וא "תמוסרפ" תונמוסמ תועדומ :תומוסרפ

ךותב תוניוצמ תואצות םירצוי ונא ,םימרות

ובש ,בשחמ תועצמאב לק השענ רבדה .עדימ

דצב עיפוי "תא םסרפ" תמתוחה יכ םעפה

םיליחתמ ונחנא ,ןיזגמ םישוע ונחנא רשאכ

ןיזגמב תועדומ .רורב ךכ גצוה גתומ םש

.וז תרגסמ

וקב םינמוסמה טסקט יווק לע ץחול התא

.הזה ףדה לש לאמש
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ידי לע

תחא לכ ףילחהל ונא .ונלש ןיזגמה ךותל

לאיר לש תונונגס" רמאמ האר{ המוקט א

תירוקמ הריצי םה רחא טסקטו םירמאמה לכ
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תא קר םיצור ונחנא יכ אוה וז הטיש

,םירפוס ,םימגד עומשל םיחותפ דימת ונחנא
םסרופש  BERLiNiBןיזגמ לכ לש ןכותה

םילוכי הנפוא םירגולב :םירצוי תויוכז

,ונלש ןיזגמה רובע רתויב הבוטה הארשהה

לדומ ,ןיזגמל תודותב תונומת reblog

תורוקמהמ תונומת םירחוב ונחנא ןכלו

 Braten Reuschגנינה ןייטש רצוי אוה

לש ראזבה ,ורמונ ,גוו ןוגכ ,ונלש םיבוהאה

םיברועמה לכ .המוקט  Aristoיוניכ

תא ריאהל ידכ  Elle Magazine,ו רפראה

םיארקנ םימגד( םיארקנ contentcreation

יפכ ונתוא ררועל תונומת םע ונלש םיפדה
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תעב ןכו ,וז ךרדב חתופמ ןויליג לכ .ונלשמ

םיבהלנ יקווישה רסמה תאו ,םימסרפמ

)ונלש רתאל קינעהל ,םוסרפ ינמזל( ומוסרפ

.םורתל םיצורש םירחא

קר הז .ונלשמ אוה ןכותה לכ
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 O.יק'גו ילק סיירג דווילוה ילמס

.םינוקה לש םביל תאו םישנה לש הנפואה יבצעמ
תדלי תחרוצ תושגדומ תוישנ תויללצ יסלק גירא בוליש

היגלטסונ 10.
תירוקמ

ךרד המו ,הנפואה תיישעת לע ןיטולחל הטקנ  -80,הו
רתוי יתנפוא תוירוקמ תוריצי אוצמל ידכ רתוי הבוט
םלוכ לש ןויערה ?היינש דיו' גטניו תויונחב רשאמ
בהאמ רובע ילאידיא וניא קיודמ רבדה ותוא םישובל
יבבוח בור .ןונגס לש תידוחיי השוחת םע יתימא הנפוא
יכ תוכיתח שובלל םיבהוא םינוש תויהל םיאג הנפואה
תטייוחמ םילבקמ םיקלח ךא ,םיירוקמו םיידעלב םה
הכיתח ומכ "ידעלב" רמוא אל רבד םושו ,םירקי םה
תביס וז .ולשמ הירוטסיה םע ונימב דחוימ oneof
םיבוהאה םיביבחתה דחא איה' גטניו תויונחב תוינק

לש לותלתח בקע תודרפ שי .לותלתח בקע ףיסוהל

חצמ יטרס -ל ה'צאסרו רעיש תוכיס מ ?רעיש ירזבא

,הדימעב הווש תדדוחמו הכורא ןהוב הגאיסנלב

הנפואה תדלי לש go-to-םה רעיש ירזבא ,הדארפ

לוכי תמאב התא ,ןווכתמ ינא !עגתשהל הנועה "Tis

לש ןווגמ םג שי פושפוט ו וגנמ ןוגכ תוירלופופ תויונחו

םיפילק-מ ,םינוש תונונגסו םיעבצב גישהל ןתינ .הנועל

קור ידכ ןוחטיבה תא ךל שי רשאכ תועט םוש תושעל

.ךלש דעצה םיאתהל ידכ ןימז תונונגס

ימינפה דליה םע רבדל םיינועבצ בל תרוצב snap

.הז תא םיבהוא ונחנאו ,חוכ

רווקס ןהוב 8.
 -70ה תונש ןונגסב רקיעב דקמתה ,היגלטסונ המגמה

 Crazyםיליגע 6.

איה ךלש ןונגסה תא תולעהל רתויב הבוטה ךרדה ,םה

תא ףילחהל אל המל ,רחא ב'הראב וא ילד עבוכ ץוחב

הדשב לולסמה ודרי טושפ ךומכ שבול התאש המ

יפויה ץיוושהל םינינפ רטועמ בהז םיפילק ידכ ,םכלש

,קושיחה ליגע תמגמ תובקעב .הנפואה עובש ונאלימב

לש םיקיטובב רעישל םירזבא אוצמל ןתינ .ךלש יחצנה

ליגעה 'חמב השדח המגמ םע ונכרב רבכ וישכע ונחנא

ךכ ,הראז ומכ הנפוא הריהמ תויונחב וא תיליע הנפוא

קוקז התא םא !הצור התאש המ השעת ,בוט  ...הזו

.ביצקתו ןונגס לכל םיאתיש והשמ שיש

ברקתהל רתויב תיתנפואה ךרדה יבגל היחנה תצקל
לענ ןונגס היה דדוחמ ,ךורא פיט רשאכ ,הפוקת התייה

,יאולק . Loewe,לודגב חילצהל :הז הנה ,וז המגמ

הסיפתה תא התניש הגאיסנלב לבא ,תוחפל יתנפואה

תויטנגלא לש ומצע ונאלימ לש ןמא וליפאו ישנבי'ג

ןיידע אוה דדוחמה פיטה .הצמשל ןיכס לוחתא םע יכ

רבודמ רשאכ יכ עדוי לכ ,ינאמרא וי'גרו'ג ;םוכחתו

טלחהב אוה רשי ,קיודמה ךתחה לבא ,תיתנפוא הריחב

.וז הנועב רתוי בוט טלחהב אוה רתוי לודג ,םיליגע

םייפגמו םילדנס דיילפא .וז הנועב ליבומה דמעומה
,קיודמו שטולמ הארמ עיצמ עבורמה ןהובה ,דחאכ

בור ה

םייפקשמ 4.

SoughtAfter

םייקנע

לכל םיאתהל ידכ תולקב חסונמ תויהל לוכי רשא
לש ולא ללוכ ,רתויב םיניינעמה תונונגסה המכ .עוריא

הז :הריעזה שמשה יפקשמ תמגמ הסנמ ןיידע םה ימל

מ בקע םילדנסו תודרפה ןוגכ ,םיעודי תוחפ םיגתומ

תויהל יושע וישכע זא ולש םייחה רוזחמ לכ ףוסב

 Saldaña.לוקינ םיבצועמ תובקעו  & Machךאמ

וישכע םילודג הנפוא יתב .ךלש הנורחאה תונמדזהה

םירזיבא

יפקשמ לש ידוקפת-אלה ךא ןנגוסמה ןונגסה תא םיחוד

אוצמל לוכי התא .םלוכל םיצילממ ונחנאש והשמ ונלש

מ .םיעוציב יפקשמ וא םיניגמ םיריכזמ ףילחהו ,שמש

.סואכה לכ ןיב תויתימא םינינפ המכ

,יקיינ םע ןוטסרפ ןורה לש הלועפה ףותיש ידכ Loewe

םירקובה יפגמ 2.

םה ןגמ יפקשמ תארשהב הלאו "ןעונפוא שמש יפקשמ"
.השדחה  ITהארמה

אוה הנידמה הארמ תא ,ריעה תונב לכ רובע !הח-ייא

ץיק  /ביבאה רובע
2019

יזורו רנ'ג לדנק ומכ בוחר ןונגסב םיעיפשמה !הרזח
ינשל םירקוב יפגמ הדנדנ ופצנ HuntingtonWhitley
הברמל רשא ,דלפרגל לרק םג .הלילו םמוי םירקמ

אתבסה תטישפ לש ןוראב 7.

ןונגסה ןתנ ,הנשה ראורבפ שדוחב רטפנ רעצה
יפגמ תועיצמש ידי לע רשכה הלענה לש הזה יסאלקה
םה וליאכ הארנ הזו ,םירטסניימה לא ורזח םירקובה

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

ףיעצ היצלופינמ 9.

ךלש אתבסה לש ןוראל סנכיהל םיצילממ ונא ,תודבכ
םא תוארל ,ותוא התאש ןמזב ,םגו .םינינפ המכ אוצמלו
םיילענ ,לותלתח תובקע המכ אוצמל לוכי התא
םה ,לזמ םכל היהי םא .ידמ הארמל תוידפותרוא

לכ רובע קשחנ רזיבא םיפיעצ ונלקש אל ןמזמ רבכ הז
תושעל רתוי שי םתוחכונ רשאכ ,ףרוחה טעמל הנועה
.תיתנפוא הרהצה תלבק רשאמ ברוצה רוקה םע
.וניראווצ לע חרכהב אל ךא ,הנוע וז הרזחב םה םיפיעצ
תולעהל םלשומ רזיבא םה רמוח לש םיפנפנתמ יכרוא
אל םתא םא .ךלשמ ידוחיי ןונגס םע ךלש בוהאה קיתה
לוכי דימת התא  accessorising,תויקש לש עטקב

,םלשומ הליל-םויה תשובלתה רובע .ראשיהל ידכ ןאכ

תוכיתח קיזחהל ולכוי אל םהלש םיכונתה יכ םיששוחה

לולסמ לע דובעל לוכי הזש ומכ הארנש רבד .ומיאתי
ורביד םלוכ הנורחאה הנועה .םלשומ אוה השור ןומיס
ירבג גירא עיצמש ;םישנ לש הנפואב תירדגמ תוליזנ לע
כ אוה וז הנועב .המאתה-תועוגר תורתפוכמ תוצלוחו
תומימתה ; vulnerablityישנ חוכ ןיב רעפה לע רשגל
הז גשומ .השיא לש הכרה תונידעה םע בולישב דלי לש
הארשה ררועמ אוה

 TINYםיקית 5.

הנפוא בתכ @fashionjudgment,
BERLiNiB,

יפגמ .ולש  FW18ידנפ לולסמה ףסואב םירקוב
הלאו  accessorise,ידכ םכחותמ ןפואב םיקוקז ולאל

,היפוס ילטנ ידי לע

 flowy.ןונגסב ימהוב  maxidressםע ךלש םייפגמ גוז

?ףיכ םה לבא' סמ ?ילנויצקנופ םיריעז םיקית םאה
ולאל .טלחהב ? FASHIONםיחרוצ םה םאהו .ןכ ןכבו
ןכלו רבד םיאתהל הלוכי אל הנטק תיקש םיבשוחש
:ךליבשב ותוא רובשל יל ונת ,ןיטולחל תלעות רסח אוה
תצק הז ךירצ התאש המ לכ ,םירבח םע אצוי התאשכ

ףוס ףוס ךלש ימינפה דליה  rediscoveringמ

תוחתפמה תאו ףוצח תצק ילוא ,יארשא סיטרכ וא ףסכ

לש המגמה ,םיפרוטמ תובקע הלא שובלה

!הנטק תיקש ךותב הז לכ תא םיאתהל לוכי התא  .ךלש

ךלש תפנפנמ איה הנועה

ונלש דיב הז ,ונבור רובע ,ןכבו ?ךלש ןופלטה יבגל המ
קיתה תא תתל אל המל זא ,הרקמ לכב ןמזה בור

שאר ביבס ףיעצ ךורכל :הצימא הריחב לע תכלל

סטוט אל דיגהל לוכי ימ ,לכה ירחא ?יוכיס ןטנטקה

 1950ריכזמ ןונגסב

? Jacquemusלש די תדובעב לדוגב ורקימ

.תוילאודיבידניא

םיבקע3. Mule-
יפגמ םא  2019.ץיק  /ביבאה לש רזבאה אוה םילענ
םיכרד ןנשי !שואיי לא ,םכלש עטקה אל םה םירקובה
בהוא התא םא .ךלש םיילענה םע הרהצה תתל תורחא

!הלעמל תוכיס ,רוזפ רעיש 1.

שובלל לקו חונ המכ רובע תודרפ
תצק עיזמ אלו ,ךכ ,םמחתמ ריוואה גזמ

ב ריצבה םיטנמלא ינש :ןונגס הרכה
םיטביה ללוכ ,הזה ךוראה הכירעה
לש הלועמ הדובע תארשהב ,עבצ לש

לש תונונגס
 GENZלאיר

ב  Tookesןימסי םע  Veggaהקירנא
.ןטסחזק , Nov'18,ראזב סרפראה

: Elmayahh,וז תכרעמ הנפואה לדומ ,םגד יוסיכ
@elmayahh mua: Myrto Departez,
@myrto_departez

המוקט : Aristoםלצ
וידוטס ימוקימ , Psiri,םימעפ  Cafe: 7ימוקימ

התא
יתבשח
 Gen Zתעדיש

, @ studio.p56הנותא : P56 STUDIO,הנותא

:הזה תכרעמה רמאמב תויוות
 BY SUELITA,וטאט הובג בקע הלענו דוגיב
,סויראווידרטס ידי  @tatu_by_suelitaיפגמ
@stradivarius

,ןונגס
לש  rawestיטביה תאו יפוי
 2019ץיקה תנפוא

,הנומיס תויקש ידי קבט קיתרנ
@pouches_simona

 retrosexual.grמ גטניו דויצ
טנרטניא RETROSEXUAL,

,ךתעד ררחתשהל :תומגמ
הכ תויטנגלאב לבא

?יתנבה
,ייקוא
!זא

קט ידמ Gen Z:
תויהל אל עדומ
רוע עדומ

ליג" ,ןלפק יי'ג סיאול רמא ינקירמא ךנחמ

תוישגר תוכופהת הווהמ תורגבתהה
יחצנה ישונא ןוצר ןיב קבאמ ,תוימינפ
קזחה ןוצרה לעו רבעה לע קפרתהל ידכ
ילוא ".דיתעב האלה םדקתהל הדימ התואב
.דימת לבא ,וישכע קר אל ;איה הנפואה המ קוידב הז
ךירעמ ןיב ןוזיא לע רומשל ידכ םחליהל דימת ונחנא
תונורתפ תאיצמו ,הלש תועפשהה תאו רבעה תא
םייחב ןוזיאה יכ הרימש .רתוי בוט דיתע רובע םיינשדח
תונוראה ךותל הז ןויער תחקל אל המלו ,ינויח אוה
לותלתח תובקע םע תיסקס ישמ תלמש שבלת ?ונלש
לע ךתעד המ .םידומח שאר תוכיס םע הפילח וא
תצלוח ךרב הבוגב םייברג םע תיסלק ןורפיע תיאצח
התא רתוי יתריצי  -םיעושעש ןג ומכ איה הנפוא ?ןוליינ

 2019.ףרוח  /ויתס תויצקלוק

.ןלשר םימת רעונ ריכזמ תויוכיא

,םירחא םיבצעמ לש ץמוקו Delpozo, Rodarte

,םינש תואמ ךשמב םירבג ידי לע קחושמ רבכ םייסנכמ

םיפסואה דחא לכ טעמכ ךותל רגבתמה אשונה תוגרוא

קלח  1930.לככ רחואמ םתוא ומירה םישנש דועב

ידי לע הנורחאל הדפקהה ,םהלש

ןלרמ
וקוקו ןרובפה ןירתק ,ךירטיד
.לנאש

קראמ
גיצה רשא ,הדארפ ןשארבו סבוקיי'ג

יברג ,דרופסקוא ילענ םע רפס תארשהב טבמ תונדנב
רימשקמ םירדווס ,לוד-יבייב תולמש ,ךרבbelowthe-

ויהש העונתה לש םילודג יכה םיעיפשמה

ךותל תורגבל חרוב

םיטושיק לש ןווגמ דועו ,םינבל הצלוח ינוראווצ םע
גיצה רשא ,רויד םג אוצמל ןתינ ריעצ הארמ ףסונ .תשק
תומימתה תא אשונ  ballerinainspired,יטבמ לש ןווגמ
תארשהב תויאצחו שאר יטרס ,הנירלב ילענ םע דלי לש
.וטוט

םישוע וישכע שי דחאכ םירבגו םישנש תורמל
יואר ,םהלש החתלמה לש תירקיע תוקלח םייסנכמב

.ןיבהל םילוכי םלוכ אל םא םג ,הז ףיכ רתוי ,לבקמ

םג .תוירבגו חוכ לש למס הרתונ העיבתה יכ ןייצל
לש תושגר עיבהל תופילח שובלל םישנ ,ינרדומה ןדיעב
.םתוא שבול רשאכ המצועו חוכ

תורגבתהה ליג

הפיחד לבקמ םירחאל לומ הקזח תוחכונ לש םרואית
השיא וא רבג ןיא לבא ,יוצר טקפא אוה ןוחטיב לש
ןיאו ,םיארחא םירגובמ דימת אל ונחנא .תע לכב הקזח
ררחתשהל הצור ידמ רתוי תוירחאב תאשל ימ יכ קפס
.םינמזב

לש תומימתה תארשהב דע לגר ףכמ שאר טבמ דועב

בתכ , @fashionjudgment,היפוס ילטנ ידי לע
 BERLiNiB, nathaliesophiajournalisteהנפוא

םע ליחתהל אוה זמר ,לכל םיאתהל אלש יושע רעונ

@ gmail.com

לכ ,ישיא ןונגס וא ליגל רשק אלל .םינטקה םירבדה
שאר תוכיס וא טרס ןוגכ רעיש רזבא בנגתהל לוכי דחא
ךרד דוע .םהלש ימשר רתוי וא ימוימויה הארמה ךותל
תרוצב איה ךלש החתלמה ךותל המגמ םשייל תרדהנ
לוסרקה ןיב םינוש םיכרואב  Sheerםייברג .םינבל
תא םמורל םלשומה רזיבאה תא ךופהל לוכי ךרבל
תרתוכה תלוג םתוא ךפוהש המ ,חונו טושפ םיילענה
ךיא לש רתויב תובוטה תואמגודה .ךלש תשובלתה לש

תודלי

ןיב הפוקתכ רדגומה ,תורגבתהה ליג

תעב שומישל תמלשומה הלימה איה ,תורגבל

 Erdem, schoolgirlinspiredןוליינה םה םתוא שובלל

.וז הנועב םילולסמה רוזחמב תומגמה בור תא ראתמה

ךלש הארשהה קיפ  Rae.ןזוס לש הרחתה גנועו ,הדארפ

 -תוילילש תויצטונוק םיתעל תויהל הלוכי הלימה םנמא

.תוישנ לש קזח ןוזח ונל איבה  2018ףרוח  /ויתס

תוהמ  -תוינלשר תוינדרמ תודמע םע רעונ ינב

ףנפנל ךירצ וניאש דחאו קזח ןוצר לעב Intelligent,

גירא  2019ץיק  /ביבאה .הברהב הנוש איה תורגבתהה

ומכ ,חונו יופר והשמ שובלל ףידעמ ילוא לבא ,הפוג

רתוי ףקשמ הנועה לש

.טרופס תפילחב

!הז םע תכללו

ילש
אוה רעונ

;תושיגרו תוכר

תופילח רובע הבהאה

םיה ישנב

לש

ןוויכ ראשייו יאדווב ותיצה רבכ תונורא
תועובשב .אובל תונוע יברו תיחכונה הנועה לכ ךרואל
עוגר גירא וגצוהש םינורחאה הנפואה

ךלש

ךלש ינשוחה

IQ
, @melita_maya mua:הטילמ היאמ :הנפוא לדומ
Myrto Departez, @myrto_departez

המוקט : Aristoםלצ
: TRANZISTORםימוקימ
Cafe-Bistrotheque, Psiri, P56
@ ,הנותא ,הנותא STUDIO
studio.p56

 Hידי םיילענו דוגיב :הזה תכרעמה רמאמב תויוות
& M, & HM

,הנומיס תויקש ידי קבט קיתרנ
@pouches_simona

 retrosexual.grמ גטניו דויצ
טנרטניא RETROSEXUAL,

דיל טיורטד ןסחאל םידגב םקוממה אסיכ לוהרוו ידנא
הנותא Monastiraki,

גצוימ וא יזיפ םא ןיב ,םירפס
רתוי

םינופלטה לע ןיע ףרהל
,ונלש םיישיאה םיבשחמהו
םגד הנפוא .שפנה תא ררועל
 2019ספ םע תאז םיגדמ היאמ
.גאטניו  -60ה לש

ןדיע
םיבשחמה
היה
ידי לע דסונ

םיצמאמ
םיילאוטקלטניא
,המכ לש
שי וישכעו
לג ונל

S selfeducation
המכ IQ ensual:
עבצא יללכ

,יתונמא ,ינשוחה טרפל
לע חומה תויהל לוכי ףוגה
.הגוצת

ןיינע
,בוציעה
,תונמא ,יפוי
,תוינשוח
יבחרב ץפומ
לע םלועה
ידי
היגולונכט
.יכ דואמ

 1:רפסמ קוח
תוכורא םיילגר #
חומה לש הזתיטנאה אל - -
לגוסמ

רבדל וחווד תושונאל תולודג יתריצי תומשנ יבר
תושגרה תא םיאתהל ידכ םילימ אצומ התא .םמצעב
לודגל ךלש תונבותה ךכ לכ ינשוח תונויערה תאו ךלש
םילימב שמתשהל םוקמב .תונשל םילוכי תושגרו
אוצמל ,הנומת ראתל ידכ "ער" וא "בוט" ומכ תוטושפ
דדועל ידכ רתוי בר קמוע םע רתוי תוירואית םילימ
.האור התאש המ לש ךלשמ הנבה

חק  '2:סמ ללכ
םילימה תא
תוינשוח

# 3:

 3:ללכ

םייוריג רוקח
תוניתמב
יכ אוה  1970,מ רתוי וליפאו  -1960,ןמ תשרומ
חומה לדג ךכ ,םירציימ ונחנאש קזח םיילטנמ םייוריג
חומה לש השדחה "תוילמרונ" תא ;הרזחב םחלנ
ובש םלועב לבא .ולש תימיכה הביבסה ידי לע תרדגומ
םיעצבתמש הנשמו חומה חמצ ירמוחו ,הפוצר תואנק
,םישידח םירלוד םידראילימ תוישעת רוציל תיקוחל
ידמ םילק ילכש םייוריג לש הכרעב טיעמהל אל הבה
לוהוכלאה תייתשב אלל היה סואהדוו היה המ .םעפ
הלועפה יקרפ ילב גנימלפ ןאיא לש דנוב וא ,יטרב לש
?ןיטוקינה לעפומ

# 3:

 4:ללכ

גשומ ואוב
ףוגה תא ביהלהל

תוינימ  /תוינשוח תומצועב שדקומ חומה לש רכינ קלח
.םאולמב הלעפהה רובע תיחרכה איה תיגשומ תדובעו
םע דובעל "הובג" ינוטלפא לש גוס והז ,םיבר רובע
.יפוי

,חומה לש םיטנווקה  chesistryתא תברעמה הינומרה
.קפסל לוכי הנישב קר רשא

 '5:סמ ללכ
םסק איה הנישה
תובכרומה ללגב תורגבתהה ליגב ריבגמ הנישב ךרוצה
;םירגובמ רובע רתוי תוהובג תוינומרה לש

לש יעדמה רקחב יטנוולר אוה בהזה סחי ".בהזה סחי"
םירפסמה .תויביטקרטאה ןיבל תואירב ןיב םירשק
םהלש בהזה סחי ו  3, 5, 8י'צאנוביפ

# 3:
בוציע שפחמה רובע תינחור הפורת איה 1.618 ..
.ינשוחה לכשמה תנמ לע ,ינשוחה הנפוא

 6:ללכ

איה י'צאנוביפ
תוינימ
םלועב ,וא ,אירב םינימא תינימ ףתוש רחא שופיחה
,םיאירב םינימא םיפתוש ,הז רתויו polyamorous
יוהיזל יפוי תונוכת לש הקירמונ ךותל טווחמ
תונוכמה יביטקניטסניא

.תויטנתוא תומזגרוא הברה וליפא וא דחא
ךרד דחא תחקולו תיביטקארטניא איה היצקילפאה

ונתריקח תא ונחקל ,רואנ ילוא לבא ךובנ תצק

,טואא-רוכמ היה הז ".תיתוכאלמ הוורפ" לש הווסמב

ונחנא .םיטיהר לש תילמ איה תועמשמה ",דופיר" לש

תולאש המכ םתוא לואשל ,בוחרב םישנאל תפסונ

קר אל הז .קוחצל הביס םוש יאדוובו ,היירורעש זאו

יונישה ירדחב ,ןוסרדנא בג ריעצ יכ שחנל קר םילוכי

".ףויז" התייה חתפמה תלימ ובש ידמל תויארקא

עגפ םג אלא ונלש  animalfriendlyתושגר זיגרהל

TNS

.תמאב יניצר ןיינע .יכ רוצייל וסנכנ רשא תויחב

{True

גשומה תא ריכמ אלש ימל ".לופיטל ףידע דופירה"

לכ ףיוזמה דעצ תא ןירקהל דציכ הדימל לש םיישקה

תילמ התוא ןז אצמנ ,ףוחה תוקישנ תונצס ןיב הלש

.דעצ רחא ףיוזמ- a-ומכ  itlooksךכ

ביבחת קפס ןיא .ונלדג תופסו תונוש תוקיתע תוסרוכ

.הז תא בהוא ךכ לכ יתייה .אלפנ .ףיוזמ ןכ :ש

:בוחרב םדא דוע !לע לבקמ אוה ,רוריבב Fake,

}ףיעס תויוטש

לש ףוליחה תוקד תולבל תלמגתמ ךרדו ,יליצא דואמ
.דחא
".םיפיוזמ" גשומה תא םיקדוב ונחנא ,ייה :ש
דחא ינפ לע םיפיוזמ רגרובמה ףידעמ התא םאה :ש

ידכ תוינש רשע שמח ךל ןתונ הז ,רותפכ תציחלב
ךיא יפ לע םינויצ ךל ןתונ זאו ,םינכומ לבקל

?דלנודקמ ותוא תונקל לוכי התא םא ,יטנתוא
?אב התא הפיאו :ת

.םה ךיתוחרצ inauthentic

המוקט : Aristoרויאו טסקט
לש סוגוב ירפמה עדונה רוספורפה םע רשק ונרצי
תא ןייפאל ונממ שקיבו Madland Looniversity
אוה ,גלזמה הצק לע ,תאו ,םייח ונחנא הבש הפוקתה

רגרובמה ,היהי יטסטנפ הז ךיא ילש םיהולא וה :ת

תוריקח לש תעה בתכ ךותמ םיאב ונחנא :ש
םכילע בוהאה תושדחה ץורע חיננ .ףיוזמ ךותל תופיוזמ
קומע( ןוטרסב םגדומש יפכ ,םהלש תוצלמהה תחא

!ירמגל !ףיוזמ

ןיידע התא םאה ".תושדח ףיוזמ קר" ךותל המצע םמש
?הז תא הצור

תירקש הרוצב חורצל אוה ,יאטירבלס ברועמה )ףיוזמ
רמול איה תפסונ הצלמה .בצקל ץוחמ ןיטולחלו לילעב

.םזינרדומטסופה ידכ הז לכ תא םישל

:ףסונ .םש תובהלתה רסח אל

תיתוכאלמ הוורפ

לש תעה בתכב הנורחאל םסרופש רקחמ ,השעמל

בוט יכה היה הז" ןוגכ ןכמ רחאל דיימ תואשילק הברה

יכה םיביבחתה ןיב אוה דופיר יכ הלוע ףיוזמ עדמ

.תומוד תויוטשו "םעפ יא יל היהש

.םעפ  -םיבוטה

ברע תחורא לוכאל םילוכי םתייהש חיננ :ש
טרס ,םידאמ תכלה בכוכ לע ,אישנה םע םיפיוזמ
?ףתתשמ תייה םאה ,ףיוזמ ידועית

!ותוא ץירעמ יתייה !םיהדמ ןויער הזיא !םיהדמ :ת

Genuine
ןכתיי .שדח ןדיעב תעכ םיאצמנ ונא יכ םירמואה שי

ולא .תיתימא הוורפ ףידעמ טסינרדומ"
תא רבעמ םה  postthat.םה תפיוזמ הוורפ-םיפידעמה

קיפנהל ץלאנ הנפוא יגתומ המכ יכ בל היהיש

לכ
 fakedom,רקחב ,דבלב םימדקתמ םניאש ולאל
וא  polyamorousםיסחי תוכרעמב םג אלא
ןופלטל היצקילפא  -ןוכנ םתשחינ  -שי ,םיבהא-ונומ

החיש ןוכתמ הארנ םיפיוזמ םירבד לע םירבדמ

,ו "!ףיוזמ ףיוזמ" ארקנ תייצקילפא .ךליבשב דחוימב

:תפסונ המגוד הנה .תחלצומ

הטימ דויצל  Bluetoothתועצמאב רבוחמו דרוהש םעפ
ףייזל ,םג ,ךיא דומלל ידכ תוחוקל דמלמ הז ,םיאתמ
ףיוזמ  O.תא

יצחב תפיוזמ תינוכמ ךל עיצה והשימש חינת :ש
לע תכלל לוכי התא םאה .תיתימא תינוכמ לש ריחמה
?הז
?ףיוזמ בכר הז םע םוקמ םושל עוסנל לוכי התא :ת
תויהל בהוא תמאב ינא !םיסקמ .אלש ןבומכ :ש
!טלחהב ,בכר חמשא ינא .תיבב

,לפרועמ תצק אוה ןויערה לכ ירוחאמ הירואיתה
:תוסנל ךרטצנ לבא
הלש תוקומעה תויועמשמה "ףויז" ,ןגוה תויהל ידכ
תויהל ףתוש קתרמ הזש וטילחה היצקילפאה ירצוי

הלמפ ידגאה .הנורחא וא הנועה לש ומכ שדח םניא

ופייז טושפ םיפתוש וא גוז תב וא ןבה יכ דושח

רתויב ירלופופ היה רשא ,ץרפמה רמשמ ןוסרדנא

.םהלש המזגרואה

גשומל ליבש רזיילב-א היה  -90,ה תונש עצמאב
.תושונאה ךותל קומע ךכ לכ ותוא ךופהל ידכ םיפיוזמ
תא שממל תונושארה תחא התייה איה ,ןכאו
םייחה חרוא תא רפשל ידכ  fakedomלאיצנטופה

תמאב םיאבש הלאל גואדל היה ,ןבומכ ,הז

.ישונאה

שי וישכע יכ הז תקיודמ הגאד סחייתהל הזו .תולקבו
רשא !",תפיוזמ ףיוזמ" םניחב היצקילפאה תא ונל
תמאב הז ךכ( תולטמ לעמ ןכאו תושעל םישנא דמלמ
תויוגהנתה ידכ םישוע םישנאש המ לכ )ףויז ומכ הארנ
הדבועה תא ריתסהל ידכ ילוא ,המזגרוא תופייזמ
םימייקמ םהש תוליעיב

רתויב ץרפמה רמשמ יקרפ הליבש ,ןוסרדנא' בגה
חוסינ הז לש םרבחמ אוה ,יניקיבב ילאמינימ שובלב
לש ויתובשחמ בושיח תניחבמ  E = mc2levelןואג
:ףויז לע תושונאה
?ידמ ,תפיוזמ תויהל ,הרקמב ,אישנה םאה :ת
? ..םידאמו :ת .ןכ :ש

קר םילוכי ונחנא "םזינרדומטסופ" םוקמב זא .יכ

הסנמ לש קירבמה ןויערה רחאל רוביצ תויולצנתה

הרוצב הז תא םכסמ הז !תיתוכאלמ הוורפ רמול

תחת םהלש תיטנתואה הוורפה רוכמל

"?בשוח אל התא ,תרדוסמ

]ףצרב [ וגרוד  highorgasmירועיש הרשומה רשא םיפתוש"
בוט חיר תאו ,ןמאנ ,םח ,יתריצי ,יטסירומוה רתוי יפכ
םגו  loworgasm,ירועיש םירשומ םיפתוש רשאמ רתוי
ףתוש םורגל ידכ רתוי םילודג םיצמאמ םיקסוע
, FKסירא , MJ Sidari, EAקולרש ."(JMהמזגרוא

דועבו ,ץרה-וליק חווט וא  kHz,סנכיהל קוחצ
תורשע המכ ברעל תינימ טטר יוריג לש תורוצ המכ
עבשומ רקחמל ןיינע לש תורות תובלוצ המכ שי ,ץרה

הגוצת לבקמ תוריהמבו ,ריעה לעמ
 EEG.והז .הלודגה הנומתה לש

.ףוגהו חומה ץרה  8-13העפותה תועמשמ לש

, BP Zietsch, Neuroscience Socioaffectiveולראב

תגעב ,גווסמ תויהל םילוכי הלאה תועפוההמ קלח

,קפס אלל ,אוה קלחה "חירסמ ,בוטה" ).היגולוכיספ &

תמיוסמ הצובק שי ".חומ לג" ומכ ,תילנויצנבנוק EEG

.םייתנפוא םשוב יגתומל אוה תובוט תושדח

וכז רשא )היינשב םירוזחמ( ץרה  13ו  8ןיב םילג לש

תורעה
עדמה תארשהב

ארקנש המ הז .תויתריציה ירקוח לש םביל תמושתב
,היפרה ןוגכ תועפותל רושק חומה לש "אפלא תנידמ"
ןכו ,תמרוז האנה לש השוחת ,הבבוש תויתריצי
.דחפו באכ לש תיללכ התחפה
ןטלוק יאת יכ דחא תויהל הרוק הז תמיוסמ תורידת
.םישיגר יכה םה ןגדגדה

 EEGאפלא חוכ :םג ףסונ רקחמ הנקמ תלבקל
ב קדנב קניפ  A & Mידי לע םייתריצי תובשחמו
ידי לע ךרענש רקחמו Neurosci. Biobehav., 2014
,הלש עדמה ןקתמב םג  Prause, Ph.D.,לוקינ
www.liberoscenter.com

וז תמיוסמ תורידת
קוחש ךלהמב ריבגמ רשא ל"נה אפלא בצמל ההזה - -
ילאנאה רוזאב םיחכונ ללכ ךרדב אוה  -ינימ יוריגו
םימיוסמ םינעדמ תדימב( תישנ המזגרוא ךלהמב
תויסיפ תודונת תויהל תולוכי ךרד דודמל יכ םיארמ
).המזגרוא ישנ קודבל ןוגכ

הז .יטסירומוה ומצע ינפב אל אוה רומוה לש עדמה
לע תונעל שקבמה ,עגיימ רקחמ ראותמ תויהל לוכי
תויומכה ןיב םינימה ןיב םילדבהה םה המ :ןוגכ תולאש
רוציל קוחש לש תועוגר תורוצ יכ ואצמ םירקוח

תא לידגמ ךכבו  13 Hertz--ו  8ןיב םילג

ףוגו חומ

ךלהמב םירצוי םישנא םירדתב לוק המ ;? קוחש לש
תוברתה לש יאמצע קוחש אוה הדימ וזיאב ;? קוחצה
;?

, esp.הלא םילג לש תוחכונה .חומה לש אפלא תנידמ
תויתריצי תא רפשמ ,היצלרוקב םייביסנטניא םה רשאכ
.הקימעמ הדימל םגו

תפסונ תוינימל רומוה ןיב םיסחיה תכרעמ םע תורכיה

חומב קוחצ לש דיקפתה והמ

תא רוחבל ךיא לש םימיה תקיתע הלאשל ונתוא האיבמ

םידלי

חומ ילג ךותל רקחמה בשחתהב .בוטה ינימה ףתושה
יכ תולגל עיתפמ הז ןיא ,הנידמה אפלא

בכרומ אשונה לע םידבועש םירקוח לש הנחמה
:םירושק םיאצממ לש הרדס היה ינימה יוריג לש רתוי

קוחצ ךלהמב םירדת
סקסו

לש

?תוחתפתה
העפות לע םירקחמ םנשי ),תוניצרבו( המוד ןפואב
המכ קלוחה םדא ינבל תובישח תלעב תרחא תיגולויזיפ

לש

םישנא'
םישנא
'םיקיחצמ
םיקיחצמ

הצמשל ,ןייק לקיימ רס .וז הקלחמב ןורתי שי

.לידגהל םיטונ חומב אפלא ילג ,תינימ תוררוע ןמזב
תיחפהל לוכי ררוע ליבומ ינימ יוריג יכ ,זא ןאכמ
.םדא ינב לצא דחפו באכ לש תושוחת

.םיכסי הארנכ ,ולש תויטילופה תוניקתה יא לשב

תודשל םירושק רשא ,רקחמ לש ישילש םוחת

םישנ רתוי קוחצל לוכי התא" ,םימסרופמ וירבדל

עודי  electroencephalography,לש וז אוה ,םהינש

םה דוע לכ קר ,וכותל תותפל לוכי התאש הממ הטימל
".הטימב התאשכ קוחצל קיספהל

.המזגרואה :קוחצמ תופתושמ תונוכת

ןפואב ןיטקהל אפלא ילג ,ללככ ,המזגרוא-טסופ
לגשמה רחאלש :ךכל יניטל חנומ שי .ידיימ
tristesse.

הניחבמ רתוי דצל  EEG. EEG,ויוניכב רתוי
לש תוליעפ תדידמ לש תוכבוסמ םיכרד תיגולונכט
הממ חומב שחרתמש המ יבגל היצקידניא קפסמ ,חומה
אוה חומה יכ לוקש .רופיצה ףועממ ראותמ תויהל לוכי

רופיצ יבובז

דבלב םירוביד אל הזש ךכ לע עיבצמ הז רקחמ
שממ תויהל יושע ןימה לש רתויב בוטה קלחה יכ רמול
.המזגרואה ינפל
םיאצממ יעדמ עדי ול שי ,הדיצה תוחידבה לכ
 2016,תנשב .ןייק לש הבוגתה לש הכימת םירומח
יכ האצמ םירבחמ לש הצובק

לש לוק

ירדת ש ןמזב

;ריע ומכ
המוקט : Aristoטסקט

ןחבמ ינגרוא
גנירויט
ןמ ,סקירטמ תילוח מ
תמחלמ דע ןרקה
ילנטס ןמ ,םיבכוכה
& קירבוק

 ACקרלק
לש

ןיב עסמה לא דבוע
:העפשה םישדחה םיבכוכה
 /סקילפטנ ידי ירבקסיד
תיטנווק היגולויב CBS,
השוחת ישפינ הניימד
לע רמוש םיילסרבינוא
לש תולובגה תא ףחוד
הנפוא יפחד קפסמו היצקיפ

ליבשב שושג
לכש

:הזה תכרעמה רמאמב לדומה הנפוא
 Rizou, @natalierizou mua:ילטנ
Myrto Departez, @myrto_departez

המוקט : Aristoםלצ

 Asimakiהירמ :בוציע טס םילתמ

@ ,הנותא : P56 STUDIO,םוקימ
studio.p56

:הזה תכרעמה רמאמב תויוות

,ליעמ ,הצלוח ,םירצק םייסנכמ ,םייסנכמ
 ZARA,ידי םיהובג םיבקע םע םיילענ
@zara

 GUESS, @guessידי Sportswear

 LKידי הנותחת השבלה הייזח
, @lk_intimateימיטניא

,דיתעב האמ
תירשפא
ןחבמ ינגרוא
:גנירויט

ךותל תששגמ איה
תולגל תורז תויושי

 -21ה
:האמה
:גנירויט ןחבמ
איה
תונכות םא קדוב
תושפוטמ בשחמ
םישנא תומרל תולוכי

םא םתעד תא

--

,תובשחמ םהל שי
םיבהוא ילואו תושגר
םדא ינבכ ונרובע

םהל שיש םיבשוח
חומ

העדות
.םרוז[...]...םיה
.םרוז
.םרוז ]
וא "
וא "

"רהנ"רהנ
וא וא
"רהנ"
םהואםרז

תורופאטמ
אוה ותועצמאבש
יעבט ןפואב תראותמ
הז לע רבדמ ב .רתויב
םרז ותוא הנכת ,ןלהל
העדות לש ,הבשחמ

םייח לש וא ,םי
.תיביטקייבוס
סמיי'ג םאיליו - -

 I: MINDקלח
רבעמו

ןתינ אל העדות םי
םיחנומב תאז ריבסהל
םי רובע .םייזיפ
אוה העדות

דוסי טלחהב
תויהל לוכי אל הז .
רבד לכ תניחבמ הוויה
.רחא

ןיוורא - -
רגנידרש

ךרד תריצי
.םיישפנ םינבמה
אוה ימינפה דעה
תועדומ לש ימצע
לע ,רשא ,תורוהט
יל'גנטפ - -
יתלבו תולובג יפ
םיספות ,הנתשמ

רתויב הפיה רבדה
תווחל םילוכי ונאש
והז .ןירותסמה אוה
לכ לש רוקמה
עדמהו תונמאה
.םינוכנה

טרבלא - -
ןייטשנייא

רתוי קומע דבורב
.םרוז ][...
.םרוז ]

...

ןיא תיטנווקה המרב

 ESSו הנשמ

היגולויב ןיב לדבה

 ...םה consciousn

.הקיזיפו

.םרוז ][...
.םרוז ]

דרפנ יתלב דוד
עולקשו
--

& רלופ ןאירב - -
,ןמצרוק סכלא
םהלש קרט בכרהב
ראטס

םהוב

,ףרוטמ אוה םוקיה
.טעמ ףרוטמ

גרבסניג ןלא - -

וא "רהנ"

וא " ירבקסיד

םלועה ,ךלש חומה
,תועדומ לש הזה
עורז םוקי אוה
התאשכ .םיבכוכ
,לגרה םע ףדנתהל
םיכרד ףלאב
תוכפוה תושדח
.תורורב

ימור - -

איה תרחא העידי
היצנגילטניא
הזד ואל - -

הבהא בשוח אל ינא
בשוח ינא .הביסכ
הנושאר העיגמ הבהא
תוביסה תא ןכמ רחאלו
.בוקעל

 -יזוגנ הדנממי'צ
הי'צידא

דנוארס ] [...הבהא
היווהה לכ לש

ץמאל טאל ביחרמ
.תויהל דיתעש תא

לילח ןארבו'ג - -
ןארבו'ג

איה ךלש הירואתה
אל הז לבא ,תעגושמ
אל הז

לכ

ידכ קיפסמ עגושמ
סלינ .יתימא תויהל
רהוב
--

רזה דבלב וז אל
ונחנאש הממ םוקיה

רז הז ,בשוח
םילוכי ונחנאש הממ
 ..בושחל

גרבנזייה רנרו - -

ףוסוליפ  yלש םיקלח
םייושע קיתעה
ירט םיינויגה תויהל

 -21,ה האמב ,וישכע
לשמל שח ,עדומ-תתה
תשוחת תועצמאב
טעמכ בשחנ ,ןטבה
,רועיש ןיאל לגוסמ

אוה ןדקרה לש ופוג
לש רהוזה יוטיבה טושפ
.המשנה

שגרה לש ובשומ תוארל

עדמ  -20,ה האמב

יטנגילטניא ומכ ףוגהו

תא ףדר תובורק םיתעל

ינגרוא גנירויט ןחבמ

תוילנויצר לש ןויערה
ףוגהו חומה ךיישכ

:ינש קלח

ונברקתהשכ .דרפנכ
היה חומה ,םוינלימה

שפנ  /ףוג

חיכוהל לוכי אל התא
ךל המשנה לש ומויק תא
ןקנד הרודזיא - -

התא ;

הז תא תחקל ךירצ קר
ןלא ידוו .הנומא לע
-טלק המדמה ךלש ןמזה לכ חומה
םייטמוטוא םייוניש ןיכמ הז ,ישוח
תונשל לאיצנטופ שי יכ ךלש ףוגב
ןמדלפ הסיל .ךלש השוחתה תא

--

טראב

ו

ב
אל הז

םי תינדקר

םיאור ונא ,ףוג
][...
.םרוז . .
.םרוז ] .

אוה יכ סנ לש והשמ
.םדא ןב

התרמ --

םהרג

המל עדוי אל ינא
ינא ,הז תא יתישע
ינא המל עדוי אל
אל ינאו ,הזמ הנהנ
ינא המל עדוי
.בוש הז תא השעא

לש תרבגומ תוליעפ
חומה תפילק
.םרוז ][...

,חומב רוזא
.םרוז ]
םתוא ךפוהש המ
עדומ רתוי
.םרוז ]

.םרוז ][...

.תושגר
ןמלוק לאינד - -

םהל שיש םישנא
תלוכי רתוי
שי interoceptive

-Socrates
סטרקוס

לש החוכ
טקנ בוטה
טלקמ
יפואל
.הפיה
ןוטלפא--

לש היגרנאה
תוהמה איה העדותה
. Aristotlםייחה לש

 ...העותה בצעה
.םרוז ][...
.םרוז ]

לא ןטבה תא רבחמה
טרבור .חומה

e

--

--

Martone

Beau
 יאטStyl
ראוד
fash ןוי

berlinib.com ISSN 2535-602X
instagram.com/berlinib

