עומשל םיחותפ דימת ונחנא .םרגטסניאב

רצי אוה  BERLiNiBןכות לכ :םירצוי תויוכז

םיליחתמ ונחנא ,ןיזגמ םישוע ונחנא רשאכ

,הקספה תועדומ םינתונ ונא ,ג 2019 /

.וז תרגסמ ךותב תוניוצמ תואצות

רופיא ,םיטסילייטס ,םימלצ ,םירפוס ,םימגד

 "fashionbloggerהרוצב לבא ןיזגמה

, "TESTגתה ףיסוהלו תספאמ הסירפה תא

 2019 /ונלש  BERLiNiBרובע יוסיכ לדומ

".יתודידיה

ףד לש ןימי דצב לוחכ קתפב "הסירפ לש

םוליצ ,הטילמ היאמ איה  Cתיעב

רשא ההובג תוכיאב תועדומ ,הדיפקב

םלצ ; BERLiNiBלש ךרועה { המוקט Aristo

הגרדהבו יעבט ןפואב ךפוה הז .וזה הכירעה

יבצמ  "FW19רמאמ האר{ A.Tacoma

 2020 / Aונלש לחה ,הנפוא ןיזגמ תומילשמ

}ןכ םג הז לע םיבורק תיטסילייטסהו

תחא לכ ףילחהל ונא .ונלש ןיזגמה ךותל

}"חור

איה ונלש חווטה תכורא הרטמה .םוסרפ

יתוכיא  PDFיצבוקכ םניחב ןימז BERLiNiB

תבב םידעותמ רשא( םדקומ ןחבמ תונומתה

,םיניזגמ תיצחמ .כ וא ,םיפד  55דע שידקהל

berlinib.com.

םימוליצה ךותמ תונומת םע )@berlinib

תא תללוס וז .רתוי םירמאמ המכ שי םוקמבו
ורחבנש ,רתוי הגרדהב הללכה רובע ךרדה

םיעבקנ רשא ,םיעובק םיריחמב תומוסרפ

אוה וז הטיש ירוחאמ ןויערה .ונלש םיירוקמה

תוצורש תורבחל םישיגנ םתוא ךופהל ידכ

הבוטה הארשהה תא קר םיצור ונחנא יכ

תונפל םילוכי םיגתומ .ונלש ןיזגמב םסרפל

םירחוב ונחנא ןכלו ,ונלש ןיזגמה רובע רתויב

היהיו( םירמאמ ןממל תנמ לע ונילא

,גוו ןוגכ ,ונלש םיבוהאה תורוקמהמ תונומת

 ed.).םירכזומה

 Elle Magazine,ו רפראה לש ראזבה ,ורמונ

ג 2019 /

תונומת םע ונלש םיפדה תא ריאהל ידכ
רוציל ידכ דובעל ונאש יפכ ונתוא ררועל
.ונלשמ ןיטולחל ירוקמ םוסרפ

:תומוסרפ
לש ישילשה ןויליגה קר איה , 2019 / C,וז

,הנפוא יבצעמ ,הרואפת יבצעמ ,םינמא

התא ונלש רתאה לש היירפסה ףיעס ותואב

םירחא בהלנ יקווישה רסמה תאו ,םסרפמ

דצל  rebloggingהנכומ הנומת לכ אצומ

.םורתל םיצורש

תודות לש גוס הזיא רובע תויללכ תויחנה
.טסופ תוארל םיצור ונייה

ינשב תועדומ המכ ונל ויה םנמא BERLiNiB.
ונלש תינושארה הרטמה ,םינושארה םיאשונה
םיארוקל רשפאלו יתוכיא ןכות תונבל התייה
אוה םסרופש  BERLiNiBןיזגמ לכ לש ןכותה

 Instagramןובשח תועצמאב ןיזגמה תשגל

 Aristoיוניכ  B. Reuschגנינה ןייטש רצוי

,הז ןויליגב .ונלש

םיארקנ ןכות תריצי-םיברועמה לכ .המוקט
םותח וניאש רמוח ).םנוצרכ םיארקנ םימגד(
.ךרועה ידי לע

ISSN 2535-602X

רואל אצי

ידעלב תכלל ונטלחה ,שדח ןיזגמ תאצותכ
תאו וק דויצ לש ןוילעה קלחה םע ".ילטיגיד"

ג BERLiNiB 2019 /

םימרותה לש יתריצי תויונמוימו אלפנה ומעט
םירצוי ונא ,ונלש

םיצורש םירשכומ הנפוא לעו םישנא
תבותכב ונילא ונפ אנא :ונתיא דובעל
הנותאב לופיטה רקיע BBERLiNiB:

 DMוא berlinib@aol.com

רורחשה ,התויהב ,רתיה ןיב ,תועצמאב
םוסרפ תעבו ,וז ךרדב חתופמ ןויליג לכ
)םוסרפה ידעומו תלבקל ונלש רתאב ורקב(
המסרפ" היהת זא קר .ונלשמ אוה ןכותה לכ
ףדה לש לאמשה דצב העיפומ תמתוחה "תא
.הזה
:ללוכ היגולונכט

המוקט  Aristoיוניכ ידי לע גשומ .םסרכמ
. ISSNולסוא ,רבוו SR
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Fedora Termux & Perl.

industrialbabes.com @berlinib
םה רחא טסקטו םירמאמה לכ
.הלחתההמ תירוקמ הריצי

:הכירע רזוע
, @lucyblayיילב יסול
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םסרופש ,םוק.טודה berlinib
ב
ילטיגיד"ילסרבינוא ילטיגיד
טמרופב PDF
טמרופב "
,ריינ
PDF,
טעמל .הנשב םימעפ שולש עיגמ
ירמאמ ,םידדוב םירקמ
םה ובש ףצרב ןיזגמה םימקוממ
.םישענ

 A3יפד םיסחייתמ םיפד ירפסמ
.הלש

םיליעמ . 5.
תארשהב

המרופטלפ תובקע םיגיצמ םיבצעמ יגתומ

םיבצועמ תויהל םילוכי רועו FW2019 / 2020,

.הריחב לש וזה הנועה לש לענה ומכ םיהובג

ענ םיטבמה .תונוע תונונגס ןווגמל ומיאתיש ךכ

,לנאש לש  FW19ףסוא לש הכימתה תא ףיסומ

רדנסכלאו לנאש-רוע ןהובה לא שארה ישנה ןיב

המרופטלפ תובקע :בשייתה אוה חוכיווהו

תיכורכר תונונגס סקסינוי רתויל ךרד-ןיווקמ

.המגמב םיאצמנ

לש רתוי ירבג ןעונפוא תויצרביו תאו ןא'גרמ
.הטנו הגטוב

,סקירטמ תארשהב רוע יליעמ ונל שי הנועה וז

& הנגה טנאלפ .1.
ונלש ינשה רועה

הגאיסנלב ףסוא( תינורק  shearlingםע םקלח
סוו ,ולש ףסואב !ותוא רגתאל ,ההכ ןנועמ ריוואה
םע םקלח .םיספדה םע ודבע םקלח .טהול דורו
וא םיענ רמצב ,תננגוסמו יפמוק .תינועבצ הוורפ

,םיילענ ,םישדחה
לש םג םיכרעו תונונגסה

גזמ םא .עבצ לש פופה םע םקלח ;)FW19
ליעמ לש הרקמב השוע הררה הנילורק ב ןודרוג

םידגב לע תובוגת

ריהב  4.ןייש.

תאצוי אל םלועל יתוכיא ליעמ ,ןנגוסמ הוורפ

הנפוא יגתומ המכ

רופא יל עבצ

. 2.

.הנפואהמ

,הנפואה םלועב ותובישחב תשעוג תיתא הכירצ
רודכ לש םיצעה לע הנגה לוקשל םישנא דוע ומכ

םיבצעמו םיליבומ

לש תילילשה העפשהה תאו ,םימו ריווא ,ץראה
תויוליעפב קיטסלפה רתי שומישו תורעי תתירכ
ןאכ רתאנ תומגמה תחא לכ טעמכ .ונלש םוימויה

םורט רייתה םירבג  2019רובע סנו'ג םיק ףסוא
םיבר םיבצעמ .ץוצינה חורזל , metallics,רטילג
םע ההכ ףרוחה ימיב תקלדה לע םישקעתמ
וידוטס תארשהב ,סרוק לקיימ .הלאכ תוריהב
. Balmainתצצונ הביסמל תולמש עיצמ 54,
םיטייאפ םע  -80ה תונש תארשהב השיג עיצמ
"ךשוחב רהוז" תא תכפוה ןרול ןאס vinylshine.

הזה שדחה רוחשה אוה רופא עיצה רויד לש ויתס
סירד ינפלוא הנקאה ,לשמל .קדצבו ,הנועה לש
םינוש רופא לש םינווג המכ דע תוארהל ןטונ ןאו
.ןמור ןפואב ויתסה ןורא ךותל םיאתהל ןתינ
אוהו ,הז טנמלא רופא תודכול יתוכיא רמצ לייעמ
.הנוע לכב טירפ תחתלמ אצי יאדווב

לכ אל הז לבא ,וזה טבמה תדוקנמ םג ןודל ןתינ
ןניא הביבסה תוכיא לש תוכלשהה תאו רופיסה
תובקעב ,לשמל .תיעמשמ דחו רורב דימת
דגנ םייחה ילעב תויוכזל תוצובק לש המוהמה
ולחה םיבר םיבצעמ ,םירוועמ םידגבו תוורפ
תונשקעב המכ לבא ,יתוכאלמ רוע שמתשהל
רוע יכ החנהה לע יתימא רוע שומיש םינגמ
 plasticbased,אוה ותוהמב רתויב יתוכאלמה
רודכ תא םהזל אוה םיצור ונחנאש ןורחאה רבדהו

םיאור אל םישנאה בור ,םנמא .יתנפוא טפסנוקה

הרוצב ינש רוע ,ךכ וא ךכ .רתוימ קיטסלפ ץרא

.המיאתמ הדובע תשובלתב תויהל םיצנצנ םיצנצנ

הביל תנפוא תנוכת אוה רועה והשזיא

תויהל ,ךירצ ילואו ,לוכי ץוצינ תצק ,תאז םע
.עוריאו דגב לכל טעמכ בלושמ

תומגמ רשע
יבקע . 3.
 Tallהמרופטלפ

,היפוס ילטנ ידי לע
@fashionjudgment, BERLiNiB
הנפוא
@ , nathaliesophiajournalisteבתכ
gmail.com

,ינטרקמ הלטס ,המרופטלפ יבקע הצרנ אל םא
םירחאו ןרול ןאס ,ה'צאסרו

FW2019 /
2020
הנפוא

תגנעמ הרוצ םג אוה בהז .העיגפ הארנ הביבסה

,תבחרתמ הלמש :םיצימאה רובע ).יטסירכ

הליהק רוציל הצור ינא" ,הנורחאל רמא ילוקיפ

תיבב טוקס ימר'ג ".םזיפקסא" לש המוצע

:רתוי ןשייבהו רובע לבא ,חור התואב .תעפושמ

חרוא" הנוש והשמל ןווכתמ ינא .וניטנלו רובע

םזיפקסא ידי לע בוביסל ותוא ןתנ וניקסומ

.םילודג ליעמ

ןיב רבחל אוה .םיצפח לשב ךרעב הזש ",םייח
".םיכרע םיקלוחה םישנא

השיג הגיצמ ןרול ףלאר .תונשונב-םיקיזחמ
.ןילס ו  Altuzarraידי לע הלאשוה שיבל םיקיש
תא םגרתל ףסואה קורב לש תוישנה תוכיתח

יתוכלמה םעטה . 12.

לש ןוראה ךותל תויסלק םימעפ לש םסקה
.תינרדומה הבקנה

ידכ םיסכמ

. 8.

םיעבוכ

הברה שיו ,ויתס לש יזכרמ עבצ אוה םודאה
עבצל-וגה אל אוה ריהב םודא םא הריחבל םינווג

עפומ  2019 Ready-to-wearויתס וניטנלו

].ךשמה[

ללוכ םימגד לש ןווגמ םינקחש תווצ תופתתשהב
הגצהה תא רגסש ,לבפמק ימענ תנפוא למס
לע לכה ילוקיפ לש וניטנלו ןונגס .תילנמונפה
תוצונו לוט ,תוישנ תורוצ ,תוכר תויללצ

בהוא אוה םודא אוצמל לוכי דחא לכ .ךלש
רועה תונוכתו ןוט המילשמה דחא ;בוט תואריהל
,תויצומח םודא ,ןיי םודא ,םודא לגיר .םהלש

.עוריא לכל עבוכ :הרודפ ,טנוב ,ילד Newsboy,

זופת לש ץמש םע םודא ,לוחכ לש ץמש םע םודא

 unhoodedםיליעמ םיפלחומ סדרב םע םיליעמ

םיהכ םימודאה .תויפוסניא ןה תויורשפאה ...
תפילח :םיימשר םיעוריאל םיינויגה יכה
.הפיטק תלמשב וא merlotcoloured,

תופילח . 11.
תונוע המכ ךשמב תויתנפוא ורתונ תופילח
וז המגמ .הנוע לכב יהשלכ היצאירו םע ,וישכע
תופילח תורמל  2020.תנש ךותל ךשמיהל היופצ

תודסקו םיעבוכ לש בחר ןווגמ םע לבא ,ויתסב
ןוגכ הנפוא יגתומ ברקב תאז םיאור ונא .יתנפוא
דחי ,לנאשו וניטנלו , Balmain,רויד ןאיטסירכ
חווטה .וגנמו הראז ומכ תולודג הנפוא תותשר םע
לש ןווינל םיקיש תותמוכ ,תוילוש תועבגמ ללוכ
.םשגה-עבוכמ

הז .רתוי םיימשר םיעוריאל םיאתמ הארנ -
ילאו הטסיטבמ'ג לש םיבוציע םע דהדהמ
רתוי םדקומ  H & Mםע ולש ףסואה עידוהש(
).ןאק לביטספ לע הנשה

 workwear,תיתועמשמ הרוצב תורושק םה
ידכ םינוש םידבו תויללצ תוחסונמ תויהל םילוכי
יתנפוא הביהלמ ךרד .םירקמ לש ןווגמ "הפילח"
 Spezzato:ןונגסב אוה וישכע הפילח שובלל
בוברע רובע ראופמ עמשנש תיקלטיא הלימ
,אמגודל .תונוש תופילח ןמ םיביכר תמאתה

.7. Giantwear

םייסנכמ םע הרדא ףילחה טק'ז שובלל רשפא
.םיקצומ

םיכרע .6.
לעו םיפתושמ
תוישנ תורוצ
ןיב עוקת יקלח תויהל יושע ןיידע הנפואה םלוע
ונחנא לבא ,הארנ "םיינתלעות" ו ""athleisure

בהז וביטרה .10.

תעכ םירבוע ונחנא ,הדומצה המגמה ןמ םיאצוי

ונא ,ןאכ .היגלטסונ-הרשומ ןונגס ךותל םיענ

.ועמשמכ וטושפ ,רתוי םילודג םירבד תארקל

ךא ןידע ןונגס  -1980.ו  -1970מ העפשה םיאור

לש הלודגה תיללצה :רופסמ תובר תואמגוד ןנשי

םיריהב םיעבצ לש םיב העפוה השוע אוה קזח

ןולב .תויאצח יתבכש ןורח. Fully-הגאיסנלב

.םידח תווצק

תויוות .תודפורמ ,תוקזח םייפתכ .םילוורש
ימוזיאוק ומוט ןרול ןס ,סבוקיי'ג קראמ לולכל
,דידח הלב וללכ רשא הרוכבה הנפוא תגוצת(
 gawdyבשחנ בהזה רשאכ םימי םה ןמזמ רבכ
הז לכ רובע בהז הז וישכע .לבוקמ היה קר ףסכו

יקחשמ ןמ  Westerosלש ריבאה ,ןוסלא ןראק
ןילודנווג ,סכה

תוביצי לש למס :הברה הווש ןכא הזו ,הווש
יעבט ובש ,תואדווה רסוח ףס לע חצנל םלועב

,ילוקיפ  Pierpaoloומכ ,םיבצעמ המכ
"םיפתושמ םיכרע" םינכמ םהש המ תא םישל
.ןושאר
וניטנלו בצעמו יטנמור ןונגס לש ונוביר
עיפשמה

MOOD1

FW
2019/2020
חור יבצמ

,עגרת'
םלועה
לבקמ
'רתוי בוט
היאמ :הזה תכרעמה רמאמב לדומה הנפוא
, @melita_mayaהטילמ

המוקט : Aristoםלצ
: Myrtoרעיש בוציע Mua,
Departez, @myrto_departez
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ןח תלעי
ונמלועב

 Rizou,ילטנ :הנפוא לדומ
@natalierizou

]םצע םש ןח תלעי[
,הבוטחו הריעצ השיא 1.
תינניח
לש ידגא רוצי 2.
טנמלאה ריווא

 ילטנRizou  ידי לע המלוצו חסונמAristo המוקט, םע
היפוס ילטנ ידי טסילייטס ץועיי, @fashionjudgment

Mua, רעיש בוציע: Myrto
Departez, @myrto_departez

םימוקימ: STUDIO P56, הנותא, @
studio.p56
הירלג לדגמ, הנותא, @the_breeder_gallery,
thebreedersystem.com

הנפוא תויוות:  וטאט ידי תיאצחBY SUELITA,
@tatu_by_suelita,  ידי הרוגחMANGO,
@mango,  ידי לע םיילענForever 21, @
Forever 21, ' וכו ליעמH & M, & HM

םיטבמ תפלחה
לש שדחמ העט" :הז ףדב לדומה ירוחאמש עקר
 Karamanolis,סוילטס ידי לע "Void

הנותא ,לדגמה ףונ הנקתה תובידאב 2019.

תמאב תינרדומ הירוטסיהב םירבג לש ץמוק קר
ומכ הנפוא לש תינקתפרהה חורה תא ץמא
הזכ דחא .םויכ םישוע םישנא

יאול ךלמה
ולש עקרה .רשע העבראה

ינש ףוגל רזע לעופ

היה טרפה

לש הירוטסיהב בושח יוניש ןמס ילוא הז
רשאכ ,הנפוא

 XVIII / XIX.ג ירלופופ ךפה ןושארה תּונָזרַט
םידגבב רתוי בר ןיינע תולגל ולחה םירבג רשאכ

תונמא םע רשק רתוי ול רתומ טלב ןדקרכ
תרתסומ תויהל לוכי רשא ,יפוי יפלכ תושיגרו
תונמא לככ תואמט תונמוא תוריצי ךותב

םיִרָבְג יֵדגִּב
םישנ ידי לע טלשנ רבכ הנפוא
,הירוטסיהה ךלהמב .םינש תואמ ךשמב

תוירלופופה ךותל סומכ "Beau" Brummell

תומישמב הדובע תומוקמ לע וחקל םירבג

המגמה

רבג ןייפואמה ןונגס

 armoursמ .הנפוא רתוי תישעמ השיג ושרדש

תשגרמה

ידי לע ושבלנ םיהובג םיבקע
הרבחה לש הטילאה ירבח
ךלמה .יתרבחה םדמעמ תא תונקהל

בהז ןוילע השבלה ודרוב ,לוגס ;תלדגמ םוימויה

רובע השדחה

דוגיב .םיגולמת וא היטרקוטסיראה םיכייש ללכ

הנפואב תניינעתמ ךכ לכ היה רשע העבראה יאול

לש למס היה לבא ,המידק-הנפוא תויהל דעונ אל

םימודא םיבקע םע םיהובג םיבקע גיצה אוהש

.יתרבח דמעמ

?םישנ

 reintroducingובש ןודנולב דלונ ןויערה .םהלש

 -1700,ה תונשב .הנפוא ןוגכ תילנויצקנופ

ןאירב גרו'ג לודג רתוי הברה ףקיהב תאז םישועו

היהש םייתנפוא םירבג ידגב ,םייסקט םידגב ידכ
תוסיפ םמצעל תושרהל ולכיש הלאל רומש

יטיפ לע םהייח תּונָזרַט
םיבשוי םירבג הפיא ,הצנריפ ,ומוא
.גירחה םהלש ןונגסל הדוה םלצ לבקל הווקתב
הז לבא ,קיחצמ הארנ הזש ודיגיש הלאכ שי
.הלודג הנומת רובע השוע טלחהב

םע תוצלחמה בטימב םישובל
םירפושמ ויה םידגבה .םהלש תופילחה
,םיעבוכ ללוכ םיטרפ ידי לע תובורק םיתעל
םירזיבא ברקב ,הכילה תולקמו םירשק  /םיפיעצ
רשא ,םירחא

םירבג .החופת יתפיטק ירטועמ םילוורש םע
ךרדב םייתנפוא תויהל םמצעל תושרהל םילוכיש

ליבגה אוה .יתפרצה טפשמה תיבל םודא תוילוס
.םיליצא לש וירכמ גוחל הלאכ םיילענ תשבול תא
ברקב דואמ יתנפוא רתוי רחואמ ךפה הז גהונ
.הפוריא יבחרב הכולמ

בתכ , @fashionjudgment,היפוס ילטנ ידי לע
ילולסמ םיימואל הנפואה תועובש ,בר ןמז ךשמב

המרל םהלש ןונגסב הבגומ

ויה םיבצעמה בור ומכ ינוריא womenswear-

.ירמגל השדח

לע רקיעב םידקוממ ויה תוגוצתה
.השעמל םירבג

 BERLiNiB, nathaliesophiajournalisteהנפוא
@ gmail.com

,םירבג ידגב םיאצמנ יתימאה ןונגסב םישודיחה
תלחה לש ןויערה ביבס בבותסהל םהמ םיבר
םידגונמ רדגמ ךותל םישנה תנפוא לש םיטביהה
.ירמגל םעפ

 Vuittonsסיאול
'

לע ריהמ טבמ

רבעב

םה םייחכונ םיבצעמו
סנו'ג םיק .וז הייטנ לש םיריגסמ

רשא רתויב םיירלופופה םידגבה
ןמזה בור ,הנכ היהא ואוב( "םילאשומ"
,תוצלוח םה )םהילע רוזחל אל ונחנא
.םיטק'זו םירדווס

םיגתומ ינש תונורחאה םינשב .דחא הקשה
:יכ הטלחה וכפה םילודג

,גנורוג Prabal
הנורחאלו ןילס

תוכזב רקיעב םיעודי ,טסרה הלאירבג
.תוביהרמ תויקש

ידגב תיילע דועב
לטומ אל םירבג
רשפא ,קפסב
ןיידע יכ שיחכהל
תואריהל םישנ
רתוי בוט
,הלאה םידגבב

ימ ?אל המלו .ומכ ץופנ גהנמ תשיכר ירבג ידגבל

.אל וא םתוא רובע ודעונ םה םא

רוע יסנכמ םע גוזל הלודג ,החונ הצלוח בהוא אל

םישוע ןוטיו יאול רובע  Ablohלי'גריו רויד רובע

ןילס רובע ןאמילס ידה

 colleauguesבזוע ,הנפואה תיישעתב םילג
 Chiuriהיצרג הירמ םישנה תנפוא יבצעמ ,םהלש

].ךשמה[

ירה .תירופטמ קבאב  Ghesquire,הלוקינו
םע ללכה ןמ אצוי ןפואב םישוע םיגתומ םהינש

חוכ ילוא הזו ,םירבג ידגב ילב ןוכנ הז היהי אל

רשפא יא לבא ,תוקלחמ יתשב םהלש תוריכמה

וק קישה רשא ףסונ גתומ .ןאמילס לודגה בוציעה

רתיבו ,רקיעב תענומ איהש הדבועהמ םלעתהל

.הרושב אוה םירבגל הנורחאל

תריכמ ידי לע ,םירבג רשאמ םישנ רובע תאש
.םירזיבא

תליאש תוצורמ וארנ םישנ תונורחאה םינשה דע
תויונחל םיכלוה םה וישכע לבא ,הלא םיטירפ

יכה הרוצב רתוי תוישנ תוכיתח דיל טלבתהל

תוגוצת ונל ויה רבכ
םישנל הנפוא

?הפיה

הברה חיוורהל הארנ לודגה הנפואה יגתוממ קלח
םהלש םירבגה ידגב הצרעהו בל תמושת רתוי
 womenswear.רשאמ

םישנאש ללגב קר אל ,חרופ םירבג ידגב תיישעת
אלא ,בטיה שיבלהל ב ןיינעתמ רתויו רתוי םישענ
הברה דועב .םישנ לש הלועה תיבירה ללגב םג
בקע םירבג רובע היצפוא הניא womenswear

ףא ילואו 1903,
רוטוק יעפומ לולכנ םא ןכל םדוק
םיכירצ ויה םירבג ידגב הליבקמה .סיראפב
הז  2012.דע תוכחל

,לדוג תולבגמ
וז ילוא וא ,השיגה תא תונשל ןמזה עיגה ילוא
לש רבעה רסוח .הנפואב השדחה המרונה טושפ
רתוי הברה רצומ רובע השוע םירבג ידגב ןוויג

תונש דע םירבג ידגב לש תומלעתהה תא שיגדמ

שי ילוא ובש םישנה תנפוא םוחתב רשאמ שגרמ

 -2000.ה

תומגמ לש הייפיצ תאלמו המרד יתלגרוה ונל
םה תומגמ ,םויכ .הנוע לכב יונישו תושדח
לע רבעב  imaginatingשדחמ רקיעב ודקמתה
.ליטסקטו קווישב תונשדח

היעב םישנ ןיא

בר

םירבג ידגבל םיאתהל
.םהלש תונוראה ךותל

הבשחמב קר אל רבכ םה םירבג ידגב יכ הארנ
לש רוסחמ ןיאו הלשמ הנפוא תועובש םע ,היינש
בור .קלח תחקל םירשכומו םימיהדמ םיבצעמ
תוולל םירבג ידגב ףסוא שי םייטנוולרה םיגתומה
תוניצרב םילקוש וא ,םהלש womenswear

ןמ םידגב לואשל תובורק םיתיעל םישנ ,השעמל
.םירבגה

הזה תכרעמה רמאמב הנפוא לדומ:

ל ךיא

magicmstyle-הנלירמ, @magicmstyle

 & הנפוא םלצmua: Myrto Departez,
@myrto_departez _ וphotography
@myrto_departez

הכירע טסקט: Myrto Departez

בהז סופד רובע הארשה: יסאלק טסופ
@ ידיolga_fox

הז רופיא בהז הנוע:

ביחרהל ,תאז תישע אל ןיידע םא .ןוליינ חורזל
קית בהז המכ תפסוה ידי לע ךלש יפויה םיקפוא
לש עבצה תא" ראתל ןתינ בהז .ךלש רופיאה

][1
רותב ]1
רותב
:הלחתהרותב
:הלחתה
:הלחתה

.ירט ,יקנ ,אירב הארמ

תואצותה תלבקל .תיווז לכמ הנוש הז יכ "העונת

ליחהל

הזל תתל ,בהז רופיא תועצמאב רתויב תובוטה
,ינויגה הז הפיא .תוסנתהל לוכי התאש ךכ ,ןמז

.תובידנב בהז

ומכ .יחצנ אוה בהז
- LBD,ל תכלל ךלש

המגמ-לע תויהל ןהילע ססבתהל לוכי הז
םיאתיש ךכ חסונמ תויהל לוכי אוהו ,תיטנגלאו

.עוריא לכל

טעמכ

דחוימב רוחשו בהז

,עגרכ יתנפוא
ו  metallicsדצל

םייניע רוצ ][2
ידי לע תונשועמ
עבצ תפסוה
ךלש םייפעפעה

היצרדיה םע ליחתמ  Flawlessרופיא
םע בוקע .רועה תא ןיכהל ידכ תוכיא
שמתשהלו  wellblendedןרק
תואצותה תא תומיאתמ תושרבמ
לספלו רידגהל ידכ .רתויב תובוטה
שמתשהל ,יחל תומצע ןוגכ םינפ יוות
התאש םימוחתב םיהכ המדא ינווגב

הריחב ידי לע ךלש יעבטה ןיעה עבצ רפש

שמתשהל ןכמ רחאלו רוטנוק הצור

הנועה םייתנפוא םיעבצ .תויללצ ידגונמ הניקתה

הכר תשרבמ םיכר בהז תוילדמ

םודא שיגרמ התא םא ,םימודא וא םיהכ םיללוכ

.תושגדה ףיסוהל

.לוגס םימתכומ ההכ ,ןקתפרה

).שארמ תיללצב רמיירפ שמתשהל לבא(

][1
רותב 3
דנלב]
:הלחתהרותב
:הלחתה

תקבא ןעבצ
םימ םע בהז
םסק רוציל ידכ
.ילזונ בהז

ילג לע שמשה דוקיר
ןתונ הז .ריהב ץיק לש םויב סונייקואה
ןיימדל

.הזה הארמה לש היגרנאו הרוצ ,עבצ לש השוחת
.הלעמו םייפעפע הז הלחה

ןטק בהז קר לחה ]4
.ךלש תובגה זכרמב ו ךלש םיסירה

[

הצרת ,ךילע חרוז רואשכ ,ץמצממ התאש םעפ לכ

!ץצונ

אל יכ ",ףירעת ירבג" םמצע תא םינכמה םיאישנ

בהז לע החיוורה הרוגא לכ תואיצומ תונידמ

,לש לכ ,איה היגולואיג ,וישכע .הנשמ היה

ה יתנשב רתונ בהזה ןקת זאמ הנושארה םעפב

ומכ ,תומיוסמ תונידמ .ימואתפ allimportant

דצב .בהז םירגוא ןיסו היסור ,היזלמ -1970.

םירבדה לש תימלועה תרצותהמ קונחל לוכי ,ןיס

ןוגכ תורחא תונידמב ,םורטקפסה לש ינשה

רשאב תפסונ תונשדח היהיש דע תוחפל  -הלאה

תלגע לע ץופקל ןיינע טעמ אל שיש הארנ הינמרג

תומלועב" קלח .םיעצובמ הלא םירצומ ןפואל

.בהזה

םויתילו ,ןיס רקיעב אצמנ " socalledםירידנה

תוכתמו בהז עודמ תורדהנ תוביס שש הנה
תריז לע םייביטקרטא ךכ לכ םה תורחא
תימלועה הנפואה

דימת ,השדח תכלוה תויהל הרומא הנפואה
קיפסמ לבא ,המידק ילאידיא ןפואב ,העונתב
,תינחה תוברת לש גוס ומכ .בוקעל םישנאל בורק

םש לע תיתוזח הבוגת
,רמולכ ,האבה תכלל שקבמ רעונה
,רתיה ןיב ,איה

:וישכע

.תגפסנ םויה לש העידיה לש תועמשמה רשאכ

לש ןטק רפסמ קר אצמנ םלועב תוללוסה רובע
.תונידמ

הנועה לש הנפואה תמגמ תיארש עדוי התא

תוכתמו( בהז
תויטוזקא
):תורחא
 /הנפוא
 /הקיטילופ
הלכלכ

לבא ,רזומ" אוהש והשמ האור התאשכ האבה
".דבוע הז

".תכתמ" אוה ,בהז ומכ ,ןאכ חתפמה תלימ

םלועה לש
'
: 6םישדח םיאישל עיגה בהזל בער
המל תוביס

רתוי הנורחאל יכ הנפואב םיקומע םימרז םנשי

.תורחת שי רלודה ][1

הלא ".ץרפמה םימרז" םתוא הנכנ ואוב ;תומגמ
הנפוא .דימתמ רתוי םה לבא ,ידמ תונשל
םלועהש המ לבא ,םלועה תא קר אל תפקשמ
תאש רתיבו-ל תדמצנ איהש םירבדה דחא .קבד

,ילסרבינואה עבטמה ":רלודה" היה רלודה ,ינפל
ןיעמ ,תושדח תועדומ תריציו תויוברת רדוח

תכתמה בהז אוה-ןמז הברה רשאמ  2019תנשב
.הרקיה

לש קשנה איה וישכע .םלוע יבחרב עבטמ
ותריחבל עייסל ידכ תירבה תוצרא תלשממ

][1
רותב 3
םעפב]
:הלחתהרותב
:הלחתה
הנושארה

שמשמה ,רחס לש קשנ והז  2020.תנשב שדחמ

םע םיבלש םנשי  -70,הו  -1960ה זאמ

הלועפ םיפתשמ םניא רשא תויוכמסה ב ךולמל

םיימוטא קשנ ילכ םיברועמה יטילופה threattalk

סיפדהל ימ ,תינורקע תורמל .קזח ידמ תוחמוצ וא

הז יכ ענמנ יתלב תלהב .ץראה רודכ ינפ לע

לע םיארחא הלאמ ירמגל םינוש םהש םירלוד

ויוטיב שי ,עדומ תתה המרב תוחפל ,ליבומ

לש עפש ידי לע וקחשנ תונחבהה ,ןבלה תיבה

םייחה תא השועש רבד לכל תרבגומ ףרוצמ

.רחבנ חכה ןמ תועטמ תורהצהו םיטיווט

ןיינע אוה האצותה .יחצנו עובק רתוי םיארנ

קפס אלל התא תובר תוכתמה תא הזל ףיסות
בשחמ ,ינחלוש בשחמ וז האירקל וישכע שמתשמ
דצ לבקמ התאו הרישכמ די ףכ בשחמ וא דיינ

הזכ למס רובע גאטניו םיטנמלא אוה feverent

איה הקירבמ תכתמ יכ תרמואה האוושמ לש דחא

.בהז ומכ אמייקה לש יחצנ

תויהל אל םיכירצ םה .הנפוא םלועב םוקמ לכב
תויהל םילוכי םה ;לעופב תכתמ וליפא וא בהז

למשח םימכח םינופלטו תוינוכמ / 2 /
תויטוזקא תוכתמ לש ןווגמ םישרוד

לש תבורעת ,םותכ-קומע ישמ ,הרוחש תכתמ
לבא ,ילאטמ-דיל וא קהוב ילאטמ םיבר םיעבצ
.רורב אוה אשונה

אל הרוצב םיצפומ רשא ,דקפתל םילקימיכו
ןדיעב היה הז םא .םלועב תומצעמה ןיב הדיחא
רחס תומחלמ שפוח ,תישפוח ימלועה רחסה
ב"הרא שפוחו

.םירלוד רתוי ילרטיינ אוה בהז ,תיטילופ הניחבמ
לש רפסמ

המוקט : Aristoטסקט

למסכ/
בהז 6 /
לש
הריבש
תיחרכה
םע
.קיטסלפ

תויהל לוכי הז ,תאז םע ).םיפפועמ קשמ וא קסע

יכ רמא אוה ,לשמל .עודי והשימ היה םילעבה

לש ךלוההו לדגה םוטנמומה םע ,תאז םע

ינומה ידי לע ףצומ קושהש דע ןמז לש ןיינע קר

 -20ה האמה ןב יגברונה ןמאה םיבצעמ ידגב

,םייתביבס םיאשונמ םלעתהל רקיעב תויוליעפ

וליפאש וזכ ההובג תוכיאב םייתוכאלמ םימולהי

ושגפנ םעפ  Finneדננידרפ

,המחלמל הלודג הדימ הנקב יתיישעת רחסממ

הזכ עוריא .םהיניב לידבהל םילוכי אל םיחמומ

יבגל הדרחה תשוחת םישיגרמ םיבר םישנא

םולהי ןוה יריחמ תא תיחפהל תותימצל יושעש

הדרחה תא ריבגהש רבד ,ץראה רודכ לש דיתעה

.םייק

הז .םלועב המחלמו יניערג קשנ יבגל תמייקה
ךלהמב .המחלמ ימיב תבכר תנחתב לנאש וקוק

תוביצי לש םינמיס ישנא לש ףרוצמ םרות

לש התריחב יפל לובלב עיבה אוה ,התיא החישה

.תוכתמו בהז ןוגכ ,תועיבקו

].ךשמה[

איה וילאש ,טושיקכ תיכוכז שותכ הארנש המ

וניא בהז

םה םישטולמ םימולהי ,ריעצ רוחב ,רוכז" ,התנע

רחא והשמ למסמ לבא ,קיטסלפ תייגוסל ןורתפ

".רשוע ריבעהל רתויב הבוטה ךרדה

לודג הדימ הנקב יתיישעתה רוצייה רשאמ
זא .ימעפ-דח שומישל  plasticwareלש תינלשר
םוהיז לש היעבה תא רותפל לוכי אל תוכתמ דועב
הלא  hardwaringםירמוח תוחפל ,יטסלפ רמוח

בהז לש ריחמה ינפל ןמז המכ ,שקבנש ןכתיי

ולו-ןוויכב רתוי יבויח ;לדבהה תדוקנ םילמסמ

קר יושע הז ?ללח רקח ידי  simarlyרגתואמ

.לפרועמ למסכ

תושעל היגולונכט וחתיפ םדאה ינב רשאכ תורקל
היהי זא קר יכ ,ילאיר היירכה םידיאורטסא
ללחב םש ףצ בהז הווש םירלוד םינויליטניווק
.ךכ רמול רשפא םא ,שיגנ תויהל

"םימולהי" םייתיישעת ההובג הגרדב ,תאז םע
אל םיחמומ וליפאש בוט ךכ לכ םירצוימ םירבוע
רבדה ןיבל םהיניב תולקב ןיחבהל םילוכי
זא ,הזכ םויא לכל רבעמ ןיידע אוה בהז .יתימאה
בשחיהל ,םימיוסמ םינבומב ,לוכי היה לוכי הז
חתפל םישנאש דע .רשועה לש רתוי אמייק למסל
דיאורטסא תא ףוסאל ידכ היגולונכטה תא

שי ילוא בהז ,םיטישכת רבודמשכ / 5 /
למסמה תניחבמ םימולהי לעמ הייכז יוכיס

גת םע ,ירחא-ןיימל דואמ ריבס ראשיי בהז ,קדצל

םייסלקה ףדעה תנשב ".םיבוטה םייחה" תא

לש יחכונ ריחמ

ראת ורנומ ןילירמ ,תוינידנולב  1953טרס תובר

םידאמ ןיב םידיאורטסאה תרוגחמ דליפדלוג
רובע ,םיסקודרפ שי ןכא הנפוא ,ןכ יפ לע ףא

ומכ ,זא .תונמאל הארשה םיסקודרפ
רתויו רתוי ילילש אשונ תויהל ךפה קיטסלפ

הלכלכה ,בהז לע םיבשוח ונחנא המ הנשמ אל

לש בוטה יכה רבחה" ומכ םימולהי תמסרופמ

יקניק  dancewearןוגכ קיטסלפ םידגב ,הביבסל

רתויו רתוי הנפוא טלתשהל היושע ללחה

תחא ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב ".הדלי

ב וקניז הנפוא תוניצסב קיטסלפ שומיש לכו

יכ הנורחאל הזח ילנטס ןגרומ .םיאבה םירושעב

םישטולמ םימולהי תלבוהל  stealthiestיכרד

.תוירלופופה

ןוילירט ןמור היהת ללחה תלכלכ  2040,ידי לע

תוסיפ ומכ קוידב תוארנש ,רשוע םיברועמ

תועפש תרבוג השוחת ןשי  1960זאמ הנושארה

.םירלוד

קבט תואספוק לע קבדומ תויהל ולכי םה .תיכוכז

אלל ץראה רודכ תא תוסרוה םוהיז ןוגכ םדא

םילוז םיטושיק ויה וליאכ תויחפ וא הדלפ
הוושה .םהב וניחביש ילבמ תולובג תרוקיב
ויהי ,םיניוצמ םירלוד ינוילימ םימעפלו ,םהלש
םא דחוימבו ,לודג םולהי קפס לכל רורב

.םרג  100לכל םירלוד יפלא המכ

םעפב / 4 / Earthaware.
ףקשל הכירצ ונלש תישיאה םתסנרפ יכו ,הנקת
,לשמל .ונביבס םלועה רובע רתוי הלודג תוירחא
לוכאל אל לש םוי לכב םיאורה םיבר םישנא םנשי
רודכ לש הכימתב העבצה תויהל םודא רשב
תוחפ הכירצ הכורכ תינוחמצ הנוזת יכ ,ץראה
.םיירטנלפ םיבאשמ

היישעתהו ,םירקי ןיידע םה םימולהי ,ןבומכ
םייעבט םימולהי לש תויטנתוא לע רומשל הסנמ
תיישעת תדרפה ידי תויטנתוא תודועת תועצמאב
םימולהיה תיישעתמ תיעבטה םימולהיה
לש גוס( תודרפנ תותיכ יתשל תיתיישעתה

,הלאכימ הלא :הזה תכרעמה רמאמב לדומ תנפוא
@ela_michaela_official

המוקט  Aristoידי לע םלוצ

@  IsabellaLia,סימ :רעיש בוציע Mua,
my.beauty.garden

,תירמא תידוה הדעסמ :םיללוכ םימוקימ
Oranienstraße, @amrit_berlin

םימלוצמ האבה הכירעה & הז
.גרבציורקב

,הלפנ ןילרב תמוח רשאכ
זחאממ התניש גרבציורק
םע ימהוב הריצי זכרמל
.לודג ןווגמ

יפוי
תובוחרב
 @hm, @zaraהראז : H & M,תוללוכ תויוות
, @ginatricotוקירט GINA

גרבציורק

הזה תכרעמה רמאמב הנפוא לדומ: הגיא
Kokocinska, @igakokocinska

 ידי לע םלוצAristo המוקט

Mua, רעיש בוציע:  רעישSU & תרפאמ, @
suna.kecis

םימוקימ
 וידוטסRamboya,
Wrangelstrasse, גרבציורק,
ןילרב, @ramboyastudio

ינניח

הביסמל

תוללוכ תויוות: WE ARE זיזפ,

G STAR RAW, @gstarraw KLEIN

סדידא, @adidas ZARA,

@wearerecklessclothing

ןיוולק, @calvinklein

@zara

הפשב תובר םילימה תחא איה-םירשקהב

הפשל רומגל הצור" ימל ,םירמואש ומכ ,םיאתמ

םע רתויב  familyfriendlyדהדהמ-ךרדב הז

, "Ich binעדוי  Germanspeakerהטוהר לככ

לש םיוסמ קלח רואיתל שמשמה תינמרגה

".השדח

םיכיישה יתביס םירדח םירטעמ םירטסופ

- "ER / sie /ו ",האג ינא" תמגרתמ " auf ..ץלוטש

שרוד רשא דחא דחוימב ,תירבגה הימוטנאה

".הז  /איה  /אוה" תמגרתמ "es

-ב םיבוטה ה'רבחה .גראל הרטסקא םודנוק

.יתנפואו שדח  polyamorousםיביטקלוקה

לכ תא הסכמ היצקילפאה וגאד SchlongoLingo

יכ םיארמ םירקחמ  SchlongoLingo,תווצ ירבדל

.הפדעה וא הילפא אלל םואלו לדוג תויצאירו

 20%ןימל שדקומ  80%אוה ישונאה חומה
םה .וזה הדבועה תא שיחכהל הסנמ םישדקומ

& Qyeens
Pryncesses
תורחת שי  Duolingoםושיי תארוה תפש עודי

ךרד תא םילשהל םירומאש הפש יסרוק םינעוט

שומישב הארשה תיאפוריא הצובק

יפוריאה  languagelearnersלש הצובק .הירט

,תינמרג םישדח םילוע רובע ,זא

הצוחה רשקתהל ףאוש תאו ,חומה לש ותלועפ

רבד לש ופוסבו ףסכ סייגל ידכ crowdfunding

תשמתשמ  Duolingoםייוטיבה הארשה ואצמ

ילאידיא לולסמ רבודמ יכ זמרמ SchlongoLingo

הארוה תוטישב םירושקה םימגפ תולעתהל

לש גוס וישכע אוה המ תושעל םיתנכתמ תקסוע

 inappתילגנא סרוקמ ,המגודל .הפש דמלל ידכ

 aufץלוטש ": Ich binשטיוד םח" לש הבילב

.תומייק

 "Schlongolingo".תייצקילפא ,ןחלופ תעפות

!עיגמ אוה  /איה  /אוה !אב התא !אב ינא :הלש

 aufץלוטש טסיב meinen Schlong! DU

".ליבקמ םוקיב  "Duolingoהתוא וניכ םיקדוב

רמוא טלחהב הז ןורחאה יפ-טפשמ !םיאב ונלוכ

ץלוטש deinen Schlong! ER / SIE / ES IST

לע ידעלב ןפואב טעמכ תחרופ רשא ,תייצקילפא

Duolingo

auf seinen / ihren / seinen Schlong! auf

יתריצי  reframedךא לעופב  Duolingoייוטיב

לכ ! WIR sind Alle unsere Schlongeץלוטש

איה ,רגובמ רשקהב םיאתהל ידכ

ןיחבי תירדגמ םיסנאוינל שיגר אוה ימ ארוק

ומכ ,יכ רמולו קיידל הבה ",גניק" הלימל רשאב

ידעלב ןפואב תדקמתמ רשא ,תישילשה הרושה

בחור גניק לדוגו ךרואב גניק לדוג שי ,םימודנוק

יוטיבה תא ץלחל לכונ וז יוטיבל'מ .הבקנה לע

לוכי הז ",גניק" םירמוא טושפ ונחנא רשאכו

! auf ihren Schlongץלוטס : SIE ISTאבה

ביתכ תאיגש .ו  /םהינש ילוא וא ,וא  /וא תויהל
ורטמב העדומ לע םדוק הארנ ילוא הז תומגמ
 genderequalisingרטסופ הליבוה זאמו NYC,

ןתינש המב דחוימב ישומיש"schlong'-

לש סיסר הז  TNSרוט רבחתהל( ורטמ לע

'גניק לדוג' תונכל

 NYCלש ןוירוטקרידה ידי לע ןיידע הרשוא
העדומה ).ולא תורוש תביתכ ןמזב Metro
ידי לע הקפוה תעצומה

 SchlongoLingoתיצקילפא ,תוסנל ילב וליפא
תדמלמ קר אלו ,לובלב יבגל םינימ יליג הלעתמ
רבכ  LGBTQIAתליהק המ תצק םג אלא הפשב
.םינש ךשמב רשקתל הסנמ

םילוכי ונא .תינרצי ב"הראב "םישנל םיעוצעצ"
םיעוצעצ" :גשומה תורגסמ הז ךיא ןיימדל
וא  Pryncessהתא םא !:םישנל םירגובמל
םע ילואו ",ונתיא בוכרל ,םש Qyeen
רשאמ רתוי בוט : "! Vybratesומכ טסקטבאסה
"ורטמה

רוזחל ונל ונת .אשונהמ הטוס ינא
לע הלש חקלה  5Bהצצה שיו SchlongoLingo
.ינשוכר ייוניכ

{True
}ףיעס תויוטש

המוקט  Aristoידי לע רויצ .ינוידב ללוכ

SchlongoLingo
תינרדומה תינמרגה הלימה

אל ןיידע וז  genderequalisingתעדומ ,תואיצמ

TNS
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