
Много раз в нашей жизни 
мы оказываемся в начале 
пути. В этом журнале мы 
поговорим о начинаниях 
и об изменениях, которые 
они влекут за собой. 
Какими инструментами 
мы располагаем, чтобы 
превратить начало в успех.
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מאתנו א חלק  הרפתקן.  מסתתר  מאתנו  אחד  שבכל  מאמין  ני 
לכל  מטיילים  או  לטייל  רוצים  חלקנו  סיכונים,  לקחת  אוהבים 
והרוב  אנשים  אלפי  בפני  לנאום  רוצים  אחרים  תבל,  קצוות 
זה לא משנה איך תגדירו ״הרפתקה״,  נודע.  חולמים לחקור את הלא 
יחד  כאן  כולנו  יום  של  שבסופו  הסיבה  זו  אולי  בכולנו.  קיימת   היא 
ב-FOREVER. לא משנה מהי הסיבה שלכם, אני רוצה לאתגר אתכם 

להתחבר אליה מחדש, ולהעריך מחדש את ה”למה” שלכם.
אנו בתחילתה של שנה אזרחית חדשה. 2015 פותחת בפנינו דף חדש. 
והשנה, אני מאתגר אתכם לבחור את ההרפתקה שלכם! קחו לכם זמן 
כדי להרהר על 2014. מה הצלחתם להשיג בשנה החולפת? כיצד? מה 
תרצו להשיג בשנה זו? אחד הדברים היפים ביותר ב-FOREVER הוא 
נמדדת  שלכם  ההצלחה  בעצמכם.  גורלכם  את  ליצור  יכולים  שאתם 
ולעסק שלכם. כמו כל  ידי השאפתנות והמחויבות שלכם עצמכם  על 
הרפתקה, קיימות אפשרויות רבות וצעדים חשובים שעליכם לנקוט כדי 

להשיג את המטרות שלכם.

וחלומות  אופטימיות  של  חודש  הוא  ינואר  שלכם:  היעד  את  בחרו 
ביעד המרגש הבא שלנו, לכנס הגלובלי  גדולים! האם תצטרפו אלינו 
2016? או שאולי תרצו להרוויח קצת הכנסה נוספת שתעזור לכם  של 
לקנות מכונית חדשה עם ״התמריץ הנרכש״? מה עם השתתפות בנופש 
יכולים להשיג את כל זה,  Eagle Manager? כמובן שאתם  הבא של 
וישנן אינספור אפשרויות מרגשות אחרות – פשוט החליטו לקראת אילו 

תמריצים אתם עובדים.
תכננו ביעילות: כעת כשקבעתם את המטרות שלכם לשנה הקרובה, 
כיצד תשיגו אותן? איזה סוג אנשים תצטרכו סביבכם כדי להפוך את 

המסע שלכם למושלם? בנו מפת דרכים מהמקום שבו אתם נמצאים 
עכשיו אל ההישגים שלכם ב-2015 וקבעו אבני דרך שאותן תשיגו לאורך 

הדרך – הן יעזרו לכם להישאר במסלול במהלך השנה.
והחלטתם  ארוך  במסע  הייתם  פעם  אי  האם  גמישות:  על  שמרו 
משהו  לראות  כדי  שלכם  המסלול  את  מחדש  לארגן  צריכים  שאתם 
והזדמנויות  לאתגרים  פתוחים  להישאר  חשוב  לראות?  תכננתם  שלא 
חדשות שאולי לא תכננתם. קחו מדי פעם צעד אחורה כדי להעריך את 
ההתקדמות שלכם לעבר המטרות ובצעו את השינויים ההכרחיים תוך 

כדי תנועה.
תהנו מהמסע: אלינור רוזוולט אמרה פעם: “אושר הוא לא מטרה, הוא 
ומעריכים  נהנים מהמסע  ודאו שאתם  תוצר של חיים שנוצלו כראוי”. 
את מה שקורה מסביבכם. בין אם זה טוב או רע, נסו למצוא סיבה להיות 

אסירי תודה בכל יום. הכרת תודה מובילה לאושר.

אני מאמין שההרפתקאות הגדולות והמספקות ביותר הן אלו שחולקים 
מההרפתקה  גדול  חלק  שיהיו  כך  אנשים  לחנוך  תשכחו  אל  אז  אותן, 

שלכם ב-2015.

אני מצפה בקוצר רוח כדי לראות את כל הדברים המדהימים שתשיגו 
ב-2015 !
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פתיח

לצאת אל 
ההרפתקה הגדולה   

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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הייתה שנה מלאת אתגרים לכולנו, אך עם זאת גם מלאה בהישגים. השתתפנו השנה בכנס 2014 
הגדול ביותר של FOREVER שהתקיים בלונדון עם 20,000 משווקים. בהחלט הצגת עוצמה 
כלל עולמית. והשנה, חווינו חודשיים של מבצע-צבאי שדרש מאיתנו תעצומות נפש אך גם 
שיקף את היתרונות העצומים של העסק הזה. האפשרות לעבוד מהבית גם מהממ”ד )בזמן אזעקות אמת( ולשרת את 
קבוצות המשווקים והלקוחות שלנו באופן יעיל היוותה אישור עוצמתי של יתרונות העסק. ההתארגנות כדי להיענות 

לצרכי חיילים ואזרחים שונים בעזרת מוצרי החברה הייתה ביטוי נהדר לחוסן של המשווקים. 
 EAGLE ל–  להפוך  בניית קבוצות חדשות של מנהלים המבקשים  על  בנהלי החברה שהקלו  שינויים  נערכו  ב-2014 
MANAGER על ידי הארכת התוקף של המושג “משווק חדש” ל– 12 חודשים. לזה הוספה גם האפשרות לכל משווק 
בכל דרגה לקבל בונוסים מפעילותם בחו”ל. צעד זה מחזק את ההזדמנות למנף את העסק האישי מעסק מקומי 

לעסק גלובלי. 
2015 היא שנה של הזדמנויות רבות. ברמה הארצית, בחירות לכנסת. ברמה האישית, שנה של בחירות להצלחה. שנת 
שותפויות חדשות - כל משווק שנעזור לו לבסס עסק חדש, אנחנו מייצרים איתו התחלה חדשה. כל משווק שנשכפל 

איתו את הידע הזה ייצור התחלות חדשות עבורו בתוך הארגון שלנו, גם אם לא נהייה מעורבים בכך ישירות. 
הנרי פורד אמר: “המפגש הוא ההתחלה, הקשר הנשמר הוא התפתחות, עבודה משותפת זו הצלחה” וסנקה )פילוסוף 

רומי( אמר:  “כל ההתחלות מתחילות מסיום של התחלות קודמות”.
.FOREVER–אין משפטים טובים יותר מאלו כדי לתאר את העסק המתפתח שלנו ב

שתהייה זו שנת התחלות מוצלחת!
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אודי ראב"ד
מנכ"ל  FLP ישראל

"ההתחלות מתחילות מסיום 
של התחלות קודמות״ )סנקה(
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משווקים יקרים, להזכירכם ב- 31.12.2014 פג תוקף אישור ניכוי מס במקור 
לאלה אשר ביצעו תיאום מס בשנת 2014. יש לדאוג לחידוש תוקף האישור 
לשנה הנוכחית. מהבונוס הקרוב ינוכה 30%, המס יוחזר בקבלת אישור חדש.

הודעה
חשובה
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הישגים

סוף = ראשי תיבות: סיום ופתיחה

        אל תגיעו לנקודת הסיום לפני שברור 
לכם מה אתם פותחים לשלב הבא. 

היו שאפתנים! אל תסתפקו בחלומות 
“גדולים”, חילמו רק חלומות ענקיים! 

        ביקשנו משלושת המשווקות המצטיינות לשנת 2014 להתייחס לנושא: ״התחלה״.    מהי הדרך להתחלה מוצלחת ב-FOREVER - כל אחת מנקודת מבטה. 

מטרות, כ ולהגדיר  יעדים  לעצמנו  להציב  בחיינו  משתדלים  ולנו 
החכמה היא מה אתה עושה לאחר שהשגת את היעד. מי שכל 
לנסוק  יוכל  הוא  רק  חדש-  פרק  של  פתיחה  אצלו  מהווה  סיום 
מי   :FOREVER-ב לעבודתנו  זאת  נקיש  אם  גבולות.  ללא  ולהתקדם 
שמגדיר לעצמו יעד של דרגת “מנהל” ומשיג אותה, צריך מיד להגדיר 
את  כך  לשם  ולתכנן   )Eagle Manager( הבא  היעד  את  לעצמו 
הפעולות הנדרשות ממנו ואת ציוני הדרך. מי שחושב שאפשר ללכת 

לישון כשהגיע ליעד- עלול להפסיד גם את הקיים.
FOREVER, גם אם נראה לך  אצרף טיפ קטן לחיים וגם לעבודה עם 
מרוקן  ואתה  אפשרית  דרך  כל  שניסית  האפשרויות,  כל  את  שמיצית 
עוד  לפחות  נפתחות  דלת  נסגרת  שאם  זכור  ומכוחות,  ממוטיבציה 
לגשת  קצת,  להתאמץ  צריכים  פשוט  אנחנו  שלפעמים  רק  שלוש, 

ולסובב את הידית בעצמנו.
הציבו יעדים והגדירו מטרות, ואם אתם באמת רוצים לנסוק, לעולם אל 

תגיעו לנקודת הסיום לפני שברור לכם מה אתם פותחים לשלב הבא.
חלומות  רק  חילמו  “גדולים”,  בחלומות  תסתפקו  אל  שאפתנים!  היו 
חייל  גם  גנרל,  להיות  תשאף  לא  שאם  חכמים  אמרו  כבר  כי  ענקיים! 

פשוט לא תהיה. 
אני מאחלת מכל הלב לכל משפחת FOREVER הצלחה רבה בהגשמת 
כל היעדים והחלומות, וזיכרו תמיד ש״האדם צריך לשאוף להכי הרבה 

ולא להישבר מהכי מעט...״ )ר’ נחמן מברסלב(
אסיים בתודות לכל שותפי לעסק הנפלא הזה: ראשית כל לבורא עולם 
שהביא אותי עד הלום, ושנית, לקבוצתי המדהימה שעבדה ללא לאות 
בניצוחן של אילת צובלי ונחמי אוחנה המנהלות החדשות המקסימות! 
תודה רבה לכן, בזכותכן ובעזרתכן הגשמנו עוד יעד ופתחנו את הפתח 
לשלב הבא. המשכנה כך, עלו והצליחו! איתכן בנסיקה לאורך כל הדרך.

הדסה עוזרי  
מנהלת נוסקת  

1
זרימקום

הדסה עו

בס"ד



 Forever Living Magazine  2014 אוקטובר-דצמבר

05

        ביקשנו משלושת המשווקות המצטיינות לשנת 2014 להתייחס לנושא: ״התחלה״.    מהי הדרך להתחלה מוצלחת ב-FOREVER - כל אחת מנקודת מבטה. 

        " כי באמת נעשה האדם כבריה חדשה 
בכל יום, ועל כן צריך שתהיה העבודה 
שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי...״

2
שיץמקום
ימינה ליב

 :FOREVER-איילון חגית כתבה בעמוד שלנו בפייסבוק את הטיפ שלה להתחלה מוצלחת ב
״להגדיר הכי מדוייק שאפשר "למה"- למה אני רוצה עסק עם FOREVER... כשיודעים "למה",  

קל יותר להתמודד עם הספקות של ההתחלה. בעזרת כל הכלים ש-FOREVER מציעה - 
ההצלחה היא רק ענין של למידה והתמדה״ 

הודעה
חשובה

3
מקום

קי
בס

דו

יסכה ומשה ס
בהדרכה ה לנו  כתובות  להצלחה  והמושלמות  האמיתיות  עצות 

המובא  את  לצטט  רק  נותר  ולנו  הקדושים,  בספרים  האלוקית, 
בעבודת  גדול  כלל  "וזה  מחדש":  "התחלה  ענין  על  בספרים 
רס"א(.   מוהר"ן  )ליקוטי  להתחיל מחדש"  יום  בכל   השם, שצריכין ממש 
מאמינים שכל יום ויום הוא ענין חדש לגמרי, כי ה' יתברך מחדש בכל יום 

תמיד מעשה בראשית, ובודאי אין יום שאין בו טוב..."   )משיבת נפש י"ג(
צריך שתהיה  כן  ועל  יום,  בכל  כבריה חדשה  נעשה האדם  "כי באמת 
האדם  שצריך  והעיקר  לגמרי.  אצלו  חדשה  יום  בכל  שעוסק  העבודה 
היום  אותו  עד  עליו  שעבר  מה  כל  פעם  ובכל  יום  בכל  מדעתו  לסלק 
וכל ההתחלות מכל העבודות שהתחיל לעבוד את ה' יתברך עד עתה, 
יעלה אצלו בחשבון כלל, רק כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל.   לא 
כי עיקר הירידות והנפילות של כל אחד הוא מחמת שנדמה לו שכבר 
התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה, ואח"כ התחזק להתחיל עוד, ונפל 
עוד הרבה, וכן הרבה פעמים, ועל כן מייאש את עצמו לגמרי ומתרשל 
בכל  היא לשכוח  עיקר העצה  על-כן,  עוד הפעם,  בעבודתו מלהתחיל 

פעם כל מה שעבר עליו, רק עתה יתחיל מחדש לגמרי."
כראוי."  בשלמות  עבודתו  ולגמור  להתחיל  אח"כ  זוכה  זה  "ועל-ידי 

)משיבת נפש י"ד(
כידוע  אך  רוחנית  עבודה  על  מכוונים  שנאמרים  שהדברים  כמובן 
שהעולם הגשמי הוא הביטוי לעולמות הרוחניים. ולכן, כל מה שנאמר 
לעיל הינו עצות מעשיות גם לעבודה ב-FOREVER שבה צריכים לעשות 
כל יום את אותן הפעולות שחוזרות על עצמן )טלפונים, פגישות ועוד(. 
כאשר נעשה אותן בחיות חדשה מתוך אמונה שהיום ה' יתברך מוריד 
להישגים  להגיע  נוכל  אז  כה,  עד  היה  שלא  לעולם  חדש  ושפע  אור 
חדשים ונפלאים בעולם הזה ובעולם הבא )שהרי אמונה היא מצוות ה'( 

שלא הגענו אליהם עד כה...

ימינה ליבשיץ  
מנהלת בכירה  

ל תינוק חדש שבא לעולם מביא עמו התחלה חדשה.כ
בראשית חייו חסר אונים לחלוטין, לאחר שגדל מעט, יכול לזחול, 
לשבת ולעמוד ואז להתחיל ללכת בכוחות עצמו – אבל עדיין זקוק 
בקצב  צעד  צעד  איתו  נצעד  חלילה.  ייפול,  שלא  מנת  על  איתנה  ליד 
שלו עד שהליכתו תהיה יציבה ויוכל לתפקד באופן עצמאי. רק אז נוכל 

לשחרר מעט את האחיזה ולתת לו מרחב משלו. ואז הוא ירוץ...
משגדל הילד, והופך לנער, אין לו עוד צורך ביד אוחזת, אך זקוק הוא 
ביותר,  עצמאי  הילד  נעשה  חתונתו,  לאחר  ועידוד.  הקשבה  לתמיכה, 

ועדיין שייך לבית האם, מבחינתה הוא עדיין 'ילד'.
כל משווקת חדשה שמצטרפת אלי לעסק, אני מרגישה כאילו הצטרף 

.FOREVER תינוק חדש למשפחה של
כל  לעניינים,  ונכנסת  המידע  את  לומדת  אונים,  חסרת  היא  בתחילה, 
הקשורים  מעניינים  ובחידושים  בהתחלות  מתנסה  עבורה,  חדש  דבר 

ללקוחות, למוצרים ולבניית עסק, ומתפתחת בקצב שלה.
ללוות  יחדיו,  החדשים  הדברים  את  ללמוד  יד,  לתת  כחונכים,  עלינו, 
בצעדים הראשונים יד ביד על מנת שתפתח יציבות ו'לשאת אותה על 

כפיים' בתמיכה אישית וישירה.
בסולם  עולה  עצמה,  בכוחות  ללכת  ומתחילה  מעט  שגדלה  לאחר 
הדרגות ומתחילה לתמוך בצוות שלה, עדיין זקוקה ליד איתנה, למישהי 

מאחור שמאמינה בה ולא נותנת לה ליפול לייאוש ולחידלון.
שלה,  והיכולת  ההתנסות  בקצב  שלה,  בקצב  צעד  צעד  איתה  נצעד 
ותוכל  יציבה  שתהיה  עד  שלה,  ולמשפחה  לה  שמתאימות  בשעות 
ניתן לה את המרחב שלה להמשיך בדרך  אז,  לתפקד באופן עצמאי. 
אל המטרה. לאחר חתונתה, לאחר שהופכת למנהלת, נעשית עצמאית 

ביותר, ועדיין מקבלת תמיכה ללא גבול.
על  גדלה  היא  כי  ומסוגלת,  רצויה, מוערכת, אמינה  היא  תמיד, תמיד 
לקבוצת  האם,  לבית  שייכת  ועדיין  ותומכים,  מסורים  כהורים  ברכנו, 

האם שממנה גדלה והתפתחה.
ממקומי זה אני קוראת לכל החונכים: קחו את התינוקות שלכם בידיים! 
אל תתנו להם ליפול! החזיקו חזק בתחילת הדרך כדי שההמשך יהיה 

קל ובטוח. ואז תנו להם מרחב לריצה קדימה עד ההצלחה.
מאחלת לכם המון נחת מכל המשפחה.

יסכה סדובסקי     
מנהלת  



2500CC

 טיסה זוגית הלוך ושוב לסינגפור + 5 לילות  במלון 
מפואר + $500 במזומן כדמי כיס + תקציב לפעילות 

בזמן הכנס + השתתפות בכנס הגלובלי ובמפגשי 
הדרכות הנילווים 

טיסה זוגית הלוך ושוב לסינגפור + 7 לילות במלון מפואר + 
$1000 במזומן כדמי כיס + תקציב לפעילויות בזמן הכנס 
+ השתתפות בכנס הגלובלי, בהדרכה מיוחדת למשווקים 

הללו ובמפגשי ההדרכה הנילווים לכנס

אנה וניקולאי בורבצב

הכנס
הגלובלי

ГЛОБАЛЬНОЕ
РАЛЛИ

19-27/4

הזוכים הגדולים
כנס גלובלי 2015

1500CC
אווה וד״ר יוסף שבתאי

לידיה ורוברט יונג
הדסה עוזרי

יסכה ומשה סדובסקי
ימינה ליבשיץ
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את  להעריך  ניתן  מתמיד  יותר  היום, 
כמו  גלובלי  בעסק  הטמון  הפוטנציאל 
זה ש-FOREVER מאפשרת להקים. בכל 
קשר  על  לשמור  יותר  קל  נעשה  שנה 
ואפילו  אחרות  במדינות  אנשים  עם 

ביבשות שונות.
ברור, שלפני שיוצאים לשוק הבינלאומי 
שנתמכות  בסיסיות  מיומנויות  דרושות 
בניסיון עבודה ובתוצאותיה. ואז, כל מה 

שנותר לעשות הוא לפעול!
ב"נתינה".  לעסוק  האפשרות  הוא  שלנו  בעסק  הגדול  היתרון  זכרו, 
מטרתנו היא לתת חכה לאדם הרעב וללמד אותו לדוג דגים כדי שהוא 
למרות שהדחף  וזאת  עצמו,  בכוחות  ולהתפרנס  עצמאי  להיות  יוכל 
הראשוני הוא פשוט להאכיל אותו. לא חשוב עם מי עובדים– עם השכן 
בחו"ל;  שגרים  משפחה  קרובי  עם  או  אחרת  מעיר  חבר  עם  ממול, 

המיומנויות שנרכשות וסדר נכון של פעולות הן הבסיס להצלחה.
בזכות הטכנולוגיה המקוונת, לכל אלה אין גבולות טריטוריאליים. 

בישראל גרים הרבה מאוד עולים ומהגרים ממדינות שונות. ישנם כאן 
חברתיות  לקבוצות  ששייכים  אנשים  מגוון,  תרבותי  רקע  בעלי  אנשים 
שונות ואנשים שבאו מכל מקום בעולם, שיש להם קשרי משפחה וחברות 
בצורה  הזאת  ההזדמנות  את  ננצל  אם  באו.  שמהם  במקומות  חזקים 

חכמה, כל אחד מאיתנו יצליח לבנות לעצמו עסק בינלאומי גדול.
ולהציע  פיזית,  רחוקים  הם  אם  גם  לאנשים  לפנות  תתביישו  אל 
זה, מישהו אחר  או עסק. אם אתם לא תדברו איתם על  להם מוצר 
יעשה את זה במקומכם. אנחנו יכולים לתת לכל אחד בדיוק את מה 
שהוא מחפש לעצמו: בריאות, כסף, עבודה, עסק או חברים. לעתים, 

ההצלחה מגיעה דווקא כשמבינים עובדה זו. 
ביותר מ-30 מדינות בעולם, עם  היום, העסק הגלובלי שלי מתפתח 
מחזור שנתי של 2300CC. אנחנו מלאים באופטימיות וברצון להביא 

את השליחות הגדולה של FOREVER לכל אדם ואדם!
אווה שבתאי

אווה וד"ר יוסף שבתאי  
מנהלים בכירים  



מאת:  
אנה בורבצב

מנהלת נוסקת

אותי כ עניינה   FOREVER-ל כשהצטרפתי  הראשון  מהרגע  בר 
האופציה לבנות עסקים במדינות שונות. רציתי לנצל את מלוא 
ההזדמנויות שהחברה מספקת, אבל גם הבנתי שעבודה בשלט 
רחוק דורשת מערכת חזקה וגישה מושכלת לעניין. לא רק שחייבים 
איתו  יחד  גם מוכנים לעבור  להיות  חייבים  לצרף משווק חדש, אלא 
את כל הדרך עד שהוא יגיע לדרגת מנהל. לכן, בהתחלה רכשתי ניסיון 
ומיומנויות בבניית צוות בישראל, עליתי לדרגת מנהלת ורק אז ניגשתי 

לידידיי ולמכריי מעבר לים עם ההצעה העסקית שלי.
התקדמתי צעד אחר צעד על פי מודל ברור ומדויק שעיקריו הם:

לבנות רשימה מפורטת של כל המכרים במדינות אחרות.. 1
לפנות אליהם עם הצעה לשמוע פרטים על העסק שלנו.. 2
לבנות מצגת עבור אלו שגילו עניין באפשרויות השונות . 3

וביתרונות הטמונות בחברה.
לצרף שותף חדש.. 4
המשווק . 5 עבור  במוצרים  עצמי  לשימוש  תכנית  לבנות 

החדש ובני משפחתו.
ולעזור . 6 החברה  של  השיווק  תכנית  לגבי  להסביר 

למשווק החדש לקבוע לעצמו יעדים )כמו להיות צרכן 
לעצמו  ולבנות  נוספת  הכנסה  לקבל  להנחות,  שזכאי 

עסק גדול(.
משלוח . 7 ואת  הראשונה  ההזמנה  את  לבצע  לו  לעזור 

המוצרים.
ללוות אותו לדרגה של משווק בכיר.. 8
להפנות את המשווק אל כל מקורות המידע הדרושים . 9

לו כמו חומרי ווידיאו ואתרי האינטרנט של החברה.
ללמד אותו את שיטת ההכפלה והעבודה בשיטת 9-1.. 10

ידי משווק מתחיל הוא לשמור  תנאי הכרחי לבניית עסק מצליח על 
על קשר קבוע עם החונך לפחות 4-3 פעמים בשבוע )לצורך שאלות 

ותשובות, סיכום יומי, סיכום שיחות טלפון ופגישות, תכנון וכו'(.
להתקדם  עז  ורצון  עצמית  משמעת  סבלנות,  דורשת  הזו  העבודה 
להיעזר  יכולים  אנחנו  האינטרנט,  בעידן  היום,  שלך.  לצוות  ולעזור 

בבניית עסק בינ״ל
הצעד הראשון

ברשתות  פוטנציאליים  שותפים  למצוא  אלקטרוני,  דואר  בסקייפ, 
חברתיות ועוד. גבולות האפשרויות שלנו התרחבו לאין שיעור. 

העסק  רבים.  יתרונות  מביאה   FOREVER-ב בינלאומי  עסק  בניית 
ופוליטיים.  כלכליים  והוא פחות מושפע ממשברים  ויציב  נעשה חזק 
יורדים במדינה אחת,  גדולה: אם הסיבובים  בוכנה  העסק עובד כמו 

במקביל, הם עולים במדינה אחרת.
השונים  בתמריצים  והשתתפות  שונים  במטבעות  בונוסים  קבלת 
מארה"ב  פעמים  שלוש  כבר  קיבלתי  משפיע.  גורם  היא  גם  מהווה 

בונוס לרכישת מכונית, שם נמצאת אחת הקבוצות הגדולות שלי.
היום, העסק שלנו מתפתח ב-30 מדינות שונות בעולם. אנו כל הזמן 

משתתפים בוובינרים ובכנסים בינלאומיים של החברה. 
ומודה לכל השותפים שלי על  אני רואה חשיבות רבה בעבודת צוות 
ומפגש  מרתקת  נסיעה  לנו  מצפה  שלנו.  המשותף  לעסק  תרומתם 
 3,000CC מרגש בסינגפור. את שנת 2014 סיימנו בהיקף מכירות של
וקיבלנו אפשרות להשתתף בסדנאות אקסקלוסיביות של המשווקים 
המובילים בחברה. ומה שהכי מדהים – המנהיגים מהקבוצה שלנו יהיו 

שם יחד אתנו. 
התנאים  כל  את  יש   FOREVER-שב ביותר  הטובה  ההוכחה  זוהי 

לבניית עסק בינלאומי חזק ומתפתח!
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המקום שלכם1 
מזמנכם  ומרבית  זניח  בעבודתכם  ה״משרדי״  הצד  אם  גם 
אתם בפגישות בחוץ, חשוב שתיצרו לעצמכם סביבת עבודה, 
הטלפון,  שיחות  את  משם  נהלו  ומזמינה.  נעימה  נקייה,  מסודרת, 
ארגנו שם את הניירת ואם אפשרי, נהלו שם את פגישותיכם. עיבדו 
ואל תאכלו, תשחקו, או תישנו שם. לבני הבית צריך להיות ברור שאין 
להם גישה לסביבת העבודה שלכם ומצד שני אתם, אל תפזרו את 
ה״עבודה״ שלכם ברחבי הבית. אם אין לכם אפשרות ליצור סביבת 
האפשרות  את  ובידקו  בקבוצתכם  הנושא  את  העלו  בבית  עבודה 

לשכור חלל יחד עם אנשים נוספים.

להיות הבוס של עצמי2  
אם הייתם מעסיקים עובד שהיה מזלזל, מדבר בטלפון עם חברים 
נכון?  אותו,  מפטרים  הייתם  חברתיות,  ברשתות  היום  כל  וגולש 
אתם  אם  גם  לעצמכם,  תוותרו  אל  ה״בוס״.  וגם  העובד  אתם  עכשיו, 
בבית, עיברו למצב ״עבודה״, ואל תתביישו לומר לחברים או למשפחה 

שאתם עובדים ולא יכולים להתפנות עבורם.

לקום לעבודה3
כמו  התלבשו  מראש,  לעצמכם  שקבעתם  בשעה  בבוקר  קומו 
כוונה  לכם  אין  אם  גם  במשרד  לעבודה  מתלבשים  שהייתם 
להפגש עם אף אחד באותו יום. קחו את עצמכם ברצינות ואחרים ישיבו 

באותו מטבע. 

עבודה  עם יומן )רצוי דיגיטלי(4
אותן  רישמו  לכם,  זכורות  המשימות  שכל  לכם  נידמה  אם  גם 
שלא  משימות  קדימה  להזיז  שתוכלו  כך  דיגיטלי,  עדיף  ביומן, 
בוצעו. יומן יעזור לכם ליצור סדר יום מובנה ולנסח לעצמכם כללים. אל 
תהססו להכניס ליומן כל משימה קטנה כגדולה, אישית או מקצועית. 

סמנו אותן בהתאם לסוגן ו/או חשיבותן.

תיזמון משימות5 
תוכנות לתזמון משימות )כמו Desktop Task Timer ( יכולות 
משך  על  אמיתית  פרספקטיבה  לתת  וגם  להתמקד  לכם  לעזור 
הזמן המושקע בכל משימה. בדרך זו אתם עשויים למשל לגלות שיש 

משימות שפשוט אין טעם להתעסק בהן.

להשאר בפוקוס6 
הודעות  עיניי  לנגד  קופצות  מקליד  בעודי  ממש,  אלו  ברגעים 
ווטסאפ. אמהר ואיישם את הטיפ הבא בעצמי: אם אתם רוצים 
להתרכז במשימה מסויימת אל תתנו לשום דבר להסיח את תשומת 
לבכם: כבו אימיילים, סיגרו את הפייסבוק והעבירו טלפון למצב שקט. 

יום המשימות הדחויות7 
אוהבים  לא  שאנו  משימות  לדחות  טובה  סיבה  נמצא  תמיד 
לעשות, סמנו ביומן יום אחד בשבוע עבור כל המשימות הדחויות 

ואל תאפשרו לעצמכם לדחות משימות מעבר ליום זה. 

לצאת מהקופסא8 
בעבודתכם,  הפסקות  עשו  מידי,  יותר  עצמכם  עם  תחמירו  אל 
הרעיונות  לטיול...  צאו  ספורט,  תרגילי  עשו  פעם,  מידי  קומו 
עובדים. הערה: בהפסקות השאירו  לא  עולים כשאתם  ביותר  הטובים 

את המקרר )וארון החטיפים( מחוץ לתחום.

מאת: 
אלי טויסטר

ToysterMedia 

     אחרי שנים שהייתם שכירים החלטתם לצאת לדרך חדשה כיזמים  
שבסיס עבודתכם הוא בבית. יצרתם תוכנית עסקית, הכנתם רשימות 

״חמות״, שיתפתם חברים ומכרים בעסק החדש אך עדיין אתם לא מרגישים 
שזה טבעי לכם?  הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לעשות את השינוי:

״בבית שאין בו כללים, הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה 
מבקר. אבל בבית שיש בו כללים, הגורל עושה מה שאומרים 
לו, את המזל לא צריכים, והמקרה נשאר בחוץ, דופק וצועק 

ולא יכול להיכנס״. )מאיר שלו (

כל  להתחיל  לי  מאפשרים   FOREVER-ב העבודה  ״תנאי 
בוקר בקאנטרי״ )איריס שביט(
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בגוף בריא9 
לפני שאתם דואגים לבריאות ואיכות חיי הלקוחות שלכם, דאגו 
לגופכם שלכם- זה מתחיל ברכישת כיסא שיתמוך בגבכם, דרך 
מיקום נכון של מסך המחשב והמקלדת ועד לתחזוק גופכם בעזרת 
שימוש  וכמובן,  מרובה  מים  שתיית  נכונה,  תזונה  גופנית,  פעילות 
בתוספי התזונה של FOREVER. הנכס היקר ביותר שלכם זה אתם, 

שימרו עליו, השקיעו בו.

לאמץ חבר 10 
)למעט  מהבית  יוצא  ולא  כמעט  שאני  שלמים  ימים  ישנם 
בימים  הערב(,  בשעות  חד״כ  או  לפינה  שמעבר   AMPM-ה
אלו החבר הכי טוב שלי הוא שאול, החתול שלי שאיתו אני מנהל שיחות 

שלמות. אמצו חיית מחמד שתהפוך לחלק משגרת יומכם החדשה.

בזמן שלכם11
היתרון הגדול בלהיות עצמאי הוא שאתם קובעים את שעות 
העבודה שלכם. אומנם, עליכם להתחשב בזמינות הלקוחות  
הזהב״  ל״זמן  לשריין  שניתן  משימות  מעט  לא  יש  עדיין  והמשווקים, 

שלכם, לשעה שבה אתם הכי מרוכזים ומלאים באנרגיה.

בזמן שהשכירים במשרד אתם...12
ובהמשך לסעיף הקודם: אם אתם מתכננים לעבוד בשעות 

אחה״צ, פנו זמן במשך היום לפעילויות אחרות כמו ספורט.

לאנץ׳ עם חברים13  
כשכירים, בשעת הצהריים נהגתם לצאת לארוחת צהריים עם 
עמיתיכם. כשאתם עצמאים אתם יכולים להרשות לעצמכם 
להפגש עם חברי קבוצותכם או סתם עם חברים לצהריים. פעם בשבוע 

אני מרשה לעצמי ׳לגנוב׳ אפילו שעתיים לצורך זה )באישור ה״בוס״(...

מענה מהיר14 
שחיפש  למי  וחיזרו  לאימיילים  השיבו  טלפון,  לשיחות  ענו 
אתכם  יציג  זה  מהר.  שיותר  וכמה  עניינית  בצורה  אתכם 

כמקצועיים וגם, ימנע כעסים והתנגדויות בצד השני.

תלמיד חכם 15 
FOREVER מספקת כלים רבים )כולל מגזין זה( המאפשרים 
זיכרו: לימוד הוא  לכם להשאר כל הזמן עם היד על הדופק. 

חלק מהעסק. 

שיתוף16   
למדתם  מעניין?  מאמר  קראתם  הקודם,  לסעיף  ובהמשך 
שתפו  הזה:  הידע  את  לעצמכם  תשמרו  אל  חדש?  משהו 
אחרים. זה יציג אתכם כמיקצועיים וגם יעזור לכם להפנים את המידע.

״אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד״. 
)בנג'מין פרנקלין( 

הכנסה )לא( קבועה17 
שלנו  הבנק  לחשבון  נכנס  חודש  בכל  שכירים,  כשהיינו 
סכום זהה, אך כעצמאים הסכומים משתנים. יש תקופות 
את  להפיל  החלשות  לתקופות  תתנו  אל  פחות.  ויש  יותר  טובות 
רוחכם. היה חודש חלש? הבטיחו לעצמכם שהחודש הבא יהיה רווחי 
במיוחד. כיתבו על דף כמה הייתם רוצים להרוויח עד סוף השנה ותלו 

במקום שתוכלו לראות.

״זה שעסוק כל הזמן בלראות את חצי הכוס הריקה, לא יישאר 
בידיו זמן למלא אותה״. )גאולה כהן(

המשך <<<ינואר-מרץ 2015

     חשוב שתיצרו לעצמכם 
סביבת עבודה, מסודרת, 

נקייה, נעימה ומזמינה.
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 18Fake it Till you Make it
לעצמכם,  זה  את  שימרו  שמאל״?  צד  ״על  קמתם   
ליבשו  זה.  את  להרגיש  צריכים  לא  הלקוחות שלכם 
את המסיכה המחייכת שלכם עד שהיא תהפוך להיות חלק מכם. 

פצחו את הלקוח19 
קשה לכם להתמודד עם לקוח מסויים? טון הדיבור 
)מה  ממנו  להתרחק  במקום  אתכם?  מרגיז  שלו 
שכניראה הייתם עושים כשכירים(  נסו להבין מה יש בו שמרגיז 
ולפתור את זה, למשל, אם הלקוח עצבני וכעוס, הקפידו לחייך 

אליו.

אותנו  להוביל  יכול  באחרים  אותנו  שמרגיז  דבר  ״כל 
להבנת עצמנו״. )קרל יונג(

הרשת החברתית20 
החברתיות  הרשתות  ושאר  הפייסבוק  את  נצלו 
כסביבה עסקית. בנו דף עסקי ופרסמו בו לפחות פעם 
לשעות  החמודות  החיות  בסרטוני  הצפייה  את  השאירו  בשבוע. 

שלא הוגדרו כשעות עבודה.

עבודות חינם21 
חשוב לקבל תמורה כספית עבור העבודה שלכם אבל 
מעבודות  מגיעה  ביותר  הגדולה  התמורה  לפעמים 

שעושים באהבה ושלא מקבלים כסף עבורן.

הכלי הנכון לעבודה הנכונה22 
בעזרת  לאנשים,  להגיע  כדי  הטכנולוגיה  את  נצלו 
ולהפוך  גבולות  לחצות  יכולים  אתם  למשל,  סקייפ 
בתבונה.  בטכנולוגיה  השתמשו  אבל  לבינ״ל,  שלכם  העסק  את 
והעברת  לתכתובות  האימייל  בלבד,  לתקשורת  מיועד  הסקייפ 
קישור  שלחו  סרטון-  לשתף  רוצים  אתם  אם  קטנים.  קבצים 
לסרטון, ואם מדובר בקובץ, השתמשו באתרים כמו ג׳מבו מייל 

webtransfer או

בקצב שלכם23 
להכריז  קדימה״  ״לפרוץ  עליכם  שכעצמאים  אומרים 
ועד  ברגעי המראתו  מטוס  כמו  העסק,  על  בריש-גלי 
שצריכים  כאלו  יש  לכולם.  לא  אך  לרבים  נכון  זה  להתיצבותו. 
זה  לצמוח.  אט  ואט  הקרוב  המעגל  את  לשתף  ״להתבשל״  זמן 
לגיטימי בתנאי שהם מקפידים להזין את הלהבה הפנימית )רצון, 

התלהבות, מוטיבציה(.
 

התמונה המנצחת24 
שנים?  חמש  בעוד  תהיו  היכן   - ודמיינו  עיניים  עיצמו 
להגיע  לכם  שיעזרו  החוקים  נסחו את  תרוויחו?  כמה 

למקום הזה.

״אנשים משיגים הישגים כאשר הם פועלים לפי חוקים, 
ומסגלים  הפחד  את  פורצים  מנצחת,  תמונה  בונים  הם 

לעצמם את ההרגלים הנכונים״  )אלון אולמן(

המרכיבים העיקריים 
בבניית העסק שלנו עם 

FOREVER
כידוע, העסק שאנחנו בונים עם FOREVER מבוסס על שיווק 
רשתי. עסק זה בנוי כפאזל המורכב מחמישה חלקים עיקריים 
יאפשר  לא  יותר,  או  חוסר חלק אחד  נוכחים.  להיות  שחייבים 

לצאת לדרך מוצלחת. חמשת חלקי הפאזל הינם: 
אמון בחברה. . 1
אמון במוצרים.. 2
אמון בשיווק הרשתי וביתרונות ש– FOREVER מביאה . 3

אליו.
אמון בחונך שהביא אותי לעסק.. 4
אמון ביכולת האישית שלנו ללמוד וליישם את כל מה . 5

שנלמד. 
יוביל  שהמסע  משום  לעסק  קריטי  הוא  מהשלבים  אחד  כל 
אותנו דרך עליות ומורדות, וחלקי הפאזל יאפשרו לנו להתגבר 

על האתגרים השונים.
וזה המקום לתת “טיפ” חשוב: עלינו לתת אמון מוחלט וללא 
שכן  העסק,  בבניית  להשקיע  עומדים  שאנחנו  במה  פשרות 
מספיק  נהיה  לא  ואם  שליליים,  ורחשים  קולות  יהיו  תמיד 
ליעד  שנגיע  לפני  עוד  אותנו  להחליש  עלולים  הם  חזקים, 
מהעזרה  התוצאות  אלו  המובטח?  היעד  ומהו  המובטח. 
אותם  גם  שיוביל  באופן  העסק  ועם  המוצרים  עם  לאחרים 

ליעד המובטח שלהם.
באופן  לאחרים  לעזור  יכולים  אנחנו  כיצד  לבדוק  תמיד  כדאי 
שיעמיק את השורשים של העסק שלנו – ואם מדובר במשווקים 

בקבוצה שלנו, אז כיצד נעזור להם להעמיק את שורשיהם. 
שיווק רשתי שהינו  על  יוצא מכך שהעסק שלנו מבוסס  פועל 
בהכרח  ולא  מקבל  גם  הנותן  בה  הדדית  הפרייה  על  מושתת 

מאותו אדם. 
לסיכום, חשוב ללמוד על החברה ולהאמין בה. 

ללמוד על המוצרים ולנסות אותם כדי לחוות ולייצר אמון.
לעבוד עם החונך בשיתוף פעולה תוך אמון מלא, ולהכיר בכך 

שהמוטיבציה שלו היא הרצון לקדם אותנו.
וכמובן, תמיד להאמין ביכולות האישיות שלנו.

כמגנטים  ביעדים  ולהשתמש  קדימה  להסתכל  תמיד  הקפידו 
חלקי  אם  אבל  בדרך  אתגרים  יהיו  אליהם.  אותנו  המושכים 
סלולה  יותר  הרבה  תראה  הדרך  שם,  נמצאים  שלנו  הפאזל 

וחלקה.
שתהיה לכם דרך צלחה, 

לידיה יונג  
מנהלת בכירה
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צורך בשינוי אינו בהכרח מונע מהתחושה שהכל בסדר או לא ה
בסדר ולא נוצר רק מתוך תחושות של אי שביעות רצון, חרדה, 
תסכול או כעס. הוא מגיע מתוך דחף להתקדם ולנצח תוך ראיה 
כדי  עצומים.  סיכונים  בצד  רבות  הזדמנויות  מציע  שהעולם  עתידית 

לפעול לקראת שינוי צריך לזהות את היעד, החזון ולדמיין.
עינינו את השינוי שאנחנו  לנגד  לראות  ביכולת  לשינוי מתחילה  הדרך 
רוצים לעבור וברשות שאנו נותנים לעצמנו לדמיין את המקום שאליו 
אנו שואפים. נדרש לשם כך אורך נשימה. מרבית האנשים אינם מפנים 
את הזמן הדרוש כדי להגדיר לעצמם את השינוי המיוחל ולתרגם את 
להאמין  רוצים  אינם  או  מאמינים  אינם  הם  לעיתים  לתכנית.  החלום 

למראה עיניהם גם אם השינוי מזוהה בבירור ובזמן.
ומוכן  שרוצה  להחלטה  מגיע  כשאדם  פנימי.  שינוי  דורש  חיצוני  שינוי 
ולבחור  והבטוח  הצפוי  והידוע,  המוכר  על  לוותר  עליו  שינוי  לעשות 
באפשרות להתרומם מעל המגבלות וההרגלים הקיימים. הוא נפגש עם 
קשת רגשות חדשים כמו פחדים וחרדות המתקשרים לעיתים לאיבוד 
לקראת  וסקרנות  ריגוש  לצד  בטוחה,  לא  קרקע  על  והליכה  שליטה 

הבלתי נודע .
מה שיכול להועיל בבחירת נתיב השינוי הוא לקבל את הרגשות הללו 
ויש  מכישלון  פחד  של  סיכון  קיים  שבסיכוי.  הסיכון  עם  ולהתמודד 
ומהציפיות המתעוררות בעקבותיה. השינוי  שמתעורר פחד מהצלחה 

מתאפשר מהמקום בו התקווה גוברת על הפחד .
בתיאוריית ה-Transactional Analysis( TA(  מדברים על שלושה 

רבדים שקיימים באדם לאורך חייו:
ילד , שמייצג  את הצד ההרפתקני, הסקרן והמסתכן; הורה, שמייצג את 
הדאגנות הזהירות והצורך להגן; ובוגר, המתווך  בין שני הייצוגים, צורך 

בהסתכנות כי כך צומחים עם צורך בשמירה ורמה של בטחון.
שלושת  עם  נפגשים  אנחנו  שינוי  של  בקולות  מדברים  כשאנחנו 

הרבדים הללו.
את  ולרסן  מחד  הילד  של  האימפולסיביות  את  למתן  אמור  הבוגר, 
החרדה ההורית מאידך. חשוב לבדוק מתוך הבחירה מה מעכב אותנו 

ומה מפחיד אותנו.

משתמשים  אין  מדוע  בדלת,  היא  לצאת  "הדרך  אמר:  קונפוציוס 
ביציאה זו?" הדלת מסמלת יציאה למקום חדש ואחר, אבל השימוש  
על  לחשוב  בלי  קופץ  היה  אולי  ילד  ומודעות.  דורש חשיבה  בה  הנכון 
התוצאות, הורה היה שומר על הדלת סגורה כדי לנסות למנוע סכנה 

והבוגר, יפתח בזהירות את הדלת ויצא .
אינה  ההצלחה  לסיכון.  סיכוי  בין  איזון  דורשת  כך,  אם  לשינוי  הדרך 
מצב סטאטי אלא דינאמי. האדם נמצא רוב הזמן מול שיפוט מבחוץ 
ומבפנים וצריך לגייס את החלק של האני הבוגר. איך נדע מי מסתתר 

מאחורי הדלת אם לא סובבנו את המפתח? 

בפרוס השנה האזרחית החדשה, כאשר אנחנו מציבים לעצמנו מטרות 
חדשות, דרכים שבהם נרצה ללכת השנה והחלטות חשובות שדחינו כל 
כך הרבה זמן, עדיף לעצור ולבחון כפי שנלסון מנדלה אמר "מה מניע 

אתכם הפחד או התקווה, הרצון לביטחון או התקווה לשינוי?" 
לבחור  לעצמנו  מאפשרים  אנחנו  בו  מהמקום  מתחיל  החזון  מימוש 
מתוך תקווה ולא מתוך פחד, מתוך הבחירה לבדוק מה מעכב אותנו, 

מה מפחיד אותנו ולחולל שם שינוי .

השינוי שמעבר לדלת      
     בפתחה של שנה אזרחית חדשה 

אנשים רבים מחליטים על מטרות ויעדים 
שרוצים לעמוד בהם בשנה זו . באנגלית

 ."New year's  Resolutionקוראים לזה ״
זו החלטה לשינוי ברמה ההתנהגותית, 

חשיבתית, משפחתית ותעסוקתית.
חיסי אברמובסקי                             



          איילת ויוסי מירון, מנהלים
הכרתי את FOREVER לפני 

שנה ו-9 חודשים בזכות 
תמה קופמן שהציעה לי 
הכנסה נוספת מהבית. 

הבנתי מהר שיש פה 
משהו עם פוטנציאל אבל 
לא האמנתי שאני מאלה 

שאזכה לממש אותו.  ברוך ה’ שזכיתי בהדרכה 
מעולה וצמודה של תמה קופמן וזמירה מרון, 
וזכיתי גם במשווקות נהדרות שהצטרפו אלי. 

בזכות וביחד עם כל אלה, מה שנותר לי להמשיך 
לעבוד ולראות פירות.

היו לי תקופות בהן “ישנתי בעמידה” ולא פעלתי 
לגידול העסק שלי. יחד עם זאת ידעתי שאני 
צריכה להמשיך לבוא ולהשתתף בהדרכות. 

כמעט שלא פספסתי שום אימון של זמירה מרון 
אם זה בוובינר או במפגשים החודשיים שלנו מה 

שעזר לי לחזור לעבוד ברצינות ולפי ההנחיות. 
אני רוצה רק לומר לכל המשווקות והמשווקים 

שזה אפשרי ומעשי ולא בשמיים.
בעבודה נכונה וממוקדת כל אחד יכול.

טיפ קטן- נסו לא ליפול רגשית ברוחכם ואל 
תשננו ״אמרו לי לא״ או ״לא ענו״-  זה יחסוך 

מכם נפילות.
כיום, אני נהנית ממוצרים איכותיים שאני מציעה 

ללקוחות וגם בבית למשפחתי. ומהענפים 
המקסימים  והאיכותיים שהולכים וגדלים 

תחתי. כיף לי להדריך ולהנחות זה מביא לסיפוק 
ולעשייה,

אני שמחה על האפשרות לפרנס בכבוד את 
משפחתי ולא לעבוד בעבודה טוטאלית הרבה 
שעות מחוץ לבית. הילדים חוזרים מהמסגרות 

ואמא בבית- איפה יש דברים כאלה?
אז תודה לכל השותפים- לתמה היקרה, וכמובן 

זמירה, למשווקות שלי לדורותיהן , לבעלי 
המדרבן וכמובן, ריבונו של העולם ה”משביע לכל 

חי רצון.”

 נחמי אוחנה- מנהלת
״אין הטיפה חוצבת 

בסלע מכח עוצמתה 
אלא מכח התמדתה״, 

את המשפט הזה שמעתי 
מבעלי בתחילת דרכי 

ב-FOREVER והמשפט 
הזה עוזר לי עם כל קושי 

שבא בדרך. כולם מדברים אתכם על הצלחות, 
אבל אני רוצה לדבר איתכם על קושי- בינינו, 

כולם חווים קשיים בעסק, כמו שהטיפה 

בהתחלה לא חוצבת בסלע ומבקעת אותו אבל 
אם נתמיד לטפטף ולטפטף, נוכל לחצוב עם 

הטיפות גם בסלעים קשים וגדולים. זה העסק 
ב-FOREVER, לא לכולם הולך ישר בהתחלה 

אבל ככל שתתמידו תהיו עקשניים ותאמינו, כך 
יותר ויותר תצליחו. זיכרו תמיד את המשפט של 
רקס מוהן: ״ככל שאני עובד קשה יותר, ככה יש 
לי יותר מזל״. תודתי לבורא עולם על ההצלחה 

וגם על הקושי, תודה לבעלי היקר שהאמין בי 
וחיזק אותי כל הזמן, תודה מיוחדת לזמירה 

מרון על שעזרה לי לסגור דרגת מנהל, להדסה 
עוזרי ולאילת צובלי ולכל המשווקות היקרות 

שבלעדיהן לא הייתי פה היום. יש לי ׳טיפ׳ חשוב 
לתת לכם: העסק שלנו בנוי ממוטיבציה והרבה 
מרץ, לכן בכל פעם לפני שאתם באים לעשות 

פעולה כלשהי עם FOREVER, היזכרו ברגע 
שהיתה לכם בו הצלחה בחיים, ואז ממילא אותו 

זיכרון יעורר בכם אנרגיות חיוביות, מוטיבציה, 
אמונה בעצמכם, ומהמקום הזה תפנו לאנשים. 

הרבה הצלחה ואל תפסיקו לנסות. 

          תמי וורצמן, ראש צוות בכיר
 FOREVER-הצטרפתי ל

לפני כ-שמונה חודשים 
וב”ה סגרתי החודש ראש 

צוות בכיר.
כל זה הודות להדרכות 

המעולות, לחונכות 
המקסימות: תמה ואיילת, 

וכמובן - למשווקים ׳התותחים׳ שלי! ולקב”ה 
שנתן לי את הכח להתמיד. מדהים אותי לגלות 

בכל פעם מחדש כמה גאוני ונפלא המבנה הזה, 
כמה כל פעולה של כל אחד מאיתנו משפיעה 

ומקדמת את אלו שמעלינו ואת אלו שמתחתינו. 
כמה תמיד האינטרס יהיה הדדי שכן זהו סוד 

ההצלחה!
שנצליח כולנו קודם כל להפנים שזה אפשרי 

ואח”כ בנחישות והתמדה ובהרבה סיעתא 
דשמיא להגיע אל היעד. 

          הודיה פיין, ראש צוות
לפני ארבעה חודשים עוד 
הייתי עקרת בית במשרה 

מלאה, עד שהצטרפתי 
.FOREVER-ל

אני גרה בפרדס חנה, 
אמא ל-4. זכיתי לראות 

עם המוצרים שלנו ממש 
ישועות בביתנו, אז רציתי לספר כדי לעזור לעוד 

אנשים.

מאז כל כמה ימים אני שומעת את המשפט 
“הצלת אותי...” כלומר המוצרים הצילו!

תודה רבה ל-FOREVER ולבתיה קליין ואיילת 
מירון המנהלת.

          נירית דבלצקי, ראש צוות
לאחר לימודיי האקדמיים 

בחרתי להתמסר לגידול 
הילדים ולא לצאת לעבוד. 

על מנת לעזור בפרנסת 
המשפחה ניהלתי למשך 

מספר שנים משפחתון 
בביתי. 

באיזשהו שלב, הרגשתי שחסר לי משהו 
להתפתחות האישית ולהגשמה עצמית. היה לי 
ברור שאני רוצה שינוי. חיפשתי שינוי תעסוקתי 

וכלכלי כדי שאוכל ליהנות ולמצות את הכישורים 
שלי ויחד עם זאת להיות אם נוכחת בגידול ילדיי. 

בחיפוש אחר עבודה נפלה לידי מתנה משמים 
והכרתי את זמירה מרון. מההתחלה התלהבתי 

מאוד אך היו לי הרבה חששות. היו לי רגעים לא 
קלים. בחודשים הראשונים ממש לא הלך לי. 

קיבלתי הרבה תשובות שליליות. אבל אהבתי את 
המוצרים והייתה לי אמונה שזה עובד. בהרבה 
נחישות, התמדה וסבלנות הסתכלתי קדימה 

ללא הפסקה. יש לי יעד ואליו אגיע ללא ויתורים 
ופשרות. אני יודעת שדרגת ראש צוות זו רק 

ההתחלה ואני מביטה למעלה.  
אני רוצה להודות על התמיכה האין סופית לבעלי 

ולזמירה שנתנו לי כוחות להתקדם למרות כל  
המכשולים שבדרך.

          בועז ועטרה גולדשטיין, ראשי צוות

בשנים האחרונות ניסיתי כל מיני עבודות עד 
ששבעתי מהן כי הן לא אפשרו לי להיות בבית 
בנחת. התפללתי לה’ שאמצא עבודה מהבית, 
בזמנים שלי, וב”ה לפני כשנתיים הוא שלח לי 

את הדס שטרן שהציעה לי את FOREVER. לא 
הכרתי אותה קודם. היא הגיעה אלי דרך הפנייה 
ואני מודה לה מאוד. ב-FOREVER הנתינה היא 

אינסופית ללקוחות ולמשווקים. 

ב”ה
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זהו עסק של איכות חיים מבחינת בריאות 
ופרנסה. בדרך לראש צוות גיליתי המון 

מחסומים שהיו לי, לאורך כל הדרך תמה היתה 
לצידי, האמינה, עזרה ותמכה. מההדרכות שלה 

ושל זמירה מרון הצלחתי ב”ה להתגבר על 
המחסומים שלי ולעלות לראש צוות. לפעמים זה 

היה נראה לי הר גבוה מאוד. עכשיו אני בטוחה 
שבעזרת ה’ השלבים הבאים כבר ממש קרובים.

הטיפ שלי הוא לא להתייאש. להיעזר במי שאפשר 
על מנת לגלות ולהסיר את המחסומים. לא 

להתייאש מעצמך ומאף משווק שתצרפו, כי כולם 
רוצים להצליח. כל משווק שעשה את הבחירה 

וקנה ערכה רוצה להצליח. תפקידנו, כחונכים, הוא 
לעזור לו להגשים חלומות, למצוא מה יכול לעזור 

לו ומה מפריע לו להתקדם.
בועז ועטרה גולדשטיין - זה ממש עסק של שנינו 

          רחלי דויטש, ראש צוות
 FOREVER-הצטרפתי ל

בעקבות הספונסרית 
שלי תמי וורצמן. הסיבות 

שהובילו אותי לעבוד 
בחברה המדהימה הזו הן 

שכששמעתי עליה מייד 
הבנתי את הפוטנציאל 

העיסקי הנפלא שיש בה. מעבר לכך, 
האפשרות להציע את המוצרים האיכותיים 

של-FOREVER, שמאפשרים לי לעזור לאנשים 
אחרים ולמשפחתי, נותנת לי תחושת סיפוק 

עצומה. הטיפ שלי למשווק החדש הוא: אמונה! 
אמונה בה’ שמלווה אותנו, אמונה בעצמך 

וכמובן, אמונה בחברה ובמוצרים. להציב יעדים 
מיידיים ולא לפחד מהצלחה. תודה לזמירה 

שמשקיעה מזמנה לתת לנו את כל הידע 
והמיקצועיות, לתמי שהיתה איתי וסייעה לי 

להגיע לראש צוות, תודה לחנן בעלי היקר שתמך 
ועודד אותי בפתיחת העסק, לאבא על הליווי 

העסקי, לאימא, לאחים ולחברים שבלעדיהם לא 
הייתי יכולה להצליח.

  חני קולדצקי, ראש צוות
זה התחיל בערב שיגרתי, פגשתי 

“במקרה” את שרה גריינימן 
ידידתי. כידוע אין מקרה בעולם, 

שרה הציעה לי למכור מוצרים 
מהבית ולהרויח סכום יפה בחודש, 

אמרתי לה שאחשוב על כך ונראה... חודשיים 
“חשבתי על כך” עד שהחלטתי לאחר חקירות 

ודרישות, שב-FOREVER אני יכולה רק להרויח 
ולא להפסיד. 

אחרי שבוע ב-FOREVER כבר אמרתי “חבל על 
כל יום שלא עשיתי זאת קודם”.

אבל אנחנו כיהודים מאמינים יודעים שהכל 
מכוון מלמעלה ומבינים שהפרנסה היתה צריכה 
להגיע רק באותו היום ולא יום אחד קודם. כמובן 

ישנם ימים רווחיים יותר וישנם פחות, אך אני 
מצידי עושה כל שלאל ידי והשאר אני משאירה 

להזן את הכל.
באמתחתי כמה וכמה סיפורי השגחה וסייעתא 

דשמיא שמלווים אותי מידי יום, רק על קצה 
המזלג: לא אחת התבקשתי לשלוח מוצרים 

לכמה ערים בארץ ו”בדיוק” ו”במקרה” אני רואה 
בתחנה הסמוכה לביתי אנשים הנוסעים ליעד 

אליו נצרכתי לשלוח.
מוצרי FOREVER הם מוצרים מעולים ועל 
זה מעידים הלקוחות המרוצים שעושים לנו 

פרסומת בעצמם. בהזדמנות זו ברצוני להודות 
לגב’ לאה אליאס שטורחת רבות למען הצלחתי 

 FOREVER -והצלחת כל אלה שנכנסו ל
דרכה, בחיוך, בחן ומכל הלב תמיד מסייעת, 
מייעצת ותומכת. וכמובן, לגב’ שרה גריינימן 

שהיתה השליחה הטובה משמיים להכניס אותי 
למשפחת FOREVER ותומכת בי לכל אורך 

הדרך. בעזרת ה’ זכיתי לעלות בחודש האחרון 
לדרגת ראש צוות, אני תפילה על כל המשווקות 

שנכנסו דרכי למשפחתנו שהסייעתא דשמיא 
תלווה אותן בכל יום ותצלחנה להביא אל ביתן 
פרנסה טובה ברווח, בקלות ובהצלחה מרובה. 

בהודיה לד’ על העבר ובתפילה על העתיד.

  שרה גריינימן, ראש צוות
מעולם לא חלמתי להגיע למקום 

שהגעתי, מהסיבה הפשוטה 
שאני לא ״אשת מכירות״ או 

״קרייריסטית״, אבל גיליתי שב-
FOREVER אפשר להצליח גם 

בלי להיות כזאת!
זה התחיל במחשבה על תוספת הכנסה, עלו 

רעיונות מגוונים ואחד מהם היה ״מכירת מוצרים 
מהבית״. הגעתי לפגישה עם משווקת של 

FOREVER ופשוט הוקסמתי: פגשתי אחת כמו 
כולם, אשת אברך, אמא לילדים, שברוך ד׳ זוכה 

לפרנס את ביתה ברווח ובכבוד. זה מה שדחף 
אותי להצטרף. בתחילה רק מכרתי מוצרים. 

בהמשך, גם לצרף משווקות, כאשר המוטו שלי: 
״אם היא הצליחה, למה שאני לא אצליח ?!״

אני רוצה לשתף בכמה נקודות שלדעתי מובילות 
להצלחה: לדעת את הפוטנציאל האדיר שטמון 

פה ולהבין עד כמה זה פשוט ובלתי דמיוני; 
להכיר אנשים שבאמת מצליחים- זה עוזר 

להאמין שזה אכן אפשרי; רצון חזק ואמיתי- 
שלא מפיל לייאוש גם כשלא הכל זורם; הדרכה 
נכונה- ואין חכם כבעל ניסיון; והעיקר מכולם זו 

תפילה ותקווה בבורא עולם שמאיתו ובעזרתו 
הכל. אסיים בהלל והודיה לבורא עולם על שפע 
חסדיו איתנו ועל שפתח לנו את העיניים לראות 
ביתרונות המיוחדים של החברה, ועל השליחות 

המיוחדת ששלח לי את לאה אליאס וימינה 
ליבשיץ שבעידודן ובתמיכתן ובעזרתן הגעתי עד 

הלום.
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החיוך שעושה את ההבדל.

שומרת עליכם בחורף

ניתן לרכוש מגוון שקיות מתנה 
במשרדי החברה בעלות 3/5 ₪ לשקית

חורף בחוץ, הגשם יורד וקר עד כאב -  
זה הזמן להציע ליקיריכם וללקוחותיכם 

לרכוש מתנות ממיטב מוצרינו 
שיחזקו את הגוף ויחממו את הלב 
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