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 םיליחתמ ונא ,ןיזגמ םישוע ונחנא רשאכ םיליחתמ ונא ,ןיזגמ םישוע ונחנא רשאכ

 לש TEST" גת תא ףיסוהלו "ספאמ" תסירפ

 ףד לש לאמש דצב "טונ ולב" ךותב "תסירפ

 הגרדהבו יעבט והז .וזה הכירעה

 ףילחהל ונא .ונלש ןיזגמה ךותל היצטומ-סנרט

 רשא) הקידבה ןכל םדוק םייומידה דחא לכ

 םע (ונלש Instagram ןובשחב ללכ םידעותמ

 תובורק םיתיעל) םילדומו ,ןונגסל ,ונלשמ ירי

 ונחנאש אוה ןורקיעה .(םישדח םיפוצרפ םג

 רתויב בוטה תא קר ונמצעל תושרהל םילוכי

 רחבמה לע םיכלוה ונחנא ןכלו תוארשה לש

 'וכו' וכו Elle ,ראזאב סרפראה ,ורמונ ,גוו לש

 תינח ילדומ םע ונלש םיפדה תא ריאהל ידכ

 ןיזגמב ואולמב רוציל ידכ םילעופ ונאש יפכ

.ונלש

 ךכ לע דבע אוה אשונ לכ ,זא

 רתאב CFR ,םינמזל} ומוסרפ ןמזבו

 ,זאו ,ונלשמ אוה ןכותה לכ {ונלש

 "!המסרופ" תמתוחה תא ,ןבומכ

היהי

.הזה ףדה לש לאמש דצב םיעיפומ

 .הלחתההמ ונלשמ :רמאמה םיטסקט

 םירצוי תויוכז לש ליגר ןונגס :םירצוי תויוכז

 הנפוא תוירגולב ;ונלש רתאה CFR ,לח

reblog תולוכי

 טנרטניאה ףדב :ליגרכ תודות םע תונומת

 ובש םירגולב רובע תדחוימ הייקית שי ונלש

 .תולקב ףוסאל ןתינ אשונ לכל םייומיד

 דובעל םיצורה הנפוא ,םירשכומ םישנא

 הז ירחאו ,Twitter ךרד ונילא הנפ אנא ונתיא

 תושיגפ ,ןפלטל-SIP ,ל"אודב שמתשהל לכונ

 ,םישדח םימגד םיחותפ דימת ונחנא' וכו

 ,םירפוס

 ,םירפאמ ,םיטסילייטס ,םימלצ

 ישנא ,םידגב יגתומ םג טס ומכ-םיבצעמ

etc- תובהלתהה חורב רשא םימסרפמ 

 וא וז ךרדב ןיוצמ םורתל םיצור תוכיאו

 BERLiNiB לש ינושארה ןומימה .תרחא

 המרב הבוט תונכל ןתינש המ אוה

 ,ןכו ,ןוילע דויצ םע םלוא ,"םיבבוח"

 תויונמוימו הלועמ םעט ,םיווקמ ונחנא

םירצוי ונא ,' וכו בכר

.וז תרגסמ ךותב תוניוצמ תואצות

Aristo המוקט

{טסילייטס םג םיתעלו ;IB ,ךרועה & ,םלצ}

 תוסחב ןתינ הכירע ןכות :םירמאמ סדנרב

 ונלש םרגטסניא תוארל ,םייתנפוא םיגתומ

.רשק תריציל םיטרפ רובע

 תוסח רובע תוהז עגמ תוטיש :תומוסרפ

 תונמוסמ תועדומ ,BERLiNiB תנשב .גתומ

.רורב ךכ גצומ גתומה םש וא "תמוסרפ"

 םסרופש BERLiNiB ןיזגמ לכ לש ןכותה

 Braten Reusch גנינה ןייטש רצוי אוה

 םיברועמה לכ .המוקט Aristo יוניכ

contentcreation םיארקנ םימגד) םיארקנ 

 .ךרועה ידי לע םותח וניאש רמוח .(םנוצרכ

 ןאכ רבד לכ יבגל תולאש םכל שי םא

 לעפ אנא ,םורתל םיצור וא ,םסרופש

@industrialbabes ב Twitter.com, 

 ךותו ,בשחמה ךרד וא היצקילפא תועצמאב

 לכונ זא .הרזחב םיבקוע ונא םיימוי-םוי

 שי תורישי טסקט תועדוהב שמתשהל

 ומכ ,דימת ,םניחב ןימז BERLiNiB .תולקב

PDF ונא ,יונמ ימד ןיאו רחאמ .תוכיאב 

 תוסח תתל םמורמ שח ימ תא םינימזמ

BERLiNiB {ךמצע עבטמו םוכס ורחב}:
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 ,Nikon DF, Nikkor w / VR ללוכ היגולונכט

KDE ןואנ, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org ןבומכו ,'וכו' וכו 

 רשאכ .PC Android-x86 -ה תמרופטלפ

BERLiNiB םיזוח ידי לע ואולמב ןמוממ 

 םיגולמת ינפוג שמתשנ ,תועדומו םיירחסמ

.םינוק תונוישיר תועצמאב םימוד
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BEST ביבא 

'19 

הנפוא תומגמ

 חתפמ תולימ

<> לכה םירמוא

 :םוכיסל

CHAOS 

קותמ

 ףונה ומכ קוידב ;םיטושפ םניא םלועב םירגתאה םשכ

 לש םייארפ םיאלט השעמכ קר ;טושפ וניא יטילופה

 ידי לע לעפומ -forums םלועב חישב םיטלוש הבישח

 םשכ ;םילודג תולוק םייתש וא דחא םוקמב-םיבשחמ

 אוה םג ךכ ;תונווגמו תובר שפחל ונילע תונורתפה

,ספיספ ,םיקותמ םיאלט 2019 הנפוא ביבאב

 ןוכנ טושפ גשומ ןיא ובש םיפחד לש ןווגמ וא ,סואכ

 .יתשק

 לכתסהל ךיא טשפל הרומא הנפואה זאמ ,תאז םע

 רתוי והשמ תויהל בייח הז זא ,יתנפוא ,יתנפוא ,ןנגוסמ

 רוחבל תוכזה תא ונל שי ,ןגלב הז יתמו רבד לכ רשאמ

 האיצומ BERLiNiB .הז לכ תא ףקשל ךרוצ אלו והשמ

:ןכבו .בוט םעט אוה םיווקמ ונאש המ תועצמאב ,והשמ

< הטוס > >

 & ףיעצ

MICRO-BAG

 זא ,לשורמ אל םא תויהל םירבד החטבב קנפתהל ןתינ

 .תויאצחו םיפיעצ רובע ןוכנ הז -asymmterical תוחפל

.הז התאו לדוגב תחת קיתה תא םיפיסומ

TIGHT > > >

 םייסנכמ

NYLON םירצק

 םירבד םה הלא 2019 תנשב .םיינפוא יסנכמ םג ארקנ

.לדוגה רתי ןוגכ םע בלשלו ,םע תכלל לוכי התאש

TIGHT > > >

הרוגח

 רומא אל םיינתומה ףקיה ,1950 הרזח-תקירז ןיעמ

.לודג תויהל קוידב

> > > 

PLASTKINKY 

AND 

NEOGOTH

 .2019 טסיווט םע לבא ,םינווג 50 ןמז לש גוס והז

.קיטסלפ תארשהב BDSM ידגבב עיפוהל תוינמגוד

SYMBOL> > >

 םייח לעב לש

 & םילגעמו

םיטוס םיעוביר

 דימת אל :םג םירזומ םיספדה לבא' וכו םיספד-רמנ

 גוסה תא קר אלו ,הנוכמה ,תיטובורה ןבומב םיירטמיס

flowerly תקופד לפרועמב .למס לש squarish וא / ו 

.הירטמיס לש םילוגע םיגוס

<-לע > >

 ,לדוג יליבומ

תופושח םיילגר

 וא תובקע זא ,תויקיתה םע ,תוצלוח ,תויקנע תויאצח

.םייברג ילואו ,םיהובג תוריד וא םייפגמ

> >  ליטסקט <

לפוקמ

 הברה ףוריטב ותוא לפקמו לודג רוחש והשמ חק

 םייפגמ לענו ,ןוילעה ףוגה ביבסו ומצע ביבס םימעפ

 דינה אל דחא ףאו בוחרב לייטל לוכי התאו ,תצק

 רובע רשאכ הרוק המ לש זכרמב שממ הז :ףעפע

.2019 ביבאה

> >  :עבצ <

VIOLETISH, ןבל, 

 ,רחרחש

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

 רובע ,וז ךרדב ףוקש רבד הז תויסקסב ףוחדל ןתינ

 תוארהל ידכ וא / ו ,םייתש וא המטפ תוארהל :זעונ

.ךלש םינותחתה



טהול םודא

רירק

 19' ביבא

 יטסירק :םגד

Yanochko 

 Aristo :הנומת

 םיגתומ המוקט

 ,THS :םיללוכ

 מ הייזחה תאו

MED בוחר לש 

ומרא

 ןיקת לבקל

2019:

ימצע בלשל

 ןרטש תועדומ #

 תצק םע יטנגלא

#caring



?תויתפכא



 Redhot !ןכ 

:קיש

strong#קזח

strong#תונב

ךייחל לוכי

#strong





:םע לע //

 ,םיבקע ,הבהל

 .. ,םינווג















 בקע ילענ ןבולמ

 /// בינגמ

 םיעצובמ

 יצח /// םידוקירל

/// םוריע











 הצור התא

 :תבכרב

 םיפיט העבש

 ךל ורזעיש

IT קיפסהל

Val Danza :םגד

המוקט Aristo :הנומת



 רבדנ יאוב-איה ,ןוכנ תישענ איה רשאכ ,הכרדה

 אוה גנועה תא ,יכ םא ,השענ הזשכ .הביאכמ תונכב

 ,תויגולוכיספ ,תויזיפה ,תומרה לכב .יטסילאירוס

,תוינחור ,תויתרבח

 המ קוידב לבא :המיהדמ איה השענ הז ךיא .ילסרבינוא

 :השענ הז תא תלבקמ היעב ךל ןיא ילוא ?םיקירט םה

 אל ,בור ומכ ,התא םא .הז תא אורקל ךירצ אל התא זא

 הלא םיזמר המכ ילוא ,הצור התאש המכ הז םע רומגת

!םכליבשב ודבעי

 הארת [1]

 סרפ המידק

 שארמ עובק

ילמס

 גוסה םע תינכת יפל ויהי םינומיאה יכ גגוחה םעט והז

 לכ עגרכ תישעש המ תא לקלקמ הז יטנדקד החורא לש

 אקווד םא םג-סרפ והשזיא םיקהל :םלוא .בוט ךכ

 תויהל היושע הרשכהה .ינויגה דימת - "ילמס"

שי לבא ,'וכו' וכו האנהו ףיכ לש םיטנמלא

 דיימ התשענ תוליעפ תצק לבקל ןנכתל בוט ןויער דימת

 ךירצ םג הז .המיענ תוניתמב תוחפל הווהמה ,ירחא

 קר תויהל לולע הז .לודג דוגינ ,ןיטולחל הנוש תויהל

 ,וב יאנפ תויהל בייח הז לבא ,ךכ-וא-הז לש תוקד המכ

 תויהל בייח גנועה ,הלק דואמ איה האנהה םא םג ,תאו

 .ךמצעב תושעל לוכי התא תואמגוד .תיתימאו רורב

 ידכ תוקד שולש םכמצעל ונת :תיסאלקה המגודה

 התא לבא .בהואמ רבכ התא רפסב םידומע המכ אורקל

 תולקב תפסות לכ-תואמגוד לש רפסמ לכ איצמהל לוכי

 טושפ ונחנאש ןבומב "םיילמס" םילומגת ומכ גוויסל

.ונראותש

 לש םסקה תא רוכז [2]

הפק

 .םירירשה תא שממל ךלוה התא .ןמאל דמוע התא זא

.ידכ םירבד המכ הצור התא

 ,ינש .רשפאה לככ הבוטל ומכ הקיר ןטב ,תישאר

 תויעב הל ןיאש םירירשה לא רשי ךלוהש ץירממ הקשמ

 ךרדב קוידב ךלש ףוגב טטר םרוגש והשמ .הזל רשקב

 האלה ןכו םדב רכוסה לע םסרכת הרשכהה .הנוכנה

 ריבגהל אקווד היהי הז ,ןמוש ךופהת אל קתוממ הפק

 רסח ךתוא בוזעי אל הפקהו .םינומיא לש ףיכה תא

 קקותשמ ףוגה :בוט שומיש הזב השעת התא יכ ,החונמ

.זוזל ןוכנ ול ןתונ התא ,הפק ידי לע ,העונת



 םינונימ [3]

 ,םייעובש

 תויהשה

תויעובש

 "םוי לכ" .ןומיאה תינכותל בצק לבק

 לבא ,ילוא ,הירואיתב רדסב עמשנ

 הזו עקר תדובע תצק תושעל ךירצ ףוגה

 ובש עובש לכב םימי המכ היהיש ינויגה

 הזו .ליגר ןומיא לש רבד טלחהב שי

:ונתוא ליבומ

 סופיא [ סופיא [4] סופיא 4

עובש לכב ןופצמ

 "עובשב הליבח" רותב רשכה לופיט לש יאוול רצות

 לכ ,רבעש עובשב תעצב התא המכ םינשמ אלש אוה

 לבקמ אל התא םא הנשמ אל ;דחא שדח אוה עובש

 ,ונינפל שדח עובש וק ונשי ,הצור התאש לככ רישכהל

 ןזב םהש המ לש תטלחומ תוריהב םע הז םיברקתמו

 ליחתמ ,רבעה לש םימימתה :"םיליחתמל Mind" הנכמ

 םירומיגו ,הלשמ "ןופצמה ביצקת" םע בורקה עובשב

.הז םע

[5] 

 רידאהל

 תא

 תשובלת

םינומיא

 גוסמ ,םינומיאל םידגב םידירפמה תססובמו תמא יהוז

 הז .תיקנע היצביטומ םרוג אוה ,ךילא קומע ךשומש

 םידומיל םיילענ הפחי הרוצ הז ןכ םא אלא-ללוכ

.הלועמ השיגרמ לבא רדסב תיארנש











6 Tantrify [4] סופיא [ סופיא 

 לוכי התא םא ,ןומיאה

 לוקישה לכ םע-אל עודמ ,והשלכ באכב ךורכ ןומיא םא

 רתויב םירורבה תוגונעתה םע הז תא ןזאל - םיאתמה

הזשכ ?בור םיאירבהו

 .קיפסמ ןוגה ירשפא

 תא ןזאל ,םגו [7]

ןומיא תורוצ

 רדגוה אל .ןומיאה הנתשמ התא ךיא הירטמיס אצמ

 לכ ןיטולחל קדוצ תויהל לוכי דיחי ינוג דח הרשכה

 בושחת .הרקמ לכב ,והשלכ בלשב הז תואי ףוגה .ןמזה

תונבלו ןוזיא

 םירקחמ יפכ .תויצאירו

 ,וארה םיעודי םיבר םייגולוכיספ

המצע איה היצאירו םצע

.היצביטומ םרוג



2019 

 GEN ריגבו

Z:

-Zen רודה

sationally 

TransZendent

המוקט Aristo :םירויאו טסקט

 א

TrendZetters 

שדחה

 ירחא רורב לבא אל ללכב ודלונ ,Zetters-המגמ שדחה

 ךא-רשע -adults ןיידע םה ,Millenium תרמשמ

 טפסנוקה ימלו-עיבצהלו קוחכ ןיי תותשל לוכי םירגובמ

 ;רורבו ןושאר רוקמהמ אוה "תופיוזמ תושדח" לש

 םושייב שמתשהל אל avantgardist אוהש םירובסש

 ילוא ,םינידרס ומכ ,יזכרמה םרזה יכ עדוי ימ ;תויורכיה

 רמוא הז המ עדוי טלחהב ןכתייו ימ ;קדוצ דימת אל

לא"

 הרבחב עוגפל לוכי הז םא הז תא השוע אל לבא "רצק

.תברועמ

 Theyre ב

 שדחמ"

 {Zelf} םלועל

ילוא ,עדומ

ה 20 תינרדומה היגולונכטה רחש זאמה 20 תינרדומה היגולונכטה רחש זאמ

 תוגשגשמה תורעונ תויוברת-All אל ךא-תובר ,האמה

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

 1970 תורחואמה 1960-וז התיה 1950 ."תוימיטפוא

 הבש הפוקתה התיה ,אקווד ,הז םגו ,התוא התיה אל

 ביבס תעבט ורצי cannabisenthusiastic םיטדומ

 הקיתע טירקסנסב לילצה תא םירמזמ דועב ,ןוגטנפה

"AUM", ףוחיר לש בצמל ןוגטנפה תא איבהל שקיב. 

 תויוברתה בור תא סרה בוש רידגהל .tech.opt זאו

 ץוחמ תצק ךלה הז עוער םיוסמ ןבומב .קוטסדוו

 תא תחשומה .ןכמ רחאלו tech.opt 1990 הנפואל

 Gen ה'רבחה .y -ה רוד לש תומי לש םאוב דע םלועה

Z םירטסניימה תושדחב אלו וגא אל םיענכושמ םניא 

.קט-תומגמה דגנ לקשמכ םג קט שמתשהלו ,םיקדוצ



Zeneration ג היצטידמ

 תושונאה לש םישדחה םיחרפה גתומ לש םקלח

 "היצטידמ" גשומה תא הדיצה קורזל היהי קפס אלל

 .תויוטש ומכ

Gen Z לכב ,רשא דבלמ ,ו ,ןווגמה לכ לע אוה 

 ןמ הייטס ךות ,יתועמשמ miniorities שי רודו רוד

.בורה

 ירשפא יתלב הז ,רתויש המכ רמאש ירחא

 רכמש לש selfcenteredness לש הברה קפקפל

םלועל ותוא

 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 Z תאז םע

 םילשב ןיידע 1960 לש חרפה חוכ ינמיס :הז

 ןמסמ לככ היושעו שומישב רתי םה לבא םייתועמשמו

 ומכ 1970 לש הקיזומה םע ורטר םירבדה לכ םע םסק

.ימינפ טקש לש חופיט םע

 Deliciouzly ד

Zensational

 תויצאירו המכ לש הדבועה תורמל ,רורב תאז םע

 תיגולונכט בורבש-ךותל ליכאהל Gen Z םג יכ ירטסיה

 שי רבכ 1970 זאמ אל ,םניחב םירעל תיסחי תמדקתמ

 אל הזו .ירדגמ-רבעמ תינשוח תוריח לש הגיגח המכ

 Gen Z תכרבב אוה 2019 ןפואל תוחפל תוכזב

 לע םהלש הדחה ינמיס דימעהל םיננוכתמ םיחרזאכ

.םלועה



TNS

BERLiNiB שדחמ" םי 

True

תויוטש ףיעס

המוקט Aristo :רויאו טסקט

 היצקילפא שי

 חוליגה תאיצמל

ךלש

 תוינרדומה תורבחה לכב הקזח הייטנ תמייק

 היטבמאב טבמא יחלמ שמתשהל

 עבצ תתל םג אלא ,תועוב רצייל קר אלש הזכ גוסמ

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

 לש תוירלופופה תורמל .הז םע ירמגל םאות וניא

 לש ךלוהו לדג חתנ ,תיאליזרב הוועש תוטיש

 .חוליג יניכס תועצמאב םג תרגובה הבקנה הייסולכואה

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

 םייוכיסה בור ,םימה ךותב םישל חוליגה יניכס תאו

 ינפל תלעות רסח אוהו םימלענ םיבהלהש םילודג

.תנקורתמ היטבמאב

 Madland ב סוגוב ירפמאה .פורפ ומכ

Looniversity לשב" ,התוא אטבמ

 תורידחה תוארנה תא ,םיפתושמ טבמא יחלמ שומיש

 שומישה םע בולישב .יספא איה היטבמאה ימ לש

 םילק חוליג יניכס לש תונב ידי לע יביסנטניא-וישכע

 בור ,תכתמ לש ביבש קר רוא קיטסלפ םייושע

 בקעמל םינתינה םניא טושפ חוליגה יניכס יכ םייוכיסה

 ישנה ןוצרה עבונ הז לכ .היטבמאב הפוקתה ךותב

".תוקירבמ םיילגר תא גיצהל ידכ ידמל רתוימה

.םש סוגוב .פורפ םיבזוע ונחנא

 הלא רובע םימושיי םנשי ,לזמה הברמל

 לש םיב םהלש חוליגה יניכס רתאל םישקתמ

.םיעבצב תועוב

 Drone בכוכ Seeking-רעתה ,לשמל ,וחק

 קר שמשל לוכי הז לבא םניח םושיי והז .היצקילפאה

 בכוכ Drone רוזייר תוכתמ יאלג תכרע םע דחיב

 ביצקתה לעמ תצק אוה ךכו דנרג טעמכ הלועש ,םהלש

 תיצקילפאמ הנפוי ,טרפמ יפ לע ,םוזמזה .בור רובע

 הקירס השוע ,םכלש היטבמאה רדח לש הרקתב סוטל

 וליפא-היטבמא ךלש לש תכתמ ןכות לכ לש תידוסי

 קיודמב רתואי חוליגה יניכס תדלפ לש םילקה םיסיסר

 השעי ט"לזמה ימעור היהי ןופלטה . רצק ןמז ךותב

 יניכס לש םיאצממ לכ יבג לע ןיקת תינצפוק העונת

.ךלש היטבמאה ימ םיעוקש םירתסומ חוליג

 ,רעתה תא אוצמל לוכי אל ןיידע התא םא

 דצל ,הנעפות ךלש רעתה לש GPS תוטנידרואוק

 לש הגוצתב ,םשל עיגהל ךיא ומכ תויחנהו הפמה

 .ךלש ןופלטה

 טלזמ ,לכה ירחא-השיגב תוחפ שעור שפחמש ימל

 לש הזל לוק הווש רוציי ךלש היטבמאה ךותב ףע

 שי-תחא תבב קחשל תכתמ דבכ םיטרצנוק השימחכ

 שי .ריחמהמ רירבשב Razor-Seeking App תללוצ

 ללוצ רישכמל בטיה ומאת תכתמ יאלג ךכל

 עגרב ףוצל היהת תללוצה .תיתודידי תיגיג-היטבמאל

אצמיהל הכירצ חוליגה תנוכמ תאו ,ןיכסה תא רתא הז

 םיקזח םימרז שי ןכ םא אלא ,היתחתמ דימ

.ךלש היטבמאב

 תוחפ ,טעמב רתוי תיעבט השיג שפחמש ימל

 לש היצרדפה ,םינופלטל תויצקילפא ןוגכ םירבד היולת

 הכרע :םהלשמ לוז ןורתפ יד שי םיימואלניבה םיללוצ

 םע ,תיתודידי יזוק'ג-טבמא RazorSeeking Diver לש

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

 לש םירגתאה םע דדומתהל ידכ דחוימב ושענש

 םע דחי colorised טבמא יחלמ לש ירלופופה שומישה

 הייחש תועונת המכו ,הזה רישכמה םע .חוליג יניכס

 בורקב ךירצ התא ,(הכרעב הלולכ הייקית) תוטושפ

 המכ הנשמ אל חוליג לכ רתאל לגוסמ תויהל תולקב

.ךלש היטבמאב ךל שי תועוב



 ו ינפל

רופיא רחאל

 ךיא ?רופיא לע בושחל ךיא

 תננגוסמה ךרדה תא ןיבהל

 רופיאה תויונמוימ םשייל

 תא לידגהל דציכו ?ךלש

 םיזמר 4 ?הלאה תולוכיה

םיטושפ

Elmayahh רופיא לבקמ 

 BERLiNiB תכרעמ רובע

2019 / B יוסיכ 

 Elmayahh, insta @elmayahh :םגד

Mua: Myrto Departez, 

@myrto_departez insta

המוקט Aristo :הנומת

 וידוטס ימוקימ ,Psiri ,םימעפ Cafe: 7 ימוקימ

 @ insta ,הנותא ,P56 STUDIO :הנותא

studio.p56

:הזה תכרעמה רמאמב הנפוא יגתומ

 BY וטאט םייפגמ תוהובג בקע ילענו דוגיב

SUELITA, insta @tatu_by_suelita 

Animal Print סויראווידרטס ידי, insta 

@stradivarius

 תויקש ידי קבט קיתרנ :אבה ףדה

dakovasimona insta@ ,הנומיס





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 לע

 הפיו יעבט המ רפשל ידכ רופיא הצור התא

 ,םינפב תולכתסה לע ,ךכ ,וינפ לע

Wowfactor םישנאש אל הז .םש אוה 

 םה ןכ םא אלא) רופיאה לכתסהל םיכלוה

 לע לכתסהל םיכלוה םה .(עוצקמ ישנא

ךלש .םינפה

 איה היינפה לבא - םש אל אוה ,חילצמ הזשכ ,רופיא

.םיהדמ הזה ןבצעמ קר





#  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



 רשאכ :הזו :4 #

youve 

 שדחמ"

 תוציקס תושעל ,ןמז

ךלש

 ?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

selfassuredness תא קוידב תלחהב ךרטצת רתוי 

 .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



 ןורתיה

 לש יתואירבה

םינהנ

 ,וא

 לש םליאה רקח

יפויה גשומ

הרירפ Teuta :םגד

המוקט Aristo :הנומת

 ;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 Kinia :םגד

Aristo



 םה treets םיה םה treets םיה

 :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 { ידי לע העפשה

 :םזילמינימ

 ו :תוטשפ

הלוחמ הבישח



 םישוע רשאכ

תרחא הטאיד

 ללכ ךרדב}

 םסרופמ

 ,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



 םוקמ :"הבוט ריע" }

 םילויט יבבוח ובש

 דובכה םע םילפוטמ

 םה ידרוסבאה

{.םייואר
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