק ולהגדיל את אוכולוסיות הדבורים. אחרי הכל, 
החרקים המדהימים האלה ממלאים תפקיד חיוני בעולם שלנו.

פרופוליס 
הפרופוליס היא תערובת דביקה של שעוות דבורים, שרף ותרכובות 

אחרות שדבורים מייצרות ושמשמש אותן בבנייה ובהגנה של המכוורת. 
פרופוליס הוא חומר טבעי מחטא, אנטי פטרייתי, אנטי בקטריאלי, אנטי 

ויראלי ואנטי מיקרוביאלי. אותן התכונות אשר עוזרות להגן על דבורים 
מגורמים מזהמים תורמות גם לאיכות חיים בקרב בני האדם. פרופוליס 

עשיר בחומצות אמינו טבעיות, ויטמינים ומינרלים. 

Forever בי פרופוליס של
פרופוליס הדבורים שלנו נאסף באופן אחראי במשך שנים על מנת 

להבטיח את הבריאות של המושבה, זהו המוצר עם האיכות הטהורה ביותר 
שניתן להפיק. החומר הנפלא הזה נמצא כיעיל במיוחד לחיזוק המערכת 

החיסונית וללחימה כנגד ההשפעות השליליות של רדיקלים חופשיים.

מזון מלכות 
מזון מלכות הינו חומר קֵרמי עתיר-חלבונים שדבורים פועלות מפרישות 

מהבלוטות שבראשן. אם אתם תוהים מה מקור השם- זהו האוכל הבלעדי 
שממנו ניזונה מלכת הדבורים. כל דבורה ניזונה ממזון מלכות במשך 

הימים הראשונים של חייה עד שהיא בוגרת מספיק בכדי שיהיה אפשר 
לזהות אותה בתור נקבה פועלת או בתור זכר. מזון מלכות כולל חלבונים, 

 .B6-ו B5 סוכרים, חומצות שומן וויטמינים

Forever מזון מלכות של
Forever גאה להציע לכם את המוצר שחוקרים מאמינים כי הוא הסוד 
לחיים הארוכים של הדבורה המלכה. תוחלת החיים שלה ארוכה פי 50 

מזו של הדבורה הפועלת הממוצעת. מחקרים הראו כי החומר המדהים 
הזה יכול להיות מועיל עבור בני אדם בחיזוק תפקודי המוח. 

פולן
דבורים פועלות עסוקות באיסוף אבקני פרחים על מנת להאביק פרחים 

אחרים, והפולן שמורכב מאבקני הפרחים מומר על הדרך לכדור מזין 
קטן. הדבורים מערבבות את פולן עם אנזימים וצוף עשיר, וחוזרות 

למושבה עם מזון העל הזה על מנת לחלוק אותו עם שאר הכוורת. פולן 
דבורים מכיל חלבונים, חומצות אמינו, אנזימים, וויטמיני B מסוגים שונים.

Forever בי פולן  של
הבי-פולן של Forever מופק מ״מלכודת פולן״ בעלת פטנט שהייחודיות 

שלה היא שאינה פוגעת במושבה. תוספי הבי-פולן שלנו נטולי חומרים 
משמרים וחומרי טעם מלאכותיים. אתם יכולים לנצל את היתרונות 

של אחד ממהמזונות השלמים ביותר בטבע, המלא בביופלבנואידים 
ותרכובות נוגדות חמצון אחרות. אין יותר קרוב מזה לכוורת!

מהכוורתבריאות
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הגנה על הדבורים באמצעות איסוף אחראי
החששות מההצטמצמות של אוכלוסיית הדבורים היא בעיה אמיתית 

לגמרי וב-2017 ו-2018, מספר זנים של דבורים התווספו לרשימת החיות 
הנמצאות בסיכון. זהו דבר מדאיג במיוחד משום שקיומן של הדבורים 

קשורה באופן הדוק להישרדות העולם שלנו! זאת הסיבה ש-Forever רק 
מחלצת את המרכיבים התזונתיים מהמכוורת באמצעות שיטות ידידותיות 

למושבות, המאפשרות לדבורים לשגשג. 
ההיסטוריה מאחורי מוצרי הדבורים של Forever מתחילה עם אדם מיוחד 

בשם צ'ארלס רובסון. אבותיו של רובסון הגיעו מגרמניה, אבל הם היו 
דבוראים עוד מאז המאה ה-16. ב-1958 רובסון נטל את הפיקוד על העסק 

המשפחתי, שבזמנו כלל רק 600 מושבות דבורים, וב-1978 היו בבעלותו 
10,000 מושבות! לרוע המזל, באותה שנה, 75% מהמושבות שלו הושמדו 

על ידי חומרי ריסוס חקלאיים. כיום מאמינים כי חומרי ריסוס, ביחד עם 
מזיקים, ממלאים תפקיד גדול בירידה המדאיגה באוכלוסיית דבורי הדבש, 
וזוהי הסיבה שצ'ארלס רובסון החליט להעביר את המושבות שלו לאריזונה.

החשיבה של רובסון התאפיינה בחדשנות והוא ידע אודות האוצרות 
התזונתיים ששמורים בתוך הכוורות שלו, וזוהי הסיבה שהוא הקדיש את 

חייו לפיתוח תוספים שהשיגו את התכונות האלה. Forever מפיקה מוצרי 
דבורים בעזרת התפוקה של רובסון מאז שנות ה-80, וממשיכה לכבד את 
המורשת שלו על ידי הפקה של מוצרי דבורים עשירים בערכים תזונתיים.

כמובן, Forever גדלה משמעותית מאז אותם ימים וכיום מפיקה את 
מוצרי המכוורת מאיזורים מדבריים בארה"ב ובספרד תוך כדי שהיא 

ממשיכה לשמור על סטנדרטים של איכות ואחריות כלפי הכוורת, בדיוק 
כפי שרובסון היה רוצה. 

3
 סיבות לאהוב את

Forever בי פולן של

1 מקור לביופלבנואידים  
2 מכיל נוגדי חמצון  

Forever 3 מוצר נבחר של

חדש במשרדי החברה:
פלייר ״בריאות מהמכוורת״ 

 

3
 סיבות לאהוב את

Forever בי פרופוליס של

1 תומך במערכת החיסון  
2 מקור לחלבונים  

3 מכיל מזון מלכות

עתיד הדבורים 
בישראל

עתיד האנושות תלוי בהישרדות 
דבורים, האחראיות להאבקת 80% 

מהגידולים החקלאיים בעולם. מועצת 
הדבש בישראל מקדמת מחקרים להתמודדות 
עם התופעה, ויזמה פרויקט נטיעות בשיתוף 

קק"ל לנטיעות מוגברות של עצים 
העשירים בצוף אשר יסייעו למכוורת 

לשרוד. למידע נוסף:
www.honey.org.il

3
 סיבות לאהוב

Forever מזון מלכות של

1 המזון הבלעדי של מלכת הדבורים  
2 מכיל ויטמיני B חיוניים  
3 תומך בתפקודי המוח

דבורים הן סופר 
פרודוקטיביות!

דבורים מפיקות בין פי 3 לפי 4 יותר דבש ממה 
 שנחוץ להאכיל את הכוורת במהלך החורף. 
כבונוס קטן של הטבע, אנחנו יכולים לאסוף 

דבש מבלי לפגוע במושבות.

חיי דבורה
דבורים פועלות חיות במשך חמישה או 

שישה שבועות, וכל אחת מפיקה בערך כפית 
וחצי דבש במהלך החיים שלה. המלכה, עם זאת, 

יכולה לחיות עד 5 שנים, ומעמידה מספיק 
צאצאים על מנת לייצר קילוגרמים רבים 

של דבש.

₪10
 חבילה של
25 פליירים



 עלייה מיידית 
בלחות העור

 מנקה את העור 
מבלי לייבש אותו

עדין, נטול סולפט

זוכה מדליית כסף בקטגוריית
מוצר פרימיום אנטי-אייג׳ינג 

ב-Pure Beauty Awards בלונדון

זוכה בפרסים
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אינפיניט - לניקיון עם לחות 
infinite by Forever -  
Hydrating cleanser 

אינפיניט לניקיון עם לחות מלא במרכיבים 
עוצמתיים טבעיים כמו תמצית תפוח, 

חומצת אמינו תפוח וחומצות שומן קוקוס. 
כל אלו יוצרים תרכובת יחודית שמוסיפה 

בצורה עדינה לחות לעור ומנקה אותו מבלי 
להותירו יבש. תחליב ניקוי עדין זה יותיר 

את עורך לח, נקי ורך למגע. זהו בסיס 
נפלא לשאר טיפולי האנטי אייג׳ינג שלך.

554 118 מ״ל

 אנחנו שמחים להציג ארבע מוצרים חדשים שניתן לרכוש כעת בארץ. 
 כל אחד ממוצרים אלה תוכנן לענות על אתגרים הנובעים מסוגי עור שונים. 

הוסיפו מוצרים אלה לשגרת טיפוח העור שלכם באופן הייחודי רק לכם.  

אינפיניט - סרום למיצוק  
infinite by Forever - Firming serum 

סרום למיצוק נלחם בהזדקנות בעזרת שרשראות של חומצות אמינו )פפטידים( 
המוכחים קלינית ביכולתם לחקות את התהליך הטבעי של יצירת מיצוק לעור. 

הפורמולה מכילה מרכיבים טבעיים רבי עוצמה יחד עם ג'ל אלו ורה מיוצב, מוגן 
פטנטים. סרום למיצוק מוסיף לחות לעור והופך אותו חלק ורך אך מוצק למגע, עור 

שניראה ומרגיש צעיר יותר. 

555 30 מ״ל

 מדגיש את 
המראה המוצק

 מרכיבים טבעיים
מחזית המדע

 מפחית את
נראות הקמטים

 תומך בסינתזה
בריאה של קולגן



 עלייה מיידית 
בלחות העור

 מנקה את העור 
מבלי לייבש אותו

עדין, נטול סולפט
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מי פנים מאזנים
balancing toner  

רעננו, ספקו לחות ואזנו את רמת החומציות של 
עורכם תוך הפחתת נראות הנקבוביות למינימום. 

מי הפנים שלנו מספקים תערובת ייחודית של 
אלו ורה, תמצית אצות וסודיום הילורונאט כדי 

להעניק לחות ולרכך, תמצית מלפפונים לעזרה 
במרקם ובגוון ותמצית תה לבן לעזרה לעור כנגד 

רדיקלים חופשיים.

560 130 מ״ל

אלו אקטיבטור
aloe activator  

אלו אקטיבטור הוא תכשיר לחות ייחודי בצורת 
נוזל המכיל 98% ג'ל אלו ורה. נוסחה פשוטה 

זו משתמשת בכוח האלו ורה כדי להשאיר 
את העור בתחושה רעננה ומרגיעה מהרגע בו 
הוא נוגע בפניכם. הריכוז הגבוה של האלו ורה 
בנוסחה ייחודית זו הופכת את אלו אקטיבטור 

לתוספת אידאלית לכל שגרת טיפוח עור.

612 130 מ״ל

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

 בשום שלב לא בוצעו
ניסויים על בע״ח

מפחית למינימום את 
הופעת הנקבוביות

 מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

pH תומך ברמת
מאוזנת בעור

מחליק את העור
ומאחד את הגוון שלו

 פעולה עדינה 
גם סביב העיניים

 מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

מייצב נהדר לעור

תומך במוצרי
Forever נוספים



נחמה מאיר
זמירה מרון
הודיה פיין

אפרת ויצמן
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הוא לאגבול
 גיל 

אני גרה במיתר, אמא לשישה, וסבתא לחבורה מדהימה!
נחשפתי ל-Forever דרך המוצרים וביניהם, משקה האלו ורה שעשה 

מהפיכה במערכת העיכול שלי!
בעודי רוכשת משקאות מצופיה בן הרוש, היא ציינה שהיא מחפשת 

אנשים נוספים לצוות שלה, היא לא חשבה עלי...
ואני לא חשבתי שבגילי אתחיל לשווק מוצרים ולנהל עסק. אנשים 

בגילי יוצאים לפנסיה ומורידים עומס מעצמם, ואני כבר עוסקת 
במספר תחומים של ייעוץ זוגי ומשפחתי, הנחיית הורים וסדנאות 

סטיילינג, איך אשלב בין הדברים? ואין לי ״ראש עסקי״...
 .Forever-היו לי את כל הסיבות למה לא להיכנס ל

אז מה בכל זאת גרם לי להצטרף?
רציתי הכנסה נוספת והאתגר והסיפוק משכו אותי, אז ברגע שבעלי 

היקר נרתם לניהול הכספי, הצטרפתי.
כדי להתגבר על החששות שליוו אותי החלטתי להתמקד בחוזקות 

 .Forever שלי: אני אוהבת קשר עם אנשים, ואוהבת את המוצרים של
זהו מתכון מוצלח לבניית קבוצת לקוחות קבועים ומרוצים. 

לאורך הדרך הייתי נחושה להגיע לאימונים של הקבוצה שלי ולכל 
פעילות שהחברה מציעה, הרגשתי שכך אני ממלאת את המצברים 

ומקבלת כוחות להתגבר על הנפילות שהן חלק מהתהליך.
זכיתי בצופיה המדהימה, שהיא חונכת מכוונת מטרה שלא ויתרה לי 
והאמינה בכוחות שלי, ובהדרכתה התחלתי לצרף משווקים ולשכפל 
את מה שלמדתי. יש לי קבוצת משווקים נהדרת שזה הרגע להודות 

להם כי בלעדיכם לא הייתי מגיעה ליעד!
אני מזדהה עם הגישה החיובית של החברה, הדגש על ההתלהבות, 

האור בעיניים, אהבת האדם וההזדמנות שניתנת לכל אחד ואחד 
להקים עסק מצליח אם רק ירצה!

עצה למשווקים שמכוונים ליעד: אמצו גישה חיובית, הציבו 
מטרה והאמינו בכוחות שלכם להגיע אליה, היו נחושים להגיע 

לאימונים, תפעלו!
 

בשנים הקרובות אני רוצה להגדיל את הצוות שלי, לעמוד בתמריצים 
ולהגיע למנהלת בכירה.

רותי שטטנר, מנהלת חדשה

 ברכות לזכאים
לבונוס יושב הראש

בפעם הראשונה בישראל 
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            נעמי נעמת, ראש צוות
היכרותי עם Forever כלקוחה הייתה לפני 

שבע שנים, והשנה הצטרפתי כמשווקת. אני 
מחנכת ואמא במשרה מלאה, כך שהרבה 
זמן לא היה לי על מנת להשקיע במכירות 

ובקידום שלי. התחלתי לחלום ולבצע. בדרך 
היו תשובות שליליות וספקות של האנשים הכי קרובים 

שעייפו וגרמו לי לחשוב האם זה באמת נכון לי. מנגד חשתי 
שאני לא רוצה לוותר לעצמי, כי ראיתי אנשים שהצליחו 

ועברו כברת דרך לא פחות מאתגרת משלי. ההצלחות של 
האחרים והתמיכה של ההחונכת שלי הם שהעצימו את 

הנחישות שלי להמשיך ולחתור אל היעד על מנת להתחיל 
לראות את החלומות הולכים ומתקרבים. אני רואה את עצמי 

בעוד חמש שנים כמנהלת בכירה בדרך ל"נוסקת", ויודעת 
שזה לא יגיע ללא עבודה עקבית שלי. אני ממשיכה לדרוש 
מעצמי ולא להיבהל מאחרים, ומזכירה לעצמי שבסופו של 

דבר הם המפסידים ואני רק מציעה "מתנה" שהיא – להצטרף 
אליי ל-Forever.  הטיפ שלי הוא להביט קדימה ולא לפחד 

לחלום, וביומיום, להתעסק בפעולות הקטנות שיביאו 
להצלחה הגדולה שהיא לא רחוקה!

           איילת אוחיון, ראש צוות
נחישות. זו תכונה שאני לומדת לחזק כדי 

להיצמד למטרות שלי. אני אוהבת מאוד את 
המודל העסקי והערכים של Forever, ויש 

לי שמחה גדולה לחלוק את זה עם כל מי 
שאפשר.

הנחישות שאני מיישמת היא בהיצמדות לתוכנית שהחונכת 
מטווה לי. יש ימים שצריך להתאמץ כדי להתגבר על 

מחסומים אישיים אבל אני בטוחה בבחירה שלי להיות ב- 
Forever ורואה בזה צעד מאד משמעותי בחיי.

אני רוצה למצוא את עצמי בעוד חמש שנים מוקפת באנשים 
רציניים שבחרו גם הם באופציה הזאת לחיים.

הטיפ שלי: היה נכון להשתנות ואל תתן למכשולים או אנשים 
לעצור אותך.

          אסאלה אבו ג׳עפר, ראש צוות
שמי הוא אסאלה אבו ג׳עפר ואני אם לשני ילדים. 
שמעתי על Forever דרך אינסטגרם, והתחלתי להתענין 
איך לעבוד בלי לעזוב את הבית ואת הילדים. התקשרתי  

וביקשתי להצטרף. ב-Forever לימדו אותי איך ומה לעשות 
מול הלקוחות. אני עוזרת מכל הלב לרבים שזקוקים לעזרתי, 

עם הרבה סבלנות, מעבירה את המסר של Forever . אני  
שמחה על כל אלה שהצטרפו דרכי וגם שמחה שהעבודה 

הזאת נתנה לי חלום, כוח ורצון להתקדם בנחישות עוד ועוד. 
תודה רבה לכל אלו שנתנו את ההזדמנות להצליח.

שאני אהיה מנהלת? ...היתכן? כך חשבתי בתחילת דרכי כשרק נכנסתי 
ועיניי נשואות אל המנהלות הפעילות, המלוות, המדריכות ושנותנות הכל 

כדי שנצליח בקבוצה שלנו!
בתחילת דרכי השאלות והחששות ליוו כל צעד בעשייה: זה בשבילי? למה 

נכנסתי? איך אציע מוצרים? אני הרי לא אשת מכירות...ואיך אתקשר ואציע 
לאנשים כשאני כ"כ חדשה בעסק? מי יקשיב לי ומי ירצה להצטרף לקבוצה 

שעוד אין לי?
אני בטוחה שכל מי שקורא שורות אלו מבין ומזדהה עם תחושותי.

גם אני בתחילת דרכי  קיבלתי, באותו אופן שבו אני מבטיחה לכל מי 
שמצטרף: ליווי אישי, מחבק ומעצים- את הליווי וההדרכה שקיבלתי 

שכפלתי. ליווי מעולה עם זמינות של כמעט...24/6.
כשבקבוצתך יש אנשים שעובדים עם ערכים של יושרה, עזרה לזולת ורצון 

להשקיע במשווק עד ההצלחה- זהו סוד ההצלחה!!
דבר נוסף שעזר לי להתגבר על החששות היא ההבנה והחידוד של "הלמה".

למה אני ב-Forever? מה חסר לי? מה זה יתן לי חוץ מהכנסה נוספת?
הדרך נעשתה ברורה כשהגעתי ל"למה" שלי: הרצון לסייע ולהועיל 
במקומות שהרפואה הקונבנציונאלית לא תמיד נותנת מענה שלם, 

לעזור לאנשים להתפרנס בכבוד להפיץ את בשורת האלו ורה המיוחדת 
.Forever של

האם חשבתם שזהו? שדרכי סלולה? יש קשיים! יש התמודדות!  יש הרבה 
אנשים שאומרים לא ! לא בשבילי. לא מתאים לי! להשבר? להתייאש?  זו 

הברירה הקלה.
נחישות זהו סוד המשחק! הדרך למנהל היא "רכבת ההרים"- למרות הקושי, 

יש את ההנאה בדרך מקבוצה תומכת, כשעוד אחד שמצטרף, ומהידיעה 
שכל סירוב מקרב את המצטרף הבא.

ברגע שמציבים יעד עומדים בו. בנעימות ובנחישות ללוות את הצוות שלך,  
לתכנן סדר יום, להקדיש זמן מוגדר לליווי, זמן מוגדר לצירופים ולא לשכוח: 

ללמוד, להחכים ולהכיר לעומק עוד מוצר ועוד דרכי צירוף. לכל מי שרוצה 
להשיג את היעד ולהיות מנהל, אני אומרת בפה מלא שזה אפשרי. קבלו 

החלטה כתבו אותה מול עינכם, ושבו להכין תוכנית עבודה. בדקו בכל יום 
אם הגעתם אל היעד, ומה עליכם לעשות כדי להשלים פער או לכבוש את 
היעד הבא. אל תתביישו לבכות, להתפלל לבורא עולם, להודות לו גם אם 

קשה, כי יש אור בקצה המנהרה. בעזרת ה' יתברך ורק בזכותו הגעתי ליעד, 
ואני בטוחה שימשיך ללוות אותי ליעד הבא וב"ה בעוד 5 שנים אעמוד על 

במה זו עם קבוצת מנהלים דור ראשון. אמן.

דבורה כהן, מנהלת חדשה

הוא לאגבול
 גיל 

ב- 31.12.2018 פג תוקף אישור 
ניכוי מס במקור לאלה אשר ביצעו 
תיאום מס בשנת 2018. יש לדאוג 

לחידוש תוקף האישור לשנה הנוכחית. 
מהבונוס הקרוב ינוכה 30%. המס יוחזר 

בקבלת אישור חדש.

הודעה חשובה



 FBO 20 | להיות 

נובמבר
נחמה מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן
זמירה מרון

ימינה ליבשיץ
אפרת ויצמן

אווה ודר' יוסף שבתאי
אילת מרון
הודיה פיין
רוברט יונג

דצמבר
נחמה מאיר
זמירה מרון

תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי

אוסנת שמש שור
אווה ודר' יוסף שבתאי

ימינה ליבשיץ
אילת מרון
הודיה פיין

מימונה עאסי

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר לשנת 2018

דצמבר
תמה קופמן
יהודית כהן

נחמה מאיר
אילת מאיר
סוזן כואג'ה

ימינה ליבשיץ
מימונה עאסי

זמירה מרון
אוסנת שמש שור
מרוואת דר איאט

נובמבר
אפרת ויצמן
נחמה מאיר

ימינה ליבשיץ
יהודית כהן

תמה קופמן
סוזן כואג'ה
אילת מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
מימונה עאסי

צופיה בן הרוש

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

מקום ראשון - נחמה מאיר

מקום שני - זמירה מרון   

מקום שלישי - תמה קופמן

מקום ראשון - סוזן כואג'ה

מקום שני - נחמה מאיר   

מקום שלישי - יהודית כהן

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר לשנת 2018

בצמרת
FBOs

הזוכים באתגר סטוקהולם

הזוכים בנסיעה לכנס

כנס גלובלי

רמה 3

2,500CC מעל

1,500CC מעל

רמה 2

רמה 1

אמאני מוחמד אבו טורויה
בתאל מדעי

נחמה מאיר

אולגה שרייבר
 אילת מאיר
תמר סלה
חנה כהן

אורה טובי
כפאייה אבו ג'זר
שמואל ברנשטיין

עליזה גורן
הודיה אנסבכר

שירה מושקוביץ
אביגיל אדלר
דבורה כהן

נעמי נעמת
מלחז טטיקישוילי
טרטיל אלחיימוני
אדלה אלחיימוני

אווה ודר' יוסף שבתאי
זמירה מרון

יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן
הודיה פיין

סוזן כואג'ה
רוברט יונג

אוסנת שמש שור
ימינה ליבשיץ

אנה וניקולאי בורבצב

זכו בזוג כרטיסים לכנס 
+ 250 אירו עבור הנסיעה לכנס

זכו בזוג כרטיסים לכנס
+ 125 אירו עבור הנסיעה לכנס

זכו בזוג כרטיסים לכנס הגלובלי
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דצמבר
נחמה מאיר
זמירה מרון

תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי

אוסנת שמש שור
אווה ודר' יוסף שבתאי

ימינה ליבשיץ
אילת מרון
הודיה פיין

מימונה עאסי

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר לשנת 2018

דצמבר
תמה קופמן
יהודית כהן

נחמה מאיר
אילת מאיר
סוזן כואג'ה

ימינה ליבשיץ
מימונה עאסי

זמירה מרון
אוסנת שמש שור
מרוואת דר איאט

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

אבו אחמד סוואר
אדלה אלהימוני

אווני ברים
חנה כהן

חאלה קאהטיב
נעמי לב

טאטיקישווילי מלאז
רעיה קוואסאם

שרה שילוני
Abo Libdeh Arafat

4CC אתגר

דברת אלקום
שלומי הורוביץ

נועה הורוביץ
לובוב אורמן חמז

Haned Abu Libdah
זלדה דריי

מרינה גמליאל
מינאלו גברו
רייזי הלפרט
מוריה כהנא

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר לשנת 2018

סבטלנה נזלין
מוריה עובד
רבקה פיזם

עדי רז
שרה שמש

מרים שניידר
מימי סיבאט

מרינה סליבנובה
בת שבע וורמזר

חנה גרייסמן
הודיה פיין

מימונה עאסי
שירה מושקוביץ

אביגיל אדלר
דבורה כהן
יצחק כהן

המצרפים המובילים
חנה פרדה

יעל שטיינברג
צורטי שטיינברגר

מונה שרים
חאלה קאהטיב
אדלה אלהימוני

יסכה ומשה סדובסקי

ראש צוות
FBO שם

אחמד רוואן
קרנית עטיה

ג'אפר אבו ג'אפר
חאלה קאהטיב

חאלה מוגרבי
ראשה מוסלה

שרה שילוני
Abo Grboa Asala

מלכה ברזסקי
אסתר בן הרוש

אילה דינין
חנה פרדה

רחלי פרידמן
רייזי הלפרט

מלחז טאטיקישווילי 
נעמי נעמת
אילת אוחיון
רויטל אופן

Qudas Noura
Rabea Niveen

Salem Areen
מרים שניידר

יעל שטיינברג
Zaid Enas

Abo Sbeeh Aidah
קרן כהן

טובי פרידמן
מרינה גמליאל

מינאלו גברו
Malik Fida

Moslem Tagreed
Musalem Miriam

טליה נאה
Sahar Sarsour

מתן שור
Haned Abu Libdah

שם החונך
Suzan M.h.khawaja

פריינטה כהן אושר
Mograbi Hala

Alrjoob, Tasneem
Tasneem Alrjoob

Suzan M.h.khawaja 
מטי מטלון

מימונה עאסי
יהודית כהן

יסכה ומשה סדובסקי
יהודית כהן

אפרת ויצמן
יהודית כהן

נחמה מאיר
Natalya Demidova

תמה קופמן
זמירה מרון
אורה טובי

סוזן כואג'ה
סוזן כואג'ה

 Amany Mohammad Abuthuraya
יהודית כהן
הודיה פיין

 Amany Mohammad Abuthuraya
כיפאיה אבו גזר

אילה דנין
ימינה ליפשיץ
אביגיל אדלר

סימה בירנבאום
Feda'a Harshof

Khaled Al Braim
Fida Malik

אורטל בן זכריה
Noura Qudas
אסנת שמש שור

Mervat Dar Aiat

 Alhaimony Tarteel
Abuhusain Walaa

חנה כהן
שמעון חג'בי

מרים הס
ייטל אינדורסקי
זיסל סגלשטיין

כיפאיה אבו גזר
מלכה הבר
רחל שחר
יפה שוורץ

רוחמה יעקובסון
רחל יעקובסון

נתנאל זוהר נחום

Abuhusain Walaa
Madj Abdelaziz Abuhaikal

זיסל סגלשטיין
ימינה ליבשיץ
שמעון חג'בי

מרים הס
ייטל אינדורסקי

מימונה עאסי
יפה שוורץ

רחל יעקובסון
רחל שחר

יהודית כהן
רוחמה יעקובסון

נחמה מאיר

FBO שם החונךשם
ראש צוות בכיר

טובי פרידמן
סוזן כואג'ה

אפרת ויצמן
נתנאל זוהר נחום

אנאס זייד
מלכה הבר

רמה 1 
אפרת ויצמן

רמה 2 
יסכה ומשה סדובסקי

רותי שטטנר
דבורה כהן

Mervat Dar Aiat

צופיה בן הרוש
הודיה אלברט

AHMAD MURAD

FBO שם החונךשם
מנהל
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תחזית פעילות

חמישירביעישלישישניראשון

אר
ינו

אר
רו

פב

13 ז׳

20 י״ד

27 כ״א

3 פב׳ כ״ח

10 ה

17 י״ב

24 י״ט

14 ח׳

21 ט״ו

28 כ״ב

4 כ״ט

11 ו׳

18 י״ג

25 כ׳

15 ט׳
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29 כ״ג
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12 ז׳
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26 כ״א
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1/2/2019 כ״ו

16 י׳

23 י״ז

30 כ״ד

6 א׳ אדר א׳

13 ח׳

20 ט״ו

27 כ״ב

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

הזדמנות להכיר את 
Forever מקרוב

 19:00
השתלמות 

מראש צוות למנהל 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 10:00
אימון למנהלים 

עם נטלי ולנטי

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

19:00 מצגת עסקית 
20:15 הדרכה
מוצרי הטיפוח

אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

משקאות האלו ורה
אווה שבתאי

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

ג'ל האלו ורה למריחה 
והקרמים השונים
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 20:30
הדרכת מוצרים 

וובינר
פרטים בהמשך

 9:30 השתלמות: 
הדרך לראש צוות *

* השתלמות ״הדרך לראש צוות״-  למשווקים בכירים ומעלה יש להצטייד בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״

ינואר-פברואר 2019

ספירת מלאי: 
משרדי החברה יפתחו בין 

12:00-13:00

אולמי הדר דימול ר"ג

התכנסות ב-10:00

SUCCESS
DAY

17:30
יום פתוח
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סוזאן כוואג׳ה ומימונה עאסי על 
EMR כנס

זכיתי להשתתף בכנס EM בשנת 2018. כולי גאווה להיות בעלת עסק בחברת 
Forever . אני מודה ומעריכה את החברה והמארגנים על כנס מעורר השראה 

במקום קסום.
במהלך הכנס נפגשנו עם אנשים מנהיגים ומנהלים כמו עם גרג מוהן, נשיא 

החברה, איידן אוהרה, סגן נשיא החברה ועם פיטר בוטס, סגן הנשיא האחראי 
על אירופה. שמחנו להיפגש גם עם מר ח'אלד אלח'יאט מנכ״ל Forever במזרח 

התיכון שמושבו בדובאי.
היו לנו גם מפגשים עם בכירים נוספים מכל רחבי תבל אשר הקסימו אותנו עם 
סיפורי ההצלחה שלהם, וקיבלו הדרכות מעוררות השראה שהעניקו לנו אנרגיה 

חיובית שתלווה אותנו הלאה.

אני מרגישה כמו נשר שפורש כנפיים ונוסק. 
להציב מטרה בחיים זהו רגע קסום בחיי אדם, והגשמת המטרה משמעותה 
מימוש אותו הרגע. שמעתי רבות אודות ה-Eagle Manager ועקבתי אחרי 

סיפורי ההצלחה הרבים, אך נמנע ממני להרגיש זאת עד התקופה האחרונה 
כאשר נסעתי מטעם חברת Forever לתאילנד. שם נפגשתי עם הכוכבים של 

החברה פנים אל פנים.
בנסיעה הזאת הבנתי שאני חיה את החלום שלי וקוטפת את פרי המאמצים 

שלי. הרגשתי שאני חיה את רגעי ההצלחה שלי.
זה לא פשוט להגיע לרמה הזאת אם הינך חסר אמביציות ושאיפות, או 

כאשר אינך שייך לחברה אשר מעודדת להתקדם, חברה שמתגמלת אותך 
כאשר מגיע לך. עבדתי קשה במשך שנה שלמה בכדי להגיע למקום הזה. 
כאשר הנחתי את רגלי על מדרגות המטוס לכיוון תאילנד שכחתי את רגעי 
העייפות, ופניתי לנפשי באומרי לעצמי: כן, זה מגיע לך, ועלייך לחיות את 

החלום . כשהגעתי למקום ראיתי כיצד חברת Forever מכנסת במקום אחד 
אנשים מכל קצוות תבל. ראיתי שם משווקים מכל העולם שהחיוך מלווה אותם 

בכל רגע. כן, הרי זה הוא החיוך ״הפוראוורי״ שאני מזהה היטב. הרגשתי 
גאה בעצמי שהייתי בין המעטים אשר הצליחו להגיע ל-EM בזמן כה קצר. 

פגשתי את המנהלים הבכירים של החברה. הצניעות שלהם ויחסם ואהבתם 
למשווקים, זה מה שגרם לי לחוש שייכת לחברה הנהדרת הזו. 
 .Forever הינני מודה לבורא עולם אשר הובילני לצעוד בדרך
ואתם גם כן, הגשימו את חלום ה-EM והמריאו אל המרומים.  

EM ,סוזאן כוואג׳ה, מנהלת

EM ,מימונה עאסי, מנהלת

הנשרים
להמריא עם
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Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או  המוצרים המוצגים של חברת 
סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

ואיכותי
ג׳ל טהור

מפנים העלה
אנחנו מגדלים בזהירות רבה את  

צמחי האלו ורה במטעים שלנו.
העלים נקטפים ביד ומטופלים אחד-אחד בזהירות ובמומחיות. 

Forever נוקטת באמצעים יוצאי דופן כאלה כדי להבטיח שגופכם יוכל 
ליהנות מהג׳ל הטהור ביותר והאיכותי ביותר מבפנים ומבחוץ!
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