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/ 1 / tion communica 

 תוכיא

 םעפ לכב .ןבומ תויהל בייח התא ,תווצ הליבומ הרבחכ

 החיש תויהל ךילע ,םירחא םע הלועפ םיפתשמ םתאש

 ,תויהל היושע המישמה המ הנשמ אל .הבוט תיתצובק

 תא חקול התא םא רתוי הליעי הרוצב גשוי הארנכ הז

 לכ ךרואל תודוקפ חבונ אלו ,שארמ הז לע רבדל ןמזה

 שוריפב תרמוא םג תוכיאב תרושקת תרימש .ךרדה

 והשמ םא .יבויח טבמ תדוקנמ ךלש הצובקהמ בושמ

 אוצמל ידכ עדומ ץמאמ תושעל ,הלחתהב עגופ הארנ

 יכ שלושמ וא הלופכ זא ,הקיזמה יתלבה תונשרפה תא

 וליפא ילארטינ ןוט וא תויבויח לע רומשל ץמאמ

.הז תא שיגרמ אל התאשכ

 רתוי איה יתימאה רסמה תנבהו תוכיא תרושקת

 הז .ינחכוו ןנוגתמ ידי לע ךלש וגאה "הנגהה" הבושח

 תוילנויצרה לש םיטיב קיקד המ ןגהל בושח רתוי

 הדימ תמייק יכ תורשפאה תא שי דימתו ;ןוידב ונכתיי

 םא תאצל בוט יקסע לאיצנטופ תוילנויצרה לש הבר

 תוענמיה חוכ שי ,רוציקב .תונלבס רסח לבקמ אל דחא

 הז .הז םע דחי עיגמש םירובידה לכ דחוימב ,"בלעיהל"

 םיילילש תושגר ילוא .םירשגה תא ףורשל אל ךרעב

החישה דקומ תא ושע אל םה םא רתוי רהמ םירבוע

 עלקנ ךלש הגלוקה ילוא .ךשמתמ ביטרנ קלח השעו

 תונוכנה םילימה תא אוצמל לוכי אל וא שלח םויל

 םוקמב .טא'צב וקב טפשמ ןוכנ תשרפ ילוא וא ,עגרב

 הקיתש תכלש תוסנל ,תונובלע לע תונובלע תחטה

 תרושקת הרזחב םיאבה םיכורב זא .האבה םעפב

 דובעל הזל םורגל לוכי התא םא תוארלו בוש תוכיאב

 תוילנויצרה תתנ תוחפל ,דבוע אל הז םא .האבה םעפב

 לכה" אל-הלמח לש השוחת עיגמ תוילנויצר םעו ;יוכיס

 ההובג החכוה ידי Win .ןמזה לכ "םלוכ רובע לק

 וניא רבדה רשאכ יבקע ןפואב לצנתהל יפוא תרשוי

 קסעה חותיפ .תילופיט הצובקב וניא ךלש קסעה .ןוכנ

 חופיט לע רופיס והז .ףותיש תושגר לע אל אוה ךלש

 תוסנכה ובש בוט והשמ רוציל ידכ תיבויח הלועפ

.חורפל תולוכי

יפוי הלכלכ / 2 /

 ילוא .םירחאל הארשה ררועמ אוה יכ עיצהל והשמ שי

 ררועמ אוה המ לש תוהמה אוה יפוי :רמול ןוכנ הז

 ךרע לעב והשמ עיצהל בייח התא .הזה םלועב הארשה

 רצומ הז םא .הסנכה חיוורהל הצור התא םא יתימא

 ינפל ותוא undust ,רוכמל הצור התא ישחומ

 ,ךלש הארמב רג התא םא .ךסמה לע ותוא םיסינכמש

 לע דומלל ,םילדומ ךותל התא םא .רשוכב ראשיהל

יפוי שי .רתויב בוטה תא םלגמה לעו בוציע

 ראשנו ןמזה ןחבמב דמעמ קיזחמ ישומיש טירפ

 רב" ראותמ תויהל לוכי הז ,השבלהה ףנעב .ישומיש

 לכ רובע בושח לודגה לש אוה יתימא תיתאה ."אמייק

.אבה זמרה תא אצמנ ךכל חתפמה תלימ דוע .גתומ

 ה האמה תופיאש וררועתה / 3 /

-21

 ןיבהל ולחה םלועה יבחרב םיבר םיריעצ ,1960 תנשב

 ,םיזבזובמ ויה ץראה רודכ לש םייעבטה םיבאשמה יכ

 ירגאמ לש תוחכונ ידי לע ןוכיסב םישל תרחא םהוזמ

 לש השוחת התייה .תולודגה תוצצפהו יאבצה קשנה

 חרפה חוכ תעונתל הליבוה רשא ,"אל םלועל וא וישכע"

 .דבלב תיסחי עוגר היה אוה-הלמק םצעב םלועלש

 ךא ,התחירפ אולמב הרזח אוה "חכה חרפ" ןדיעב ,םויה

 התא םאה .םינוש תומשו ןיטולחל םינוש םירטמרפ םע

 לש ןבומב "ררועתה" תויהל ושוריפ םיקסע ?ךכל רע

 אל הז .Gen Z ו םוינלימה לש תואיצמל תרבחתמ ףוס

 בושחל רמוא םג הז :יתנפוא רבדל רבדמ קר רמוא

 ,תושעלו רמול תועמשמ לעב אוה םירבדה לע קמועל

 ילוא ,הביבסה תוכיא רשאב . ינויגה םייוטיב תאיצמל

,ןגהל םיבאשמו תורעי" חסונב םיטפשמ רתלאל הז



[.ךשמה]

/ 4 / 

 תונומת :גותימ

Iconic

 הנוכמש המ וא םירצק ואדיו יעטק הב הפוקתב ונחנא

 תשר ןתמל ירלופופ םוידמ םה "הפילצמ" וא "םירופיס"

 לולשל אל הז לבא .העונתב ךמצע הצצה םע דחא לש

 הפוצל רשפאמ הז לודג -photograph לש החוכ תא

 תולעב הל םורגל ידכ ;םהלש חומה ידיגו רוע תמרוק

 ,הנצסב ומצע תא שיחמהל ידכ ;"ימינפ ואדיו" לע

 לש תודדוב תונוכת דומלל ידכ ןמזה תא תחקל

 הלודג הלעפה תוארהל םימעפל חומ ירקחמ .הנומתה

 והשמל בישקהל םיקדבנה רשאכ םינוריונ לש רתוי

 םיפוצ םהשכ רשאמ ,ןיידע ליעפ וא וידר רקחמ

 ,לבקמ קט ליעפ רתוי יכ הארנ ,יללכ ןפואב .היזיבלטב

 םיאצוי המכ םע) תויהל רתוי יביספ ומצע לש םינוריונה

 ואדיו .(התואנ תויביטקארטניא שישכ ללכה ןמ

 ,"דיתעב" ראות תובורק םיתעלו םירושע רבכ הביבסב

אוהו ולשמ תידוחיי היגרנא שי לודג םוליצ םוחתב ךא

 םוליצ לש ותסינכ ךרד יהוז .גתומ רכומש הממ קלח

 תילטיגיד הלכלכ לש תושדח תורוצ יכ-מ רתוי ואדיו

 םולכ אצמנ ואדיו ,ןפ תנשב .םייחכונה םיהבגה לא וקנז

 רבעל וקרזנ היינשל תובר תונומתב רשאמ רתוי השוחת

 הנתמ אוה בטיה יושע םולצת .םיוסמ רדס יפל ,הפוצה

 "תינוקיא" בשחיי ריבס תוחפ הברה אוה ואדיו .הלודג

.רבכ תויסלק תונומת ובש ןפואב

/ 5 / 

ןיקת רשאכ תובידנ

 תויהל ךירצ םיבידנ ךיאו ,בידנ תויהל תוכז אוה רשאכ

 ,לש תואצוהה-ורקימ' תוכזה הז אוה רשאכו ?דחא

 םילימב שי ?הברה ךפוה תצק ףלא יפ העידיב

 ךירצ הז לבא ,בוט ביצקת לכל המוקמ תובידנ ,תוטושפ

 תנסורמ יתלב תובידנ .שארמ ועבקנש תולובגב תויהל

 לגוסמ תויהל לש תובישחה תא לוקשל אלא ,הזיזפ איה

 ריהמ לולסמ תחקל ידכ הנטק תפסות םלשל וא ,תוטהל

 הלועמ רצומ תונקל וא ,ןמז אצמנ רצק התא רשאכ רתוי

 הרימש ,םימיוסמ םיבצמב .רתוי תצק הלוע הזש תורמל

 הז .תוטורפ לע ףעוז רתוי הבושח תרדהנ הריווא לע

 ,ךלש קסעה ןיינע ילעב תואירבב העקשהב ךורכ וליפא

תוחוקל ,החמתמ ,םידבוע ללוכ

 וזכ תובידנ תחפטמו הרוקמש חוור .םייקסע םיפתוש

.ךלש קסעל תואירבה רובע רדהנ הזו ,הבוט תואירב

 ןוי לש םיצורע / 6 /

communicat

 דוק תונכת היינש די ינוכדע לש הזה ילטיגידה םלועב

 בוטה לוגרתה והז ,רותפכ תציחלב ףד סורקל לוכיש

 .ינשה םע דחא רשקתל ידכ תחא ךרדמ רתוי שי רתויב

 םייחב דעב רבדמ-RL (Internet לע לח הז ההז טפסנוק

 ידכו ,שגפמ לש תופסונ םיכרד שי בושח-ןכו (םייתימא

.םירשקתמ ונא יתמו ךיא תמיוסמ תושימג ונל ויהיש

 לש טהלה / 7 /

םימכסה

 ,תכפוה תילטיגידה תרושקתה "אובל לק" רתוי תידיימ

 קסעה וא ונמצע לע הז המ אוצמל אוה הז תובישח רתוי

 בושח דעצ והז .רוזחל תוצרל םישנאל םרוגש ונלש

 ןה ,ןיינעה ילעב לכ ןיב םירדהנ םיסחי חופיטו תארקל

 ;םכסהל תומלעתה תלעות ןיא .םיינוציחו םיימינפה

 זבזבמ הז ,רצקה חווטב ןמז ךוסחל היושע איהש תורמל

 שי .ךלשמ ןמז זבזבמ הז ךוראה חווטבו ,םירחאל ןמז

 םיאתמ הזש תינחורה הביטקפסרפה לש םהש םישנא

 םהש וא ;הז םע םימיכסמ אלו "שיגרהל ןמז" רתוי

 םא בוט רתוי םהלש םכרדב םילבקמ םה יכ םישיגרמ

 איה יכ שארמ עובק םינמז חול לע םילקמ אל םה

 התא םא יכ ןאכ רמול קר יל ןת .םירחא םע תפתושמ

 התאש דע הז לע דובעל ,םימכסהה קבד בהוא אל

 רתויב םיקסעה יגוס רובע חרכה אוה הז ללגב ,השוע

 דחא והז ,יטרקומד םלועב ,תאז לכבו .חילצהל ידכ

 שי דחא לכל :ומצע לש רופיא םשארבו לוכי שוקיב

 ךיא ןיבהל בייח התאו ,ןמז םיעגונה לש ךרדב ולשמ

 הנשמ אל ,יתואיצמ לכשומ ןפואב םירחאל סחייתהל

.וב יתרחב אוה ןומזת המ

/ 8 / m optimis 

Radiat ראוד

 יבגל וז המישרב תמדוקה הדוקנל הרושק וז הדוקנ

 ,ךלש תוישיאה לש יבויחה רהוזה םג סחייתמ הז .יפוי

 תוכיא תרושקתב תקסועה ךדי לע ,ךלש תומדה

 יבויח רהוז ,רתוי יטרקנוק ןפואב .םימכסהב הדימעו

 חורפלו גשגשל םישנאל רשפאה הרוצב גהנתמ ךורכ

 םייחה הז ןבומב ,בהזה תימיטפואה חורב :ךביבס

 לכ הסנכה תומוקע יכו תחרוז שמשה הז ןבומב ,םיבוט

 לע ןימיל לאמשמ םיכלוה ונחנא ומכ הלעמ יפלכ תונופ

 בוציעמ לכה סנכנ הז לכו-המוקעה לש ןמזה תרגסמ

 הידמ תונובשח ,םכלש םירתאב הפשל ךלש וגולה

 תאו םידגבו רופיאה לא ,shopfronts םייתרבח

 תא םסרפל ידכ שמתשמ התא ואדיו יעטקו תונומתה

 המו םייחב םיאצמנ ונחנא הפיא הנשמ אל .ךלש גתומה

 לש הנמ םיכירצ ונחנאש המ לכ ,םישוע ונחנא

 תויוליעפ לכ התללכה תרזעב .תשדוחמ תוימיטפוא

 ךרד ,וא-ןמזב ינשה תא דחא םיליצמ ונא ,ונלש םויה

.תרחא םעפ לכב םינתונ ונחנא ,אוה הז תא חסנל תרחא
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לוחמ

 טלב שרפל SS20 תונונגס המכ

 ילא ינווי ןדקר ידי יוושכע

Tsitsipa

 ילא תינקחשה ,טלב תינדקר :הנפוא לדומ

Tsitsipa, @ellitsitsipa

המוקט Aristo :הנומת
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 םיאצומה םישנא םה םילודג םינמא

 תונמאב םמצע תויהל ךרדה תא

 תוינוניב םרוג לש גוס לכ .םהלש

.דחאכ םייחבו תונמאב הרמויה

- ןייטנופ טוגרמ -



 היה טלב תאיצמ

 הכיתחה תאיצמ ומכ

.ימצע לש וזה הרסחה

- - Misty 

דנלפוק



.העונת קר אל אוה טלב

- יליוושאיננא ונינ -





 ,רבסה לש םומינימ :דוקירה

 דעו - תוטודקנא תוחפל

 .תושוחת לש םומיסקמל

- - רא'זב סירומ





 תויהל [..] ,המידק ענ ,לדג [..] םייח

.םייח םע רשקב
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 םיתעל ,יתכתמה

 םיבוהז םינווג תובורק

 שגד דצל הז הנוע לש
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 רתוי

 ביצי

 ,הנפוא

!השקבב

 ,היפוס ילטנ ידי לע

@fashionjudgment, BERLiNiB 

הנפוא

,בתכ

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

 רתוי תורשפאמו רבכ םישנ ,הנורחאה האמב

 םהלש רתויו

 רמוא הז המ הנשמ אלו ,תואריהל ידכ םיפוג רמוא הז המ הנשמ אלו ,תואריהל ידכ םיפוג

 יבגל

 .יטקרפ דואמ יוניש היה טלחהב הז ,תוינימ .יטקרפ דואמ יוניש היה טלחהב הז ,תוינימ

 וחילצה םישנ ,םינש תואמ הזמ הנושארה םעפב

 ךרואל רורגל ילבמ תונוש תויוליעפב קלח לוטיל

 ,קלח ישיא יוטיב אוה דוגיב .ליטסקט לש רהה

 ,תוברת תת תורבוחמ תומגמ .ישעמ ךרוצ קלחו

 תומגמ רחא בוקעל תלוכיה .תותדו םיקוסיע

 .ררקל ונל םורגל הלוכי הנוע לכ רובע יוניש

 החתלמה ךותל לולסמ ישודיח לגתסהל תלוכיה

ונל םורגל לוכי ונלש

 .ונלש םירבחה ברקב םיעבוק המגמ .ונלש םירבחה ברקב םיעבוק המגמ

 תנפוא תא) הדימ יפל השע החתפתה הנפואה

 שובלל הנכומ היישעת ךותל ,(תינרדומה תיליעה

 רצי הז .fastfashion תרקוי יעטקמ איה ,רקיעב

 המכ .תורחא תויונמדזהו םישדח הריירק ילולסמ

הריפסוטרטסב תומר וגישה םימגד

יאטירבלס

 להקה תעד לע עיפשהל םילגוסמ םהו ,הליהת

 תחא .הקדצ תורטמל ירוחאמ לבקלו זועב

 ,הטנלפה רובע תויתפכא לש איה הזכ תוביסה

םודיקו

.אמייק תב הנפוא לש תובישחה

 לשב יקלח-לעו ,המוצע איה הנפואה תיישעת

 בור לש ולש דחא-ולדוג

םהזמ

 םידדוב ,הלאכ םיקסעש לככ .םלועב תוישעת

 רוביצה ידי לע וארקנ הנפואה תיישעת ךותב

 ןמחפה יבגל תופיקש רתוי תעדומ הביבסל

."םרפסמ תא שיחמהל" ו לגר תעיבט םהלש."םרפסמ תא שיחמהל" ו לגר תעיבט םהלש."םרפסמ תא שיחמהל" ו לגר תעיבט םהלש

 .היישעתה לש טביה לכל טעמכ ךלוה הז

,המגודל

 רוביצה תסיפת תא בצעל םיגתומ הרקוי רוביצה תסיפת תא בצעל םיגתומ הרקוי

 לע רומשל תנמ לע .ידעלב יפכ םהלש גתומה לש

 סרה אוה םימעפל ורכמנ אלש תוינמ ,וז הסיפת

.הנמטה וסנכנ

 םירגתא לש תפסונ הצובק תקפסמ הריהמ הנפוא

 םיליגר םיעבצ לש תויגוס ןנשי .הטנלפה ידכ

 ברועמ קלדו םימ תומכ תאו םידגבה תא עובצל

 תורוע תויגוס ןנשי .הנשב םידגב ינוילימ תקפהב

 תא ךופהל ידכ שומישב אבחתמו םייח ילעב

 ביבס םירואנ ךכ לכ אלה םינוידה תאו םירצומה

 היעבה ילוא .יעבט רוע תמועל תיתוכאלמ הוורפ

 לש ףוריטב ץופנה שומישה איה רתויב הלודגה

 תורושקה קיטסלפ .יטתניס קיטסלפ יביס

דואמ תובורק םיתעל םה םירמוחב

 םירמוח הזכ לבא ,"חוקלל יתודידי" םה ןכלו לוז

 קר םה הלא .תכל בכוכ לא תיקנע תולע םיגציימ

 ,הנפואה תיישעת ינפב םידמועש םיאשונהמ קלח

 הפיא הנפוא יגתומ םישקבמ םיינרדומ םינכרצהו

.הלא םיאשונל סחיב םידמוע םה

יתכרעמ םיכחמ ונחנאש ןמזב ,םייתניביתכרעמ םיכחמ ונחנאש ןמזב ,םייתניב

 תיישעת לומ תולודגה תומייקה תויעבל תונורתפ

 םיללכ המכ ונמצעל תתל םילוכי ונחנא ,הנפואה

 רתוי תיתודידי הרוצב שבלתהל דציכ עבצא

 םיגתומה רפסמ ,הארנש יפכ ,םגו .הביבסל

.אמייק תרבו תעדומ הביבס ומכ םדוקמ

:עבצא ללכ

. .  םידגב אל ,שובלל לכות יכ םידגב תונקל

 תונכרצ .ךלש ןוראב יולת רבד לש ופוסב היהי יכ

.םייק ביוא איה

. .  ינפל םידגבה לע תויוותה תא קודבל

 םיביס הז םאה :יושע עטקה המ קודב .השיכרה

?םירזחוממ םירמוח ?קיטסלפ ?םייעבט

. .  לכמ יתנפוא תוכיאב םידגב תריכש לוקשל

 םידגב תוחפ-וא-רתוי םיבר תוריכש תופולחה

 Nuuly ךרד לולסמה תוריכש ימדמ ,םישדח

.H & M ללוכ ,םיבר םירחאל

. .  קפס אלל אוה' גטניו ידגב .היינש די תונח

 ידי לע .אמייק תוינק תושעל רתויב הבוטה ךרדה

 תא ךיראהל התא ,דגב ל םישדח םייח ןתמ

 יתודידי רתוי הברה הזו הלש םייחה תלחות

.הביבסל

 רתויב אמייקה םייתנפואה םיגתומהמ קלח

:וישכע עדומ תויהל םישגרמה

. . .פמק רד ןאו דלנור

 תלבגומ הרודהמב םידגב רצייל ידנלוהה בצעמה

קושב םינימז םירמוח לש תויראשמ

. .  להק םע גתומ Allsizes .היצמרופרה להק םע גתומ Allsizes .היצמרופרה

 תוינמ ירמוח וליצה םישומיש ,יטירבלס יצירעמ

.ודועיי תא תונשל גאטניו םינשי

. .  ןויערה חופיט גתומ ססובמ םלוהקוטש .סיב ןויערה חופיט גתומ ססובמ םלוהקוטש .סיב

.םיינגרוא םידבב שומישה םע תיחצינ הנפוא לש

. . .Tree םישנא

 ידי לע םיכוז םינושארה אמייקה יגתומ דחא

 תא ליבגמ רשא ,ימלועה דיריב רחסה ןוגרא

 הדובעב תודקמתה ידי לע הלש ןמחפה תטילפ

.תינדי

. . .תובוט תושדח

 שמתשמ רשא ,ןמאמ קיפמ תססובמ ןודנול

.תינגרוא הנתוכו תורזחוממ ימוג תוילוס

. . Matt & Nat. םה ."ינועבט גתומ" ארקנש המ 

,םירצומ לש ןווגמ םיעיצמ

 קיטסלפ יקובקבמ םייושע םיקית ללוכ

.םירזחוממ

. . .X טיק

 םידגב תרצויה ,ססובמ ילרטסוא גתומ

 הטלמה ,םיינגרוא םיביס אמייק-ירמגל-םירמוחמ

 .ךלשומ רטסאילופו upcycled תימיה

 ידכ עיגה הנפואב תומייקה דואמ ךבוסמ אשונה

 ו ותוא רוקחל לע רומשל ואוב ;ראשיהל ו ותוא רוקחל לע רומשל ואוב ;ראשיהל ו ותוא רוקחל לע רומשל ואוב ;ראשיהל

worki תוכז לבקל ידכ תושיג רתויו רתוי הצוחה 

.וז



 

GLOW

CHIC

 ,Mue הילוי :הנפוא לדומ

@juliamue__



Gen Z 

 רתויו רתוי הרדגה הארנ

 קוש לש םויה רדס תא

 תמאתה ,הדובעה

:םהלש תורטמה םע

 ,םניח ,ןגוה

 ,ינכט עדי םע ,הננאשו

;ירט ,יביטרופס

earthaware,

 ינועבט םימעפל

;הארשה

 ,םיכרע ךשמנש

 :בהז

 רהוז ו

 ידי לע המלוצ Mua הילו'ג

Aristo המוקט

Mua, סימ :רעיש בוציע IsabellaLia, @ 

my.beauty.garden

 ,Ramboya וידוטס :םוקימ

@ramboyastudio, ןילרב.

 ,NIKE, @nike :הנפוא תויוות

HM, @hm

AVENUEGE, avenuege.com

















 וליפא וא ינועבט תויהלמ קוחר ןכתיי

 רופסניא םירחא ומכ לבא ,ינוחמצ

 ידכ ךמצע תא אוצמל לולע התא

 התאו ,טפסנוקה תארשהב תויהל

 תושדח תועצה לע ךריב תויהל לוכי

 יכ ינועבט הז ינועבט לש תוברה

תיסופיטה תלוכמב

קייש ינועבט

 ונחנאש תובר תוינועבט תומגמ תחא איה

.םיבהוא

 הנה ,םוכרוכ ידכ תוננבמ

 דחוימב המכ לש תואצות

םיניינעמ םיבוליש

VEGANINSPIRED 

קייש

 םילרנימו םינימטיו קיפסמ רחא שופיחה &

ETC

 יתוכלמ אוה ךלש ףוגה

 הז .םירחאה לכמ הנוש בוציע תפומ תריצי הז .םירחאה לכמ הנוש בוציע תפומ תריצי

 לכ רשאמ רתוי תבכרומ ,האלמ הנבהל רבעמ

 בתכומ ומכ ןוזמ תתל בושח םג ךרדה לעו ,הנוכמ

 לבא .תינדפק הקיטילופ וא היגולואידיא ידי לע

 ,ךלש תימויה הנוזתב התא רישע המכ הנשמ אל

 םתא המכ דע הנשמ אל ,רג התא הפיא הנשמ אל

 חקול התא םיפסות המכ הנשמ אל ,רשב םיבהוא

 ינועבט קייש חיוורי הארנכ ךלש ףוגה ,רקוב לכ

הז .ןמדזמ nearvegan וא

.םימיעט ךכ לכ אוהש רבד בוט

 לע וריאשהל ידכמ בושח אוה לכוא ילוא

 םיבהלתמו BERLiNiB -ב ונחנא .היגולואידיא

 םימעפל ונחנא לבא ,רתלואמה שדח ונלש קייש

 ירצומ םוקמב ריפק וליפא וא טרוגוי שמתשהל

 ונא רשאכו) זרוא בלח לעוש תלוביש וא ,היוס

 וליפא םייושע ונא ,שפחמ אל דחא ףאש םיבשוח

.(םיפרוט תויהל

 קר ,הבהאו ינועבט טרוגוי אל התא םא :זמר

 .םיאבה םינוכתמה לע טרוגוי ףיסוהל החמשב

COCO NIGHT סוקוק לטפ קייש 

 לפיימ פוריס טבוצ תצק םידקש בלח

ףירח ילי'צ ,ר'גני'ג ,לה ,םוכרוכ :לש

 המ לע הברה שי ,ינועבט ,רתוי וליפאו ,ינוחמצ

 תימוי הנוזת לע הרימשב רבודמ רשאכ בושחל

קיפסמ גישהל ידכ דחא ןורתפ .האירב

 ,םלש ןובלח ,ןדיס ,ץבא ,B12 ןימטיו ,םלש ןובלח ,ןדיס ,ץבא ,B12 ןימטיו

 םירבד הברה לעו ,לזרב ,םוינלס ,ןמוש תוצמוח

 ,תואירב שפנו ףוג רובע םיינויח םה יכ ,םירחא

 םירצומ / לרנימ / ןימטיו יפסות תחקל איה

 תויהל ירשפא הזש ןבומכ .ןובלח םירשעומ

 ןוזמ יפסות לע ךמתסהל אלו ינועבט וא ינוחמצ

 הברה שורדי תאז השוע ךא ,םירשעומ םירצומ וא

.ןכ םג ףסכ הברה ילואו ןמז

קייש Goji םידקור

 היוס בלח סננא Goji berries תוננב

 ,יבג לע הקאמ ץוצמק הריעז הקבא

Goji berries

 ול שיו ,םיקזח םינומרוה האלמ הקאמ תקבא

 תבורעת היולת - גנסני'ג ומכ לפרועמב העפשה

 אוה ולש םעטה .רחוב התאש תמיוסמה הקאמ

 וב שמתשהל ידכ חוטב תויהל ידכ קהבומ

.תוניתמב

 איה B12 :ונלש ןימטיווה תויפצת ךישמהל ידכ

 ץוחנ אוה :חמצ אוה םימו שמש רוא המ םדא ףוג

 אוה .הדירג םע תאז תושעלו לע תוצפקמה ץוצל

 המכ ידי לע אלא ,תויחב אל ,תודבעמב רצונ אל

 םימזינגרואורקימ אוצמל השק ,םכחותמ ,יטוזקא

קר רוקמב םייוצמה

 םה ובש םיקומעה םיה ימוקימב :דחא םוקמב

 םהלש השקה הזתניסה B12 לש הדובע םישוע

 םינעדמ .םוימדק ןוגכ תונושמ תוכתמ תועצמאב

 ךא ,הלא םימזינגרואורקימ חפטל םיכרד םיחתפמ

 ןיאו ןיידע םייק B12 זתנסל ןפואו םינפ םושב

 רצייל לוכי םייח לעב וא חמצ לכ יכ החכוה םוקמ

 תרשרש ךרד עוסנל ,ןכ הז לבא .הזה רמוחה תא

 ףסוותמ ללכ ךרדב הז ,לשמל .תולקב דואמ ןוזמה

 אצמנ אוה זאו ,לוכאל תורפו תולוגנרת ןוזמ

 ןוגכ ,ויתורזגנו הרפ בלחו הציב תיטמוטוא

.טרוגוי



[.ךשמה]

 ומכ ,תולקב B12 גופסל אלש םיבשוחש םישנא

 תולקב גפסנ רתוי ללכ ךרדב הז ,םינימטיוה לכ

 הנועבו תעב םימייקתמ םיאנת רפסמ רשאכ

:תחא

*  םינימטיו םע דחי םיחקלנ םינימטיו יכ

B12 םע םירחא םינימטיו-B ןוגכ ,םימילשמ

* ןוזמ םע דחי םיחקלנ םינימטיווה יכ

* םויל םוימ תצקמב הנתשמ הטאידה יכ

*  לכבו שדוח לכב םימי המכ לבקמ ףוגה הזו

 לש םיגוס וליא הרורב היצאירו שי ובש עובש

 יוכיס שי ןכלו ,םינתינ איה םילרנימו םינימטיו

ומצע "סופיאה"

 סוקוק הי'צ יערז

 וישק יזוגאו

קייש קי'צ ןוחצינ

 תיפכ 1 תוינמכוא

הניחטו םושמוש

 בלח ירזפמו

 :לעוש תלוביש

סוקוק תקבא

 תויהל םילוכי הלא :םיחמצ הת םיבהואש ולאל

 המכ ,תאז םע .קייש ךותל גזמל לודג ביכרמ

 תויהל םילולע דואמ םירישע םייחמצ םירצומ

 רהטל עייסמה ןגרוא ;דבכה לע תילילש העפשה

 אל היוס .הייתשו לכוא םייתייעב םירמוח םשמ

 תוקספה ףוגל ונת .וא שדוחב םוי לכ תחקל ךירצ

 ךופהל לולעש רבד לכמ םימי המכ ךשמב תועובק

.harmonyaffecting לגרהל

 וגנמ קייש םייפורט םיטיבש

 היוס בלח ןומיל ץימ ודקובא

 אופק םינבדבוד ר'גני'ג ץוצמק

 הת םירזפמו Yerba לש

סוקוק חוכ :המואתה

 וניאש ינועבטה קייש לע םילודגה םירבדה דחא

 םיאופק וא refridgerated ירצומו טרוגוי שרוד

 לכ ךלהמב םתוא תושעל לוכי התאש אוה ,םירחא

 ררקמ תידיימ השיג ובש הדובעה תועיסנ ינימ

 רסקימ אל וליפא ,םימיוסמ םירקמב .תלבגומ

 תא קורזל טושפ לוכי התא הנכה תצק םע-שרדנ

!תונהילו הז תא דיערהל ,דחיב הז

GREEN קייש תויפ 

Matcha דיס תקבא 

 ירפ דרת קוניתה

 בלח תקבא יאסאה

 תיצמת :עגמ היוס

לינו

 תמאב אירב קייש תונהיל תופיה םיכרדה תחא

 (הז לש םעטה תא רפשל ידכ) ןכ ינפל םוצל אוה

 הז תא גופסל ףוגל רשפאל ידכ) ךכ רחאו

 הרהזא .םינומיא םע דחי ךלוה םוצה .(םולשב

 ,ןה וז ךרדב השענ קייש :תשגומ תאזב תכייחמ

.ןימ לכמ טעמכ בוט ,המכ יפ לע



Fit

יפוי

 יתנפוא ןומיא

 תוריעצ םישנ רובע

 תבורעת תושקבמה

 קזחו הזר לש הקלח

 ,ודקרמ לוס :הנפוא לדומ

@uruzusus



 Aristo ידי לע םלוצ ודקרמ לוס

המוקט

 :תכרעמה רמאמב תויוות

SUPERDRY, LEVIS @superdry, 

@levis האו'צק, @quechua

 ,גרבציורק ,Morgenluft.jetzt GmbH :םוקימ

 ןפטס :הדות ,morgenluft.jetzt @ ,ןילרב

Scholdra & תווצ Morgenluft.

 יללכ עקר

 קר אל אוה יפוי .ידוחיי אוה ונתיאמ דחא לכ

 רשוכב ראשיהל הטיש תאצמ םא ."דחא רבד"

הזה רמאמה .הילע רומשל ,ךל םיאתמ

 רחבומ ,wellresearched תונויער המכ רידגמו

 ןומיא ירחא קר .fashionoriented םיריעצל

 הרקמב .ךל םיאתמ הזש חוטב התא םא ץעיימ

.אפור םע ץעייתהל שי ,קפס לש



 longlimbed המכו ויסורבמא הרדנסלא זאמ

 לש הרוש דצל ,םסרופמ ועידוה תוינמגוד םירחא

 תרטמ יכ ,דואמ םיירלופופ הכרדה ינוטרס

 םירירש ,םיכורא " גישהל איה ןומיאה םירירש ,םיכורא " גישהל איה ןומיאה

 ולוכ טנרטניאה ,"םימשוגמ הלא םוקמב םיזר ולוכ טנרטניאה ,"םימשוגמ הלא םוקמב םיזר

 םיריהצמ םיבר טנרטניא ירתא .גשומה המוה רבכ

 םלועמ םה םיאלמ םירירש םה םירירש יכ

 לוכי ןמוש לבא ,םינטק וא םילודג קר ,"םימשוגמ"

תואריהל הזל םורגל

 תא אורקל קר אל BERLiNiB -ב ונחנא .תרחא

 אורקלו ,םימסרופמ םינמאמ תרשכה םיפיטה

יעדמ קמועליעדמ קמועל

 רקחמ :הלילה לש תונטקה תועשה דע םירמאמ

 ליכשמ תצק םע דחי ,הז

,שוחינ

 לעמו ישיא ןויסינ המכו ,הנימא היציאוטניא וזיא

 .הז רמאמב עידוה המ ,ינממ תאז לכ

 הברה ךכ לכ שיש רחאמ .תואצות המכ ונל שי

 ודמע רשא ,החלצהל "םינוכתמ" םיריהמ ,םילק

 םיכלוה אל ונחנא ,םירוביד הברה לש דקומב

ףיסוהל

 ןמזה עיגה .החישה ריהמו לק ןוכתמ דוע

 ןומיא תא תושעל תמאב ךיא לש הלאשה םע דדומתהל ןומיא תא תושעל תמאב ךיא לש הלאשה םע דדומתהל

.תשרוד איהש םוכחת לכ םע לדומ



 ,לכ תישאר

 םירירשה :ןיינע תושעל םינומיא יגוס םירירשה :ןיינע תושעל םינומיא יגוס

 יולת ,תונוש םיכרדב םילדג םה-ירירש קר אל םה

 םימרוג ברקב השוע התא ןומיא לש גוס הזיא

 .םירחא םיבר

 ךא ,הנוכמכ ראותמ תובורק םיתעל ישונאה ףוגה

 יונבה -orchestra ומכ רתוי הז לעופב השעמל

 לש תיבצק הרדס ,רתויב בכרומה שגרמה לש

 םירבדה ןמ םיברו ,םיכילהת ךותב םיכילהת

 ןיידע םילוכי םניא ףוגה לע רתויב םיבושחה

 .תיעדמ הירואת ידי לע םירבסומ תויהל

 התא םא :וז ןוגכ תושגר ירוחאמ תמא שי ,ןכל

 הצור

 תויהל םיבייח ךלש םינומיאה ,ףוג יטנגלא תויהל םיבייח ךלש םינומיאה ,ףוג יטנגלא

 בייח התא ,ךראומ ףוג הצור התא םא .םייטנגלא

.ךלש םינומיאה ךותל תוכראתה בלשל

 הרופאטמה תא רוכזלו תוינוציקל ךלת לא

 תא תוסכל ידכ תוקלחה הצור התא ."תרומזת"

 רתוי תויהל םירירשה תא הצור התא .םירירשה

 תויללצו ראתמ יווק תרוצב תונידעב לבא ,םייולג

.אירב רוע ,תנרוק לע םיפי

 לש םיבר םיגוס םנשי יכ רוכזל םג

,רירש ביס

 םיכילהתו יאתו ןמושה יאת םע םירשקתמ םהו

 לע לכתסהל םיכירצ ונחנא ילוא .ףוגב םירחא

,בוציעה ךילהת" םשב םג ףוגה

 הנווכה םא ?ךתנווכ המ ,זא .תנווכ יפ לע דבוע

 ,השוע התאש דוקרל רתוי זא ,דוקרל איה ךלש

לש הז ומכ האריי ךלש ףוגה רתוי

 תכפוה העונת לכ ירוחאמ הנווכה .תינדקר תכפוה העונת לכ ירוחאמ הנווכה .תינדקר

 ךיא "םיבוציע" ףוגה תא בצעמ רשא טנמלאל

 .ףוגה חתפתמ

 הז זא ,ףוח תארמה תוריס איה ךלש הרטמה םא

 חתפי אוה ןדקרה לש םיכראומה םירירשה אל

 יכ רירש יעצמא הזוחל .םהלש יזכרמה קלחה לככ

ל .רטוקב הלש יזכרמה קלחה תואלעה

 "תודגנתה" תחת רירש ךיראהל "תודגנתה" תחת רירש ךיראהל

 ,לגר דירומ תונידעב תינדקר רשאכ ,תיטיא

 .ללוכ רתוי םירירשה םיביסה תא ריבגמ



 הנעט הרשכה תודקמתה יכ םיבר טנרטניא ירתא

 םיגוס ןיב ןיחבהל יתוטש הזש רירשה תיינב

 וילא תדרל קר ךירצ דחא-החימצ רירש לש םינוש

 רהמ ,דבכ יכה םירבדה דחא תיחפה תא םירהל

 תפירש ,תובר םישנ רובע לבא .לוכי דחא לככ

 םישנהמ קלח .םירירש חתפל רתוי השק ןמוש

 לבא ,םירחאל רשאמ תולק רתוי ןמוש ףורשל

 לע םישנ רובע תובישח תלעב איה ןמוש תפירש

תויטנגלא םינומיא תואצות גישהל תנמ

.ןוט םייולג םירירש ו.ןוט םייולג םירירש ו.ןוט םייולג םירירש ו

 תורצויש תועונת לע הרזח יהוז

םא .ףוגב םייוניש תועמשמ לעבםא .ףוגב םייוניש תועמשמ לעב

 םע ,עיזמ ,חותמ ,השק ,השק םירידס םינומיא

 םירירש תוצובק לע דבכ שגד תבואכ ןפ תועבה

 םירביא היהת אל תללוכה האצותה יזא ,תומיוסמ

היהי םיטנגלא הז-יפויו םיכראומ

 הצעה לודג קלח יכ םידשוח ונא ,ןכל ."תרוזפתב"

 ידי לע בתכנ טנרטניאב אוצמל ןתינש הרשכה

 תויהל ידכ םירירש "המכ" םיבישחמה םישנא

 אוה המ לש ויתועדש ו ,רירש "אל" ל ךרע הווש

הזר "יטנגלא"

 תינמגוד מ ןרירש ןוויכל רתוי

.הנוילע

 ךיא לע תונויער המכ םע ונאב ,תאז ןקתל ידכ

תויהל דעונ ןאכ רמאנש לכ ."ןוכנל יפוי" רצייל

 .לעמ תרתלואמו לע יתבשח

 ,ןכא

 תפרוש הבישח

.ןמוש

םינוריונ לש בכרומ חומה .שממ אל

 רתוי וא תוחפ לופיל םינוריונ

 חומה לכוא זאו- רירש יאת לש הירוגטקל חומה לכוא זאו- רירש יאת לש הירוגטקל

 ךשוממ םוצ הביסה וזו) םינומהה תוירולק דע

 .(קירבמ ןויער וניא

 ,חומה תא הרגמ רבד לכ זא

 תואקשמ וא ,לשמל ,הפק .ךלש fatburning הרגמ

caffeineenhanced; םינימטיו המכ B ללוכ 

B12; גנסני'ג ,םויזנגמ ,ןדיס לש תמיוסמ הדימב, 

 יאקירמא םורד ,הת ;Schisandra וא ,הקאמ

וא הת המואתה

 ךכ לע םיעיבצמ םינורחא םירקחמה ךא) קורי הת

 הרק הרוצב בוט רוכיש אוה המואתה הת

 ,האירק םג ללוכ הז .(רחא הת םע תבורעתב

 לבא ,ליעפ חומה ובש רבד ;וידרל הנזאה הביתכ

 ךרדב ואדיו יעטקב הייפצ .םומה אל ךרדב ואדיו יעטקב הייפצ .םומה אל

 היווכ t הרזעל הכז ללכ

 t תרזע תייווכ"

 םישוחה לע ףחוד התאש לככ יכ ,תוירולק םישוחה לע ףחוד התאש לככ יכ ,תוירולק

 ימצע תויהל ךרוצה תא שיגרמ חומה תוחפ ,ךלש

 .םייוריג רסוח לע תוצפל ידכ ליעפ



Dreaming דוע calorieburner Dreaming דוע calorieburner 

 רשא ,לוהוכלא עודמ תוביסה תחא תאז .רדהנ

אוה ,בכעמ מ"ער

 הזר ,םיקזח םירירש ךרוצ םע דחא הנקב הלוע

 המכ תוניתמב לוהוכלא .בוט שממ םיארמש

 העפשה שי לבא ,רדסב אוה שדוח לכב םימעפ

 ןמוש תניחבמ ןוזמ רשאמ רתוי הברה תילילש

םג לוהוכלא .לקשמב הדיריו

 תומוקמ ;םינוכנ אלה תומוקמה לכב ךלוה

.תולקב ןקתל לוכי אל ליגרתה יכ

 הזר גוס הז לבא ,ןימשהל ךל םרוג ןיינב רירש

 יאתב רתוי םיניינעמ םירבד שיש ללגב הז .לקשמ

 תייפצש ךכ .ןמוש יאת רשאמ רירש תייפצש ךכ .ןמוש יאת רשאמ רירש

 יפוי ןומיא ךלהמב תינויגה הניא הלאקסה יפוי ןומיא ךלהמב תינויגה הניא הלאקסה

Fit. תופצל יאדכ םוקמב

 התא םא .הארנ התא ךיא התא םא .הארנ התא ךיא

 םא .בוט ,בוט הארנ םא .בוט ,בוט הארנ

 תא רופסת לא .הז תא ןקתל ידכ הדובע ,אל

.ג"קה





 םע תוינמגוד לש תונומת

 תולוכי םימיהדמ םיפוג

 והשימל הארשה תויהל

 לבא ,רשוכב עיגהל דבועש

 שיגרהל תולוכי םימעפל

 הז ."םלשומ" ידמ רתוי תצק

 הלאשל ונתוא איבמ

 לע םאה :תרכומה

 תיומד היצזילאידיא

 הז םאה ?וללה םימלשומה

 האמה תנשב ?אירב

 בייח הז ,הזה הרואנה

 תושעל :רמול ירשפא תויהל

.וילאמ ןבומה תא

 יכו ,והשמ וא והשימל ךשמנ התא ,רגובמכ

 תוינויח ןכו היגרנא שי היצקרטא תוינויח ןכו היגרנא שי היצקרטא

 רתוי הז .ךלש ןומיאב םלצנל ןתינש היצביטומ

 םדא לכל .bodyenvy רשאמ יבויח רתויו קומע

 םהל םרוגש דחוימב יביטקרטא והשמ שי

 לש תונומתב לכתסמ ב היצביטומ ןיא .םיידוחיי

 אוה :םהלש הארמה לע םהל תפכא אלש םישנא

 ,ןואכיד לש םינמזב תישגר הפורת שמשל יושע

 תצק הצורו לע הלעמ אוה ימ רובע לבא

 רתוי אוה רבד ,םינומיאל הריהמ היצביטומ

 ,הז טנפוהמ תצק לבקמ ,יפוי לא קומע לולצל-בוט

 יכ ןומיא תושעל דמוע הרדגהה ןכמ רחאלו

תצק םג הרקמב

 ךרד דוע אוה ,בגא ,הז .הובג ינימ

תוירולק ףורשל

 רהוז תפסות יכ רועל ןתונ םג ומכ ,בוט שממ

 .קהובו









 רביד לע רתוי תצק יפיצפס תויהל ונל ןת

nottoo-תמאב תינימ הלועפ :אשונב וז תובורק 

 תועפשה שי ,ומצע ידי לע קר םא םג ,קזח

 ינקחש תביס וזו ,םידידמ םיטקפא ,דואמ תויבויח

 םע םייטרפ יצחו תועש שערל שי םישרומ לגרודכ

 ,אדירג תינבגע .םיבושח םיקחשמ ינפל םגוז

 תא אל לבא ,דמחנ אוה רצק ףטלל ,הלק הקישנ

 הצור תחצנמ המשנהש תפירש ירטנט הבהלה

.דבכ רגתא ינפל

 םה םידבכ םינומיא םירוכמש הלא :ןורטסוטסט

 םהילאש הלא ,רמולכ-בחר םישל ,םיגוס ינשמ

 ,םהלש יפויה םיפיסומ קר ףסונ ןורטסוטסט תצק

 .אל אוהש הלא תאו

 קירבמ ל ןורטסוטסט ליבומ

תינימ הלעפה

 דואמ הברה םישק םינומיאב לידגמו םינימה ינשב

 רתוי םילודג םירירש םיליבומ םג ןורטסוטסט .הז

 דחא אוה יכ ץמאמ ןיינעמ הזו - תוחפ ץמאמ םע

 תפירש ידכו - ותוא תורגל םילוכיש םירבדה

 תועפות שי ,תורחא םילימב .רתוי ריהמ ןמוש

 רשוכב ףוגה לע רמוש יכ םינומיא לש יאוול

 היסא יספט .הרוק אל םינומיאה רשאכ םג תחרוז

 ומכ המוד והשמ םישוע גנסני'ג לש םיקזחה

 תמר תא יתוכאלמ לודיג ילב ,השוע ןורטסוטסט

 תושעל ףוגל רשפאמ םג הזו ;ןורטסוטסטה

 וז) .רבכ ול שי ןורטסוטסט לש רתוי שומיש

 רבעמ תכלל שי גנסני'ג לע רקחמה עודמ הביסה

 :ןורטסוטסט לש טושפ האצותו הביס לש ןויער

 לוכי אוהו ,"להנמ תרומזת" ןיעמ אוה גנסני'ג ,יד

(.תוריעצה םישנה בור רובע םג ךכ לכ תויהל

 םייתואירב תונורתי שי גנסני'ג ,םודא ןיי ומכ

 .ישנה ינימה ןימה ירבא לש ןומיש ןוגכ םימיהדמ

 ןוגכ לש תויללכה תוססותה היגרנאה תועפשה

 תויהל םדא ליבוהל ללכ ךרדב םג הקאמ גנסני'ג

 קר תושעל רתוי לק ןמז תלבקמ היצביטומ לעב

.ןורטסוטסט לודיגל תורישי ליבומ ןוגכ םינומיא

 ל ףיסוהל לוכי ןורטסוטסט תומר ,קלח רובע



 לבא ,תוירבג-ידמ תונוכת לש יטננימוד טס רבכ

 קיפהלו toocute תונוכת הלאכ םישנ שי המכ

רטעל תויהלמ תלעות

רענ ומכ ךרדרענ ומכ ךרד

 .ףוגה-in-the-השע יעבטה ןורטסוטסטה תעפש

 ןויערה תורמל - רשא ןגדגד לדוגב לידגמ םג הז

 המזגרוא" לש הניימד העפותה יכ ינרמשה

 "תירנויסימה תחונתב" ב "הרוהט תיקיתרנ

malechauvinistic הניחבמ תצלמומ ןיעמ איה 

 תינימה הזטסקא לש ירקיעה רוקמה אוה ,תיתא

.תורענל

 הז יכ ןורטסוטסט תוילבט תחקל ךירצ אל בור

 תאו תויביסרגאב עוגנ חומל םורגל לוכי

 ךימנהל לוכי םדב ןורטסוטסט לש יתוכאלמ חופינ

 ףוגה תא שי הנבומ תיעבטה תלוכיה ףר תא

.רמוחה רוצייל

 םלועמ דחא םא תושעל רשפאש םירבד ינש םנשי

 ךכ ,לוכאל אלו לויטל תאצל ,הנושאר :תובכר

 ומכ םידומיל ,בערה ךלהמב .היונב זע בער

 לוכי דחא יכ תולגל יושע דחאו ,תינבנ היגרנא

 תאו .לכה ירחא ןומיא לש תוקד שמח םישל

 וליפא ,ימימש םואתפ םיעט ןוזמה :סרפה

 אמייק דואמ אוה םא וליפאו ,ךומנ ביצקתב

boringly תינש .הזה םלועב תירסומ ןוכנ, 

 לש תונומת המכ םישל ,ךלש הדובעה תביבסב

 לש תוסריגה ינוציק ןפואב םירפתשמ םישנא

 םה יכ תונומת השע גנעמ ךכ לכ לבא-ךמצע

 ןבצעמ הזו ירשפא יתלב אל ןיטולחל הארשה

 ךשמב ךתיא תויהל הלא תונומתל ונת .יתוא

 ךלש ןוכנה תונבל טקשב םהל ןת .םוי לכ תועש

 לוכי אל רבכ התא אצומ התא רשאכ ,זאו .ןמאל

,הרזחב קיזחהל

 ןמז לכ הצור תונומתב תולכתסה לע רמוש התא

תבכר ליחתמ

 לבא !תבכר ליחתמ-הז תא ושעת זא תמא רובע

לע רומשל

הבבוש תויהלהבבוש תויהל

 לש םיבר רובע ,תועפות לש הרוצב תוריהמה לע

 אל ,םינש ירחא אובל רתויב וצר ןומיאה תועפות

 םילוז עדימ תורוקמש םימיה םישולש ירחא

 .ותוא וכרטצי

םירושיק רקחמ

 םיריעצ םירגוב םאה ?גנסני'ג דבוע הז םאה

 גנסני'ג ומכ והשמ תחקל םינומיא םישוע םיאירבו

Panax (גנסני'ג לש רתויב ירלופופה ספוטה)?

 יתשל תוקלחתמ גנסני'ג לש תועפשהה

 תועפשהה .םיינימ םירירש :תוירקיע תוירוגטק

.חתמ ךלהמב תוקזח ןה

 הארנ Panax Ginseng לש עובק שומיש

:תרפושמ ליבוהל

םדה רוזחמ *

 הרוטרפמט תוסיו *

םירירש / ןצמח היצקארטניא *

 שדח רקחמ לש ןצמחב חומה שומישה ןומה *

 רקחמ .גנסני'ג לש תינימה העפשהה לע םישרדנ

:גנסני'ג רפשמה עיצמ יפוס אל

ןצמחב שומישו ןימה רביאב םדה תמירז *

 םד תמירז םירושקה ,ןגדגדה לש לדוג *

תרפושמ

רדגמ לכ רובע ילטינג האנה תמר *
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 ורזעיש תושדחה םילימה

 םיקפוא ירט תויהל ונל

לולכל םירהממ ונא jel אללו

P רובע 

 P & ,תבחמ P & ,תבחמ P & ,תבחמ

Poly רובעPoly רובע

המוקט Aristo :טסקט

 הידמ ץמאל םיכירצ ונחנאש תוביסה תחא

 םייתודידי םה תונומתו טסקט - איה תילטיגיד

 מ ילטיגיד רמוח תועצמאב ריבעהל הביבסל רתוי

 עדומ התא דוע לכ ,ןוויג :ףסונ .ריינ תועצמאב

הלעמל לכתסהל טילחמ

 םוקמל לכתסהל םוקמב םינוש םישדח םיקפס

 ידכ) .ךל םירבטצמ םינותנ קפסל ידכ םיוסמ

 םע רתא ימוי שמתשמ הזה רפוסה ,תאז גישהל

(.תועידי ינתונל םירושיק

 CBS News, CNN, LA ןוגכ חתפנ רבכ ימל

Times, The Guardian, תושדח BBC, Sky 

News, הנשב ,דואמ ילוא םיכירצ םה ,םירחאו 

 ולקתנ תורתוכה תחא םעפמ רתוי ,הנורחאה

 אצמנ רשא ,[יטירבלס] XXXX" :הז גוסמ

 YYYY םע polyamorous םיסחי תכרעמב

 [רחא יטירבלס ןיידע] zzzz ןכו [רחא יטירבלס]

 Xxxx ךיא' :וא" Pansexual הנורחאל תאצל שי

.'תוילאוסקסנאפ םירטסניימה השע

 טקשב ןהנה דימתש ,הזה רפוסה ,םיוסמ בלשב

 הירומאילופב (רתוי וליפא) ו תוילאוסקסנאפ ןה

 ,הלאה םילימה לע והשמ קוידב תעדל ילב

 יתרהימ ?Mainstream? Pansexual .בשייתה

 P ינש לע םירבדה קמוע תא טולקל וכו הידפיקיו

 :יליבשב תודוס ןיא ךרענש Polyamorous .לש

 תויהל ידכ קיפסמ לודג בל ךל שיש רמוא הז

 התא יכ םינכ קיפסמ םהו ,םיבהוא רתוי וא םיינש

 רתוי תצק םילימב וא .םהמ הז תא ריתסהל אל

 תידעלב םיסחי תכרעמ םייקל לוכי התא :הפי

 םעפ לכב דבלב דחא ףתושמ רתויל ידמל חוטבל

 יל הז .רומג רדסב .(דעוימה םילמ קחשמ אל)

 יפל ?pansexual לבא .ימצע לש תילאידיא הסרג

 אלל) רשקנ רקיעב הנורחאל דע שי הלימה ,יתעד

 הרענ-תינמז ובש ישוס תליכא םע (הבוט הביס

 םישל ,וא ;ןחלוש לש דיקפתה תא חקול יניקיבב

 ,לכה ירחא .ןימ יסחי םויק ינפל לותח םפש לע

.לכה הז לכו .תינוויב ,"לכ" ושוריפ "ןאפ"

 התיה הבושתהש יל הארה וטנ לש רקחמ

 ןייה לש םיסנאוינה לש עגמ היהו ,ינחור רתוי

 החוד תוילאוסקסיב אוה ימ" :טוטיצ .ןשוי

pansexual ומכ

 םפש ."יראניב" םג ומכ .ההא ."ידמ יראניבהש

 Nonbinary .יניקיב-ישוס דוע אל .םלענ לותחה

 רבד םוש לע בושחל ידכ עגרל הזה רפוסה ליבוה

 גרבציורקב ףרגלט דומע לע הקיזומ רטסופ דבלמ

- DJ Nonbinary, הקיסומה תגלפמ ילוא וא 

 רמול שייבתמ ינא) .Nonbinary הארקנ הלוכ

 אלו אמייק רב תינומ ךותל םיכרדב שיחהל ינאש

 ינאש המ לכ רובע :תוניצרב רטסופה תא אורקל

 רשאמ רתוי בוט תויהל לוכי היה הז ,עדוי

קוטסדוו

1969. Nonbinarystock.) 

 ךשמנ ינא םדאל תתל ברסמ ינא" :ףסונ טוטיצ

 Xxxx, yyyy דחא ",ילש תוינימה לש גוס רידגהל

 םדאל קר יתכשמנ אל ינא" :ףסונ .רמא zzzz וא

 ולא םירבד !אה "...יסקס ךשמנ ינא יסקס הז

 ,Gen Z םינעודי לש הפלצה תואדו םע ורמאנ

 Gen Z .דווילוה יניבמ ידי ונחב םהיתועדש

 - והשימ רוציקב זא תדדוחמ ךותמ ומכ - התלעוה

 קר אל ןמאתהל קבאנ Gen Y ו י Gen ידי לע

 ו Polyamorous לש הידפיקיו לש הרדגהה

Pansexual, המצע הידפיקיו וליפא לבא - 

 תא ףילחהל ידכ ילטיגיד ךוניח-רפוס הרשפאו

prcentury תינימה הירוטסיהב הבשחמ דח 

 imploded לברעתמ ןיעמ תויהל תישונאה

("רוחש רוח" רמול אל הסנמ ינא) הבונ-רפוס

 "םיאצוי" תופדעה ,תועשר ,הנבות ,םישומימ

 .םיעלק

 םלשומ םע תושונאה תמייקש ןיימדל הסנמ ינא

 םע ,םויהמ םינש תואמ תמלשומ תואירב וא הווש

 וליפא רשפא םא לע וכלהש הלא תויוחתפתהה

 יומיד והז ,אלפה הברמל .רהמ רתוי רועיש ןיאל

 לש תילוח 1960 הרזחב ילוא יל חקול הז .דבועש

 ידי לע ,תרדהנ ץראב סילא לא :טרברה קנרפ

 ךותב ךכ לע עיבצמ םג הז לבא ;לורק סיאול

 ,הבוט תויהל תויושע 21- ה יכ ,תררחושמ האמה

 הטמל ונררגנ אל ונחנא םיכרובמ ךכ לכ ונחנא םא

 ) המחלמה תייטנ ונלשמ םוהיז ידי לע ידמ רתוי

 יטננימודה רגתאה - (תושונאה ,רמולכ ,"ונחנא"

 קיפסמ לודג בל שי ךיא תויהל ךלוה ונלש רתויב

 לש maelstroems ךותל תופחסיה עונמל ידכ

 ןימז ,םינש המכ הזמ רבכ םייק רשא רפס .האנק

 ןד ידי לע ,הירומאילופ Toolkit יאכז ,ןוזמאב

Willians יושנ גוז ,ןכ) סמאיליוו ןואדו 

polyamorously),

 ןויסינ אלל ,ארקנ (29 לש) םהלש "18 # ילכ"

 םייסאלק םירבחמ וא ריפסקייש ךכ בותכל

 זמרמ הז ."ל"אוד הטויט" ,םיניבמ ויה םירחא

polyamorous ךותב ,רשאכש

 ראשש דועב הניפב תבשל ףחד שיגרמ דחא ,בצמ

 אוה ןורתפה ,שיש ףיכ ץוחמ םיאצמנ ילופ ישנא

 ל"אודה דחא ךותב דחא טרפ לש תושוחת ראתל

 ותחילש ענמיהל ךיאו תכלוה המושת) חלוש אל

 ,זאו .(הדש "לא חלש" אלמל אל ,ןורתפ : תועטב

 םייחה םע בוט הארנכ הז לכ ,רתוי רחואמ רשאכ

 ול רחובו ,ןייה קובקב חתופ דחא ,בוש ילופ

 הלא סמוע סיוגש בכרה תא ארוקו ,הבוט הניבג

 תורמל ,וילע ורבדיש ךירצ תושגר .תוששח םהש

 אלש ןותנ תורואנ לש ןדיע ףס לע אוה דחא

.ונלשמ ינפל תובר תויוברתב

 לכ :דחוימ ןיינע קר אל הז לע קתפ םיללוכ ונא

 ינש לש םיאשונב ןד ומצע דובכ םע הנפוא ןיזגמ

P יעפומ-םע תאז םישוע םקלח .הנורחאל 

 שי הלא םינעודי" ,לשמל ,טנרטניאב תויפוקש

 לש P וא דחא יבגל הרוק הזכו הזכ םירבד

 ,הפקשהב ןוויג תרשפאמ הנפוא ."םירחא

 ,קלח רובע ,םימעפל ,שי לבא ,וכו תוינחורב

 יפוי" ,והשכיא יכ ןיימדל תודחא לש השוחת

 לש ןויער המכ שיש םג ומכ ,"והשכיא ,ונל ךוסחי

 ,רבד תושעל תיאליע היצביטומ ומכ ןוילע ןונגס

תונהיל

anything-- ידכ הביתכמ ,לכואל הקיזוממ 

 ךומסב וא 5-לנאש-o-עשת זאמו .ףסכ חיוורהל

 לש P ינש לש הברה ול שי הנפואה תיישעת ,ךכל

 וא ינוריע ןולימ וא הידפיקיו לש ןורתיה אלל לבא

 תויוות ,יוהיזל ,הזכ ןדועמ םהל תתל ידכ הלאכ

.ןיחבהל

 םתודלי לכש םהל היה רשא Gen Z םע ,וישכע

 הצובק ונחנא ,הידפיקיו לש תומימחה ןכוש

 תניינעמ היצזיליביצ תוחתפתה ישנאל תדעוימה

 קומע המכ הנשמ אל ,לש P םיינשו ןכא

ununderstood םה 20- ה האמב בור ויה םה 

 יטילופ ,ינוכסחה תודנ'גאה קלח תרדגה רבכ

 תויטרקומד תונידמב תוחפל לכ רובע יתוברתו

 .ידמל

 אלו ,לכל םימיאתמ םניא P לש ינשה :רותיו בתכ

 תרטמ .םייתוברתה םירשקה לכב םימיאתמ

 ,ירסומ טופיש רכמתהל אל ידכ היה הז רמאמ

 ,בשח ,קלח רובע ,רובידה ןפואב ריכהל אלא

 ילטיגיד ןפואב העיפשה פופה תוברת ךרד םרוז

 םילדומהמ םיגשומה תדבוע .presentday לש

 תא םירתופ אל לבא םילק רתוי בושחל םירישע

.תוירסומה תולאשה



 היטסנ :הנפוא לדומ

Kasprova

 עפומ

SS20 

ERS ךל 

בהז םע

 לע די תדובעב בהז תוארשרש

 ףרוצ יתנפוא ינווי ידי

Ioakeimidis 2020 םע דחי 

 ביבאב

 לש

 תיתכתמ תויטנגלא לש השוחת

 22 וליפא & 18 דע 14 :םג

 ,םוינטיט יבג לע בהז טרק

 .יתכתמ ףוג עבצ וכו טומסיב

 לכות :בהז ומכ ,SS20 תנשב

רתוי אוה רתוי חינהל



 

 ,Kasprova היטסנ

@nastia_kasprova לע םלוצ 

המוקט Aristo ידי

 גנילייטס ,A.Tacoma יפל ןונגס

 ;Savvas Ioakeimidis ידי םיטישכת

Myrto Departez ידי עויס גנילייטס

 ,Savvas Ioakeimidis ףרוצמ תודוה

@ioakeimidis_collection םע גצומ םגדה 

 תוברל ,תושדח די תדובעב בהז תורשרש

basiliko, תיסור, perdika ןויטנזיב תונונגסו. 

Mua, רעיש בוציע: Myrto 

Departez, @myrto_departez

ןווי ,הנותא ,P56, @ studio.p56 וידוטס :םימוקימ

 IOAKEMIDIS :הנפוא תויוות

etsy.com/shop/ תדובעב בהז יטישכת 

 דיה

IoakeimidisJewelry H & M, 

@hm ןיחש, @mango









































 Somya לדומ תנפוא

 ישו'ג

ינאס ביבא

2020 

בוחר ןונגס

קיש



 ,ישו'ג Somya :הנפוא לדומ

@somyaajoshi

 ,Srishti Oinam :הנפוא םלצ

@leishana____

 ו ישו'ג Somya ןיב הלועפ ףותיש :גנילייטס

Srishti Oinam mua: המצע לדומה

 H & M, @hm :םיללוכ הנפוא תויוות

Forever 21, @ Forever 21

ודוה ,יהלד :םוקימ



 םירידא םיהולא

 .ןגב ןושארה עטנ

- -

 ,ןוקייב סיסנרפ

1625







 תעדל אוה ןונגסה

 התא המ ,התא ימ

 אלו ,רמול הצור

.םולכ ןתונ

-  סלוו ןוסרוא -





 םעפב התוא האר

 רותב הנושארה

 ןיא יכ ומוי ןב דלי

 .םש

-  תנרדניבר -

רוגאט









 ה

לענ

 םיצח תפמ

םיריבס הלעמל

 בורק לענ

בוציע תומגמ

 ,fashionjudgment@ ,היפוס ילטנ ידי לע

BERLiNiB בתכ הנפוא 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com 

ט Aristo ידי םיטוטרש

,יחצנ תויהל יושע ןונגס

 םע םיילענ הארמל בוט .םיילענ רבודמשכ םג יאדוובו

 ידי גיצה בוציעה ומכ הברה טבמ םע םיהובג תובקע

 קיזחמ ןיידע 1970- ב ידגאה לענ לספ קינלב ולונמ

 םיבוציע לכו םידדוחמ םיפיטו בקע םיילענ .בוט

 לע םה ןורחאה רושעה לש םייתנפואה םייסלקה

 לכ רובע היהת הארנכו םויה לש תוגוצתה ילולסמ

 ויה תונורחאה םינשה .תואבה םינש תורשע לש רפסמ

 ;ךישמי הארנכ םג הזו ,םש סרקינס הברה

 תוברתהמ קלח unerasably אוה יביטרופס-םאלג

המכ שי תאז םע .הנפואה

 ביבאב / ץיקל המיתח תונונגס ביבאב / ץיקל המיתח תונונגס

 תויורשפאכ עדומ תויהל הווש לבא יכרצ אל ,2020

.תונכומ

 רחא רמאמב ןודל םג ונא רשא ,הנפוא תמייק חורב

 יחצנ ןונגס אוה קר אל יכ םינייצמ הבה ,הז אשונב

 הזכ לבא

 לע ןגהל ונל רזוע styleawareness יחצנ לע ןגהל ונל רזוע styleawareness יחצנ לע ןגהל ונל רזוע styleawareness יחצנ

 הנועהמ ךשמיהל לוכיש רמוח תריחב ידי לע הביבסה

 שי .היעב ילב ,תובר תונוע ךרד וליפא ,והנשמל דחא

הברה :םדא לש הלכלכה תרבוחמ וז השיגב האנה םג

 ידי לע זקונמ תויהל לוכי ביצקת תשובלתה תא ידי לע זקונמ תויהל לוכי ביצקת תשובלתה תא ידי לע זקונמ תויהל לוכי ביצקת תשובלתה תא

 המכ יתרמאש ירחא .לענה תביטחב הנפוא שיטפ ותויה

 הרכה לש םזיטילא ךותל רשי ביחרנ ואוב ,רתויש

 שי םירחא םיגוס רשאמ רתוי םיגוס לענה המ קוידב

 יאשחב SS20" enscribed" םודא ארפניא טסקטה תא

וליפא םה םינושארה םיטירפה .םתוא ךותל

חונ

:(םיבוציע םיבר םייסאלק םיבקע הובג תמועל)

>  לוכי םיבקע > < לוכי םיבקע > <

לודג תויהל

 ו וימ וימ :SS20 # 1 תוחונ הלצה םינכמ ונאש המ הז

 ידי לע ונלש הכילהב תוביצי ליצהל ידכ ועיגה ישנבי'ג

.קולב תובקע םודיק.קולב תובקע םודיק

>  ןהוב > < ןהוב > <

 לבקל תולוכי

חטש

Comfort ללחב (םימעפל) תועיגמ ןהוב .2 # הלצה; 

 ,חטש לבקל תולוכי תידועיי הנפוא לש ןהוב םג וישכע

 קלח היה רכיכה פיטה .יוארכ דוקיר ידעצב רשאכ םג

 .BERLINiB לש םדוקה ןויליגב תומגמ ילש חנזומה

 הז וישכע - קר זא תררועתמ התייה ולש תוירלופופה

 הצק םע םסק תוישעת לש םזויה .התמצוע אולמב ךלוה

 םשיי Demna Gvasalia (Balenciaga) - דואמ ךורא

 לש תועוברה תוצעה .ולש ףסואל שדחה הארמה תא

.תורועק טעמ השעמל ןה ולש בוציעה

> > <

הלבגה אלל קוטשנקריב

Comfort ףותיש הגיצה רלוש הזנאורפ .3 # תלצה 

 ךלהמב ,קוטשנקריב םע הנורחאל םהלש הלועפה

 רתוי םדקומ .םהלש 2020 ץיק / ביבאה תנפוא תגוצת

 קירו וניטנלו םע הלועפ ףתיש קוטשנקריב ,הנשה

 תויהל ץמאמ השע תמאב ובש םלועמ גתומה .סנווא

 לע ןיחבה רבכ הז בינגמ ךכ לכ וישכע אוה בינגמ

 רעשה לע ,הנורחאלו דידח יגיגו רנ'ג לדנק לש םיילגרה

 גווזל ויה םה ובש (2019 רבוטקוא) הינמרג Elle לש

.לנאש דגב םע ותוא



> > <

 םילדנס תויהל לוכי

תוקד תועוצר

 יקתפ ינש םע הלצה תמחנ לש הז םעט ךישמהל ונל ןת

 לש ההובג תומכ לע החטבב תכלל לוכי התא .לדנס

 םילוכי םה .בקע םילדנסו לע תונידע ,תוקד תועוצר

 ילוא - לוסרקה לש ירוחאה קלחב םירושק תויהל

.הלילב הצוחה רובע קהבומ קסע לכ תא עוקתל

> > <

 תויהל םילוכי

םילדנס םירושק

 רוע לש ףסונ םוכס יכ םע רוע לדנס

 םילוכי וליפא םילדנסה .לוסרקה ביבס ותוא רושקל

 המגמ ,םיסנכמה לש לגרה ביבס םיכורכ תויהל

 יטירבלסה ילגר תתל םהל שיש ,רביב ילייה תדדועמ

.וז ךרדב תורושק תויהל הל

>  םילוכי תובקע > < םילוכי תובקע > <

תורוגח לבקל

 רבד אוה ,בקעה לע ביצהל הרוגח ומכ ,חותפ בקע

SS20. תוחונ תלצה" לש הירוגטקב קוידב אל םנמא", 

לוכי טלחהב הז

 לע ,רשא) בקע ילענ םע הכילה לש תולקה תא םורתל

 תעפשה לש והשמ שי ,םימיוסמ םייעדמ םירקחמ יפ

 םיפדעומה .(םירירשה לע ןומיאה לש םיוסמ גוס

 Giada בֵקָע יֵלְדְנַס lowheeled ויה ילש םיישיאה

 לש תומגמה םע דחא וקב .רופא לש ץמש םע ,לוחכב

 התא םא .קתונ הצקה הצק אלא רשי היה הצקה ,הנועה

 תכלל ,דוכלמ םה ,רמוא יתייה ,הלאל המוד גוז אצומ

.םליבשב

>  םיבקע > < םיבקע > <

 w / o םיהובג

תוסוכ

 םיבקע-דרפל :בקע ילענ םע תוחפ-עיבג םיילענה

 הגטוב אוה הז רשקהב עדומ תויהל גתומל .םיהובג

 יצמאמ לשב תוירלופופב םיקחש עיקרה Veneta .הטנו

.יל לאינד בצעמ ידי לזמ

>  לוכי התא > < לוכי התא > <

 ילענב שמתשהל

messedup תבוב

 לש רפסה תיב תדימלת-לענו הבוב ילענ הקופד הנפוא

 ,לנאש ידי lanched רבכ דרופסקואו ןיי'ג ירמ יגוס

 .ןהכ ןתנוי ומכ םיינרמש םיגתומ תוחפ דועו הדארפ

 תצק םע לבא ;ידמ רזומ היהנ הז ,םימיוסמ םירשקהב

 לוכי הז ,דחא ללוכה ןונגס ומכ רדתסי לכה רשאכ ,לזמ

.אישה SS20 רבד תויהל

> > <

L eather םייברג L eather םייברג 

רדסב םה

 תא ליצהל אב ומאגרפ הרוטבלס יקלטיאה בצעמה תיב

 רועה יברג ידי לע ,םיליגר םייברג בהוא אלש הלא

 ךותב קד לוחתא לע שיש םשור הברה ןתונ ,םהלש

 לש הארמהה ילולסמ לע רבכ םיליגר םייברג דוע .לענה

.יוס הנאו השור ןומיס

>  לוכי התא > < לוכי התא > <

 םיספדה תוארהל

 םיילענה לע עבטה

 ךלש

 ,הטי'צ םע םיילענ רוע :animalier :1 # תספדה גוס

 ודרקיר .וליפא הרפ ;(טוקס ימר'ג יפגמ קודב) הרבז

Tisci ב Burberry 3 ספדומD לגנו'ג תויח לש תונומת 

 חוכ :2 # גוס ספדה .רחא םיינרמש תובקע גוז לע

.ה'צאסרו ,ידנפ :םיגתומ .חרפה
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