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היגולונכט" עבונ ),תועדומה ןמו( םיענ "קפס שפוח" לע

sationally
TransZendent

 Deliciouzlyד
Zensational

המ םג הז הלש יגולונכטה ילב mainstreams-ו
,איה היצטידמ .תוילקידר תופולח תובהלתהל ליבומש
:תוירשפא תועדומ לש הקזחה הרהצהה ,םיוסמ ןבומב
םיידוהה םיאורוג קלחש יפכ ,וא-תועדומל הריסמ איה
".ץמאמ אלל תועדומ" ידכ  -1960,ב הז תא דיגהל בהא
לש םינמיסה לע יתריצי תויהל ךירצ  Gen Zתאז םע

תויצאירו המכ לש הדבועה תורמל ,רורב תאז םע

םילשב ןיידע  1960לש חרפה חוכ ינמיס :הז

תיגולונכט בורבש-ךותל ליכאהל  Gen Zםג יכ ירטסיה

ןמסמ לככ היושעו שומישב רתי םה לבא םייתועמשמו

שי רבכ  1970זאמ אל ,םניחב םירעל תיסחי תמדקתמ

ומכ  1970לש הקיזומה םע ורטר םירבדה לכ םע םסק

אל הזו .ירדגמ-רבעמ תינשוח תוריח לש הגיגח המכ

.ימינפ טקש לש חופיט םע

 Zenerationג היצטידמ

 Gen Zתכרבב אוה  2019ןפואל תוחפל תוכזב
לע םהלש הדחה ינמיס דימעהל םיננוכתמ םיחרזאכ
.םלועה

תושונאה לש םישדחה םיחרפה גתומ לש םקלח
"היצטידמ" גשומה תא הדיצה קורזל היהי קפס אלל
.תויוטש ומכ

לכב ,רשא דבלמ ,ו ,ןווגמה לכ לע אוה Gen Z
ןמ הייטס ךות ,יתועמשמ  minioritiesשי רודו רוד
.בורה

ירשפא יתלב הז ,רתויש המכ רמאש ירחא
רכמש לש  selfcenterednessלש הברה קפקפל
םלועל ותוא

קר שמשל לוכי הז לבא םניח םושיי והז .היצקילפאה

תורידחה תוארנה תא ,םיפתושמ טבמא יחלמ שומיש

עבצ תתל םג אלא ,תועוב רצייל קר אלש הזכ גוסמ

םיקזח םימרז שי ןכ םא אלא ,היתחתמ דימ

דצל ,הנעפות ךלש רעתה לש  GPSתוטנידרואוק

בכוכ  Droneרוזייר תוכתמ יאלג תכרע םע דחיב

שומישה םע בולישב .יספא איה היטבמאה ימ לש

רשא ,המגמ דוע שי ,תאז םע .היטבמאב םימה דמחנ

לש הגוצתב ,םשל עיגהל ךיא ומכ תויחנהו הפמה

ביצקתה לעמ תצק אוה ךכו דנרג טעמכ הלועש ,םהלש

םילק חוליג יניכס לש תונב ידי לע יביסנטניא-וישכע

לש תוירלופופה תורמל .הז םע ירמגל םאות וניא

.ךלש ןופלטה

תיצקילפאמ הנפוי ,טרפמ יפ לע ,םוזמזה .בור רובע

בור ,תכתמ לש ביבש קר רוא קיטסלפ םייושע

לש ךלוהו לדג חתנ ,תיאליזרב הוועש תוטיש

לש היצרדפה ,םינופלטל תויצקילפא ןוגכ םירבד היולת

הקירס השוע ,םכלש היטבמאה רדח לש הרקתב סוטל

בקעמל םינתינה םניא טושפ חוליגה יניכס יכ םייוכיסה

.חוליג יניכס תועצמאב םג תרגובה הבקנה הייסולכואה

הכרע :םהלשמ לוז ןורתפ יד שי םיימואלניבה םיללוצ

וליפא-היטבמא ךלש לש תכתמ ןכות לכ לש תידוסי

ישנה ןוצרה עבונ הז לכ .היטבמאב הפוקתה ךותב

,לעמ עבצה-ו-העוב תריצי תטיש םע בלושמ הז רשאכ

קיודמב רתואי חוליגה יניכס תדלפ לש םילקה םיסיסר

".תוקירבמ םיילגר תא גיצהל ידכ ידמל רתוימה

םייוכיסה בור ,םימה ךותב םישל חוליגה יניכס תאו

.ךלש היטבמאב
תוחפ ,טעמב רתוי תיעבט השיג שפחמש ימל

,רעתה תא אוצמל לוכי אל ןיידע התא םא

םע ,תיתודידי יזוק'ג-טבמא  RazorSeeking Diverלש

השעי ט"לזמה ימעור היהי ןופלטה  .רצק ןמז ךותב

ינפל תלעות רסח אוהו םימלענ םיבהלהש םילודג

לש םירגתאה םע דדומתהל ידכ דחוימב ושענש

לש הזל לוק הווש רוציי ךלש היטבמאה ךותב ףע

יניכס לש םיאצממ לכ יבג לע ןיקת תינצפוק העונת

.תנקורתמ היטבמאב

םע דחי  colorisedטבמא יחלמ לש ירלופופה שומישה

שי-תחא תבב קחשל תכתמ דבכ םיטרצנוק השימחכ

.ךלש היטבמאה ימ םיעוקש םירתסומ חוליג

הייחש תועונת המכו ,הזה רישכמה םע .חוליג יניכס

שי .ריחמהמ רירבשב  Razor-Seeking Appתללוצ

בורקב ךירצ התא ),הכרעב הלולכ הייקית( תוטושפ

ללוצ רישכמל בטיה ומאת תכתמ יאלג ךכל

המכ הנשמ אל חוליג לכ רתאל לגוסמ תויהל תולקב

עגרב ףוצל היהת תללוצה .תיתודידי תיגיג-היטבמאל

.ךלש היטבמאב ךל שי תועוב

אצמיהל הכירצ חוליגה תנוכמ תאו ,ןיכסה תא רתא הז

קזח רוא קזבה רזייל תת ןכו ,הכסמ ,ןטק ןצמח קובקב

טלזמ ,לכה ירחא-השיגב תוחפ שעור שפחמש ימל

TNS

.םש סוגוב .פורפ םיבזוע ונחנא
הלא רובע םימושיי םנשי ,לזמה הברמל
לש םיב םהלש חוליגה יניכס רתאל םישקתמ
.םיעבצב תועוב
 Madlandב סוגוב ירפמאה .פורפ ומכ
 Droneבכוכ -Seekingרעתה ,לשמל ,וחק

לשב" ,התוא אטבמ Looniversity

שדחמ"

םי BERLiNiB
True
תויוטש ףיעס
המוקט : Aristoרויאו טסקט

היצקילפא שי
חוליגה תאיצמל
ךלש
תוינרדומה תורבחה לכב הקזח הייטנ תמייק
היטבמאב טבמא יחלמ שמתשהל

רופיא לבקמ Elmayahh
 BERLiNiBתכרעמ רובע
יוסיכ 2019 / B

ו ינפל
רופיא רחאל

: Elmayahh, insta @elmayahhםגד
Mua: Myrto Departez,
@myrto_departez insta

המוקט : Aristoהנומת
וידוטס ימוקימ , Psiri,םימעפ  Cafe: 7ימוקימ
@ , instaהנותא : P56 STUDIO,הנותא
studio.p56

:הזה תכרעמה רמאמב הנפוא יגתומ

 BYוטאט םייפגמ תוהובג בקע ילענו דוגיב
SUELITA, insta @tatu_by_suelita
, instaסויראווידרטס ידי Animal Print
@stradivarius

תויקש ידי קבט קיתרנ :אבה ףדה
, @dakovasimona instaהנומיס

ךיא ?רופיא לע בושחל ךיא
תננגוסמה ךרדה תא ןיבהל
רופיאה תויונמוימ םשייל
תא לידגהל דציכו ?ךלש
םיזמר ? 4הלאה תולוכיה
םיטושפ

איה היינפה לבא  -םש אל אוה ,חילצמ הזשכ ,רופיא
.םיהדמ הזה ןבצעמ קר

#strong
רדגה 1:

ה
תורטמ
תונוכנ
אלא :ומשב דליל אורקל ואוב לבא ,רורב הז
התא יכ  -הדוקנ ריהבהל הצור התא ןכ םא
והשמ וא בהז זיתהל לוכיש רופיא ןמא-א
 ךירצש ומכ אצוי ותוא ךופהלו םינפ לעהפיו יעבט המ רפשל ידכ רופיא הצור התא
,םינפב תולכתסה לע ,ךכ ,וינפ לע
םישנאש אל הז .םש אוה Wowfactor
םה ןכ םא אלא( רופיאה לכתסהל םיכלוה
לע לכתסהל םיכלוה םה ).עוצקמ ישנא
ךלש .םינפה

לע בושחת # 2:
רבכש םיעבצה המ
ךל שי

לע עיפשהל ךלוה ךלש רופיאה קלחכ ליחתש עבצ לכ
ךרדה .יעבט ןפואב ,רבכ ךל שי םיעבצה לש תוחכונה
ליחהל יוצר-ןוימד תועצמאב איה הרקי הזש תישארה
היחצמ הלאכ ,לשמל .וילא "הדוהת" רדסב הלימה תא
וא( ךלש םייניעה עבצ םע "דהדהמ" ,רמול רשפא ,הזכ
).קויד רתייל ,ןיע יעבצ

ץלמומ םש רחא עבצ ךל שי ,ףוזש רוע התאשכ

ךניא רועה לע םיעבצ םנשיש םשכ קוידב ;שיגדהל
תילטנמ ןכומ ךותל קחשל ךירצ הז לכ .שיגדהל הצור
.רופיאה רובע ךלש

# 3: ..and
ובש תורואה
youre
שדחמ"

תכלל דמוע

דמוע התא ובש תורואה לע טולשל לוכי התא םא
',וכו' וכו ,םיאב םה תויווזה המ ,םה םיגוס המ-תכלל
קלח ומכ היהי הז .הברה רופיא תושעל ךירצ תייה אל
םלצה ובש ,תולעפה תנומת לש רתוי תוזכורמ תורוצהמ
ןווג רוצילו הנוכשו הז םסקמל ידכ תורוא רידגהל לוכי
ינימ לכו ךלש הנותחתה ותפש תא שיגדהל יעבט
.הלאכ םירבד

?ןימי .םינפ יבג לע םינפ תרייצמ איה ,הרוצב ,רופיא
םירבד ינימ לכו ךר לומ השק תובגה םע תקחישש לככ
,בשחמל ךרע הווש וא ,תועצמאב ריינו טע הלאכ
תא קוידב תלחהב ךרטצת רתוי selfassuredness
.טוטרשב איקב רבכש ןכתיי .רופיא לש הנוכנה תומכה
תונקל :הז לע תכלל ךרד הנה ,אל םא !רדסב ,ךכ םא
לוכי התאש יפכ תוריינ לש םיבר ומכ םיקיר תונויליג
הנומת איבהלו ,םילוחכ םיטע לש הרובח יל שיו ,תאשל
אל תונוכת םע יסלק יביטקרטא ףוצרפ םע והשימ לש
וא רוע עבצ וא עפומ ןמז תפכא תויטנגלא ,טושפ
ףוצרפ תועצמאב ,תויצמת סנכיהל אוה זמרה .והשמ
ךכ רחא .ודראב טי'זירב ,דיגת .בטיה עדוי רבכ התא
ידכ ריינ לע םישל לוכי התא תורוש המכ המכ דע הסנ
םינפב םש תויהל לש ילמיסקמה השוחתה תא לבקל
קר .םייכנאו הנימי  /הלאמש-הירטמיס :םיזמר .אנ
אוה ףא זמר םימעפל , -ףאה לש דחא דצ ראתמ
םייניעל ונת .הנותחתה הפשל תחתמ לצ םיש .קיפסמ
,םילודג תויהל םידימלתל ןת .וזמ וז תוקחורמ תויהל
והשלכ רוא לש תופקתשה שיש חוטב תויהל לבא
רתי תכישמ ךושמל ןיא .ץצונ עוביר ,רמול-םתוא
רויצ וחרטת לא .רויצה תא ךבסל םילוכיש םירבדה
.םיינזואה לעמ הרעשל חינמ טושפ ,הלחתהב םיינזוא
זאו .םינושארה האמ השימחה םירויצה תא קורזל
רפשלו ;שולש וא םייתש ךתלוכי בטימכ רומשל
.םיינזואה לעמ הרעשל חינמ טושפ .עובשל עובשמו
זאו .םינושארה האמ השימחה םירויצה תא קורזל
רפשלו ;שולש וא םייתש ךתלוכי בטימכ רומשל
.םיינזואה לעמ הרעשל חינמ טושפ .עובשל עובשמו
זאו .םינושארה האמ השימחה םירויצה תא קורזל
רפשלו ;שולש וא םייתש ךתלוכי בטימכ רומשל
.עובשל עובשמו

רשאכ :הזו # 4:
youve
שדחמ"

תוציקס תושעל ,ןמז
ךלש

ןורתיה
לש יתואירבה
םינהנ

,וא
לש םליאה רקח
יפויה גשומ

הרירפ : Teutaםגד
המוקט : Aristoהנומת
;הבוקמ אוה הנומתב שמתשה תולירגיסה גתומה
רוהט קבט יושע

ןונגס
הכילהה
ךלש
םירגתא לש רקח
:קותמ םוי ידמ
היצסנס תויהל
תא ךיא חוכמ
םילימב וא ,תכלוה
תא לבקמ :תורחא
יתנפוא הכילהה

המוקט :הנומת : Natasia Kiniaםגד
Aristo

םה  treetsםיה

:תוינש לש םיניינע
עצבל ןהבש תוינש

תושעל המכ :םשור
ידי לע תאז
המכ :תושפחתה
ךרדב הז תא השוע
ללכ ךרדב{ ללכ
רתוי הברה םע
ידי }לע העפשה
ידי לע

:םזילמינימ
ו :תוטשפ

הלוחמ הבישח

,קוחה לש םושייה
הז תוחפ ,םימעפל
רשאכ :רתוי

ידי לע }

:ןמאתמ התא
:סלעתמ התאשכ
ןונגסב הנפוא בוחר
םירבד האור רקוו
ובש ןפוא רואל הלא
ךכ רחא םיכלוה םה

םישוע רשאכ
תרחא הטאיד
ללכ ךרדב{

םסרופמ

םוקמ ":הבוט ריע" {
םילויט יבבוח ובש
דובכה םע םילפוטמ
םה ידרוסבאה
}.םייואר
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