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:הכירע רזוע

Lucyblay @ ,יילב יסול

 תא םיליחתמ ונא ,ןיזגמ םירצוי ונחנאשכ

 TEST" ,גתה תא םיפיסומו ספאמ הסירפה

OF LAYOUT" לש לאמש דצב לוחכ קתפב 

 יעבט ןפואב ךפוה הז .הזה הכירעה ףד

 לכ תא םיפילחמ ונא .ונלש ןיזגמל הגרדהבו

 תומדוקה הקידבה תונומתמ תחא

 (ונלש םרגטסניאה ןובשחב ןלוכ תודעותמש)

 .ונלש םיירוקמה םימוליצה ךותמ תונומתב

 ונחנאש אוה וז הטיש ירוחאמ דמועש ןויערה

 ןיזגמל רתויב הבוטה הארשהה תא קר םיצור

 תורוקמהמ תונומת םירחוב ונא ןכלו ,ונלש

 ראזב סרפרה ,ורמונ ,גוו ומכ ,ונילע םיבוהאה

 ונלש םידומעה תא ריאהל ידכ ,Elle ןיזגמו

 ונחנאש ומכ ונתוא תוררועמש תונומתב

 .ונלש אלמה ירוקמה םוסרפה תריציל םילעופ

 ומוסרפ תעבו ,וז ךרדב חתופמ ןויליג לכ

 טנרטניאה רתא תא רבעה ,םוסרפה ינמזל)

העשב קר הז .ונלשמ אוה ןכותה לכ (ונלש

 לאמשמ עיפות "המסרפ" תמתוחהש םעפה

.הז ףדל

 הריצי םה םירחאה טסקטהו םירמאמה לכ

.הלחתההמ תירוקמ

 םילוכי הנפוא ירגולב :םירצוי תויוכז םילוכי הנפוא ירגולב :םירצוי תויוכז

 םע תונומת לש שדחמ םושיר עצבל

 -ו תינמגוד ,ןיזגמל תורכה

 ונלש רתאב הביתכה רודמ תא וריבעה ,םלצ

ףסונ עדימל

 תועצמאב ןכותה לכל תשגל ןתינ .עדימ

 םגו ,ישיאה בשחמב ומכ םילודג םיכסמ

.ןופלטב ומכ םינטק םיכסמ תועצמאב

 םיניינועמש םינעונפואו םירשכומ םישנא

 תבותכב רשק ורצ אנא ,ונתיא דובעל

berlinib@aol.com וא DM םרגטסניאב . 

עומשל םיחותפ דימת ונחנא

 ,םימלצ ,םירפוס ,תוינמגודמ לחה

 יבצעמ ,רופיא ינמא ,םיטסילייטס

 ,םימסרפמ ,הנפוא יבצעמ ,הרואפת

.םורתל םיצורש םירחא םיבהלנ םינרציו

 תכלל ונטלחה ,תיסחי שדח ןיזגמכ

 וק דויצ םע .'ילטיגיד ריינ' לע ןיטולחל

-ו ,הנוילעה

 ,ונלש םימרותה לש הריצי ירושיכו רדהנ םעט

.וז תרגסמב תוניוצמ תואצות םירצוי ונא
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ב

תכשמתמ

 תונש חוכ

םיעבשה

 םילמסהו 70- ה תונש

 הקיסאלקה ;הלש םיישנה

 העפשהה ;השדחה

 תונועה לע תיניימהובה

תואבה

 הז

 דציכ תומגמ םיבצעמ

; 

 תונש תא סופת

םיעבשה

 איה םיעבשה תונש לש המהובה תפוקתש ןכתי

 רוזחת קפס אלל איהש ןוויכמ - היססבוא אל רבכ

 .אלמ לגעמ התשע הנפואה ןהב ,םינש המכ ירחא

 - איה םיעבשה תונש לש העפשההמ קלח

 טסוה - FW20 / 21 לא המידק תולכתסהב

 םזיליהינ" םינכמ ונאש המ לש לג ידי לע הדיצה

,לבא ."90- ה תונש לש יתנפוא

 ןיא ,70- ה תונש יבהוא

 םישדחתמהו םיריהמה העפשהה תורהנ !דחפ םישדחתמהו םיריהמה העפשהה תורהנ !דחפ

 םיבוציע .לכב םיעגונ םיפיהה רושעמ םמצעב

 לש רואיתל קר ובשחנ םעפש - 70- ה תונשמ

 תיוותה לש םרה דמעמל ורבע - הפוקת

 לנאש לש הסיפתל הוושב טעמכ ,"תוקיסאלק"

."הנטקה הרוחשה הלמשה"

 70- ה תונש לש רוערע-ןווגמהו הייהשה חוכ

 תוחול לע םיעדוי ונחנאש המ יפל .תוקתרמ

 תונש ,םייטננימודה םיטסיתנפואה לש הארשהה

 לכ טעמכ ידו 80- ה תונש לע תולוע םיעבשה

!עובק הארנ הז םעפהו .תרחא תירוטסיה הפוקת

 80- ה תונש תא וקחמ םיגתומ המכ ,הנורחאל

 הקזח הנמ ותש םה תאז םוקמב ;טעמכ הפמהמ

 םה ,1970 תנשמ םיררחושמ ןיידע .המהובה לש

 לע 90- ה תונש תעפשה םע תעכ םידדומתמ

.הבורקה FW20 / 21 -ה תנוע

 המצע תא תדבכמש תיטסיהנפוא ,תחא הלימב

 ידכ .70- ה תונש לע זמרמ רתוי תויהל הכירצ

 תונשמ םיישנ םינוקייא םע לחתה ,הזיחא גישהל

,רש תובהוא םישנ - 70- ה,רש תובהוא םישנ - 70- ה

 הטינאו יראה יבד ,סקינ יביטס הטינאו יראה יבד ,סקינ יביטס הטינאו יראה יבד ,סקינ יביטס

 לש הירוטסיהמ רתוי ובציע הלא םישנ .גרבנלפ

םהלש הדיכלה ןורשכ .הנפואה

 לש תובבל ה לש תובבל ה

 םדמעמ םע וכלה םה םינוילימ םדמעמ םע וכלה םה םינוילימ

 םיגוההו םינמאהמ המכל סחיב יתמשאה

 .הפוקת התואב רתויב םיעיפשמה

 הבנלפ הטינא :לשמל הבנלפ הטינא :לשמל

rg. ב"הרא ירבח לע התעפשה rg. ב"הרא ירבח לע התעפשה 

 ,םתנפוא ללוכ ,םיעבשה תונשב סנוטס גנילורה

 תולקב התוא וכפה םייחה תוטלחה ןכאו םהיריש

 ;הפוקת התואב רתויב תוללוהמה םישנה תחאל

 ץימשהל ידכ רבד תושוע אל תוקולחמ המכו

 לש תוינוקיאה םישנה ראשו איה יכ הארנ .התוא

 לש הדימ התואבו - ונירקה הפוקת התוא

 וצרש ומכ תויהל שפוח - ונמאתה ןכא ,תויטנתוא

.תויהל

 סנכיהל ילבמ ךא םיבר לש םרושיאב וכז םה

 ואוב .תדסוממה הרבחהמ השירפמ ששחל המינפ

 םיררחושמ רתוי הברה ויה םה :הזב הדונ

םהלש הקידבה םג .ונתיאמ

תוינימ ולשמתוינימ ולשמ

 תוחפ תפכא היה אל" לש תטלחומ השוחת םע

 .םתיא אישל עיגה "םיבשוח םירחאש הממ

 תיתנפואה השיגה לש לבוש ורבע םה םידגבבו

 ושע םהו - 'בהוא התאש המ' תשיבל לש תעכ

 לש ןיינע היה הז .ימצע יוטיב לש גוסכ תאז

תאצמנ איה הב תוילאודיבידניא

 םילדבהה רובע רכומ םילדבהה רובע רכומ

 םיכפוהש םינטקה

 אוה דחוימל םדא לכ

בושח



[ךשמה]

 רתויב תומיהדמה תושובלתה ,תישעמ הניחבמ

 תויושע תוימהוב הכ תוארשה לע תוססובמה

 - םיימעפ וא םעפ קר תושיבל תויהל

הגלפמ

 תוינקה יתוריש לכ םע .הז םע רדסב ונחנאו

 תורבחב תוחפל) םימייקש' גאטניו לש הרכשההו

 תוציחל המכ םע (רתויב תוקזחה תויגולונכטה

 רתוי לק היה אל םלועמ ,תדלקמה לע דבלב

 םיעיפשמה הנפואה ישנא .םירוכזה לכ תא תוארל

 גאטניו תויונח הקיקשב םינחוב ונימיב רתויב

 ןתינ יתלב 'רחא שופיחב םישפשפ יקוושו'

' הקספהל

 ,תוחפל .םיטנמלא יטנתוא ימהוב ,תוחפל .םיטנמלא יטנתוא ימהוב

 תוירפמיאמ תחאש דע םיתורישל ןתינ יתלב

 םהלש תונוכמה תא הסינכמ 'הריהמה הנפואה'

הדובעל

 .םינוילימל הז תא ץיפהל

 .תאז ושעיש תוירפמיאל תוכחל םיכירצ אל ונחנא

םילוכי ונחנא

 תא רוכשל

 e יפיהה

.דגב

 םיירשפאה תונונגסה תא רוקחל םילוכי ונא ,לוזב

 .ונלש םידגבה תונוראב ףפוטצהל ילב וננוצרכ

 הלא םיתוריש םיעיצמה םיאנועמקהמ קלח)

 Rent the תמדקתמה תיאנועמקה תא םיללוכ

Runway, TheRealReal, תושובלתהו Runway, TheRealReal, תושובלתהו 

(.רתוי תולקה תוינברואה

 לבא ;דחא רבד אוה 70- ה תונש ןונגס לש לופכש

 לע ץחל םיכירצו םיכירצ טלחהב ונחנא לע ץחל םיכירצו םיכירצ טלחהב ונחנא

 םיקדבנ םויכ הנפואה תיישעתב .הפטעמה םיקדבנ םויכ הנפואה תיישעתב .הפטעמה

 תושדח םיכרדב םירטספיה לש הנפואה תוכירצמ

 ברקב ימהובה אמצהמ קלח תוורהל תודיתעו

 70- ה תונש תועפשהש אוה םיהדמ רבדו ;םיבר

ןמצעל תושרמ

 תונש תונונגסש ןוויכמ ילוא ;יוסינ ךכ לכ תויהל

 םייוסינ לש האצות תובורק םיתעל ויה םיעבשה

.היינש דימ םידגבב ןושאר רוקממ םייתונמא

 חורל' גאטניו תנפוא ןיב בלשל ןתינ תולקב

 תולמש .פיהה ןדיע םע דחי העיגמש תישפוחה

 יפגממ - םייפגמ לש בחר ןווגמ ,תוינוחרפ ץיק

 תסרגב הלכו ברעמה תארשהב םירקובה

.דועו - קודה רועמ רוע לש ןהלש ריירטלוסה

 יכה selfrenewing תומגמ לש המישר ןלהל

:םיעבשה תונשמ שמתשמל תויתודידי

 תולמש .1

 תוינוחרפ

 םייפגמ .2

 םייברעמ

 לובי .3

תורמצ

 םייסנכמ .4

 םיינתומ

 םיהובג

םינויברג .5

ןידע םוריע .6

םיגירס .7

 תוצלוח .8

תויפרג וקירט

 םינמנ ןונגסה לש רתויב םירוסמה םיצירעמה ןיב

 טייק .םיבצעמ םגו םימגד םג - םיבר ןונגס ילמס

 לכב הלש תובובחה תחאש רבעב הריכזה סומ

 םיחרפ תלמש איה הלש םידגבה ןוראל עגונה

 תוחפל לפכשמש והשמ וא) 70- ה תונשמ' גטניו

 הנפואה ןוקייא .(אוהה רושעה לש השוחתה תא

ונימי לש

 םג איה סנ'גדוה הסנו םג איה סנ'גדוה הסנו

 - ןונגסה תניחבמ 70- ה תונשמ תיתימא הדלי

 לע יפיה טבמב הנפואה ינומה תא הפנפינ איה

.הז רשקהב הריצעל ןתינ אל זאמו הל'צאוק

 70- ה תונש תא ורקחש םיבצעמהמ המכ

 תללוכ SS20 תנועב הארשה

.סבוקיי'ג קראמ

 הטינא ,ונאיש הנירמל שידקה ולש היצקלוקה תא

 יכ הארנ .אוהה זא'גה לכב גניקגניר ןאו גרבנלפ

 ,םיסופדה עפשב בהאתה הנפואה ףנע לכ

 רתוי החונינ השיג .ולש םיעבצהו תויללצה

 ךלהמב תחכונ התייה רושע ותוא תארשהב

 ידגבו םיילגר יבחר סני'ג םש ,ןילס לש עפומה

 ורתא ומכ םיגתומ .לולסמה לע וטלש שמז ץוח

 םיספדה םע רושעהמ םג הארשה ובאש ינוסימו

.תומרוז תולמשו םיינועבצ םיגירס ,םיינוחרפ

 70- ה תונש לש הקיטתסאל רושק ,טרפב ,סורתא

 םיטנמלא יכ חיכומש המ ,הנועל רשק אלל

 םיכפוה םניא םלועל רושע ותואמ םימיוסמ

 דציכ תרדהנ המגוד שמשמ הז .רתוי םידחוימל

 אלו ןשוימ תואריהל ילב 70- ה תונש לא ברקתהל

 תוארשההמ המכ ,הבורקה הנועל .יתנפוא

 ויהי יאדווב ןלוכש ,גתומה לש רתויב תולודגה

 תוללוכ ,ץיקהו ביבאה ישדוח ךלהמב םיטיהל

 ןתומ תורוגח ,תוספדומו תונבל תומרוז תולמש

 םיטרפהמ המכ ,ינש דצמ .ספדומ סני'גו תובחר

 ,סלפאר :ויה לולסמה לע וארנש רתויב םיניינעמה

ו םיילוש

 יתלב וא תירשפא ךרד לכב םישבלנש םיפיעצ

 הנפואה תורהצהמ תחאכ ללוכ ,תירשפא

 הדימ התואב .שאר יוסיכ - תויסאלקה תויפיהה

 רתוי םיזילעה םידגבה תא רוקחל םייושע ונא

 ףרוחהו ויתסה ישדוח ןכש םילוכי ןיידע ונחנאו

.רתויב תיתנפואה הרוצב ,ידמל םירדוק םיארנ



 תינמגוד BERLiNiB & הנפואה תינמגוד

 ורזיילאטאנ @ ,וזיר ילטנ הפיטעה

 המוקט וטסירא :ישאר גנילייטסו םוליצ

 :תמרות םידגב תבצעמו תיטסילייטס

זטרפד וטרימ

MUA, זטרפיד וטרימ :רעיש בוציע, 

@myrto_departez

 וידוטס :וידוטס ןווי ,הנותא :ריעה םוקימ

P56, @ studio.p56

 תיבמ םייתנפוא םידב :הנפוא תויוות

EROTOKRITOS KIMIONIS, 

@prince_erotokritos תיבמ 2020 ץיק ילדנס 

MOUSTAKIS, @ moustakis.shoes שמש ידגב 

 ,RETROSEXUAL תיבמ 1970 תנשמ' גטניו

@retrosexual_culture H&M, @hm OYSHO, 

@oysho CALZEDONIA, @calzedonia

 ,ףוח ןונגס

 תרענ ןונגס

ריעה

 םיה ידגב לש חוכה

 ץיק לש תוביסמה ףוחו

 טבמה תדוקנמ 2020

הלילה ריע לש





 לולכל הזה ןיזגמב םייתוזח םיאשונ לולכל הזה ןיזגמב םייתוזח םיאשונ לולכל הזה ןיזגמב םייתוזח םיאשונ

..לע תובשחמ

 אל הז ,תדנדנתמ תלטוטמה אל הז ,תדנדנתמ תלטוטמה

 הנשמ אל :והשלכ םוקמב ןמז ידמ רתוי ראשיהל לוכי

 ךיא

 איה והשלכ םוחתל הבושחה בלה תמושת

 םג הז ,ישונאה עבטה הז .רטפית חרכהב תוסחייתההש

.בשקה עבט

 הווקמ ינאו .תכלה בכוכל :עבטל הרבע בלה תמושתו

והשמל שי תיביסנטניאה הפונתה ךלהמבש

.רפתשהל םיבייח רתוי הברהו .רפתשה

 דימת טעמכ הז .'המואה' ןויערב עגנ אוה ןכל םדוק

 הנפוא ,ןכא .'לאודיבידניא' לש ןויערב תעגל רזוח

 לכ ידי לע ,יפיצפס ןפואב - םייטרפ םישנאמ תבכרומ

רתויב תוקבדומה םייניעה

 עגונ הז - םלועה יבחרב תויתנפוא תוריעצ םישנ

 תדדועמ ,הקזחכ תגגחנ וישכעש ,תדדובה השיאל

 חונב תויהלו ופ-גנוק תא תצק ריכהל ,תזעונ תויהל

 .םלועה יבחרב ,הלש הרועב

 תעגונ תימלועה בלה תמושת תיצמת יכ םג םיאור ונא

לאידיאב ,תואיצמב ,ןויערב

 לש ,םיחרזא לש םלועב ,ריעה לש ןויערה .ריע לש ,םיחרזא לש םלועב ,ריעה לש ןויערה .ריע

 הז .הלשמ ןוכסיח טעמ שרוד ,תשרב םיימלוע םיחרזא

לבא ,' וכו ריוואו םייקנ םימל רבעמ

:הבוט הביבס החינמ:הבוט הביבס החינמ

* :הזיזפ הריד רכש תיילעמ ןוכסח

 תשקה יבחרב םישדחה םייטילופה םיפחדה םע

 רכש תומר תא םולבל םיכרד תניחב לש תיטילופה

 םיבר תומוקמו ,הינרופילק תנידמ ,ןילרב ריעב הרידה

 .םירחא

 לש רתויב םיעיגפה םיחרפב ןוכסיח

 םיעקשה ,הפהפי-ןטק םזילטיפק םיעקשה ,הפהפי-ןטק םזילטיפק

 ,הז לש ףסכל רשאמ רתוי ותבהאל ושע םירבד םהבש

 םימייק ויה ילואש ,םיחמומ ידי לע ,דיב ,ילוא ,ושענש

 םהלש עדיה תא וחפיטו תורוד ךשמב

 .םייתחפשמ םיקסעב לשמל די תודובע .םייתחפשמ םיקסעב לשמל די תודובע

 ינשב ןוכסיח

 םינטק םיגתומ לשו גתומ אלל םינטק םיגתומ לשו גתומ אלל םינטק םיגתומ לשו גתומ אלל

 ונחנאש וליפא ,םיימלועה םירברבגמה ברקב רתוי ונחנאש וליפא ,םיימלועה םירברבגמה ברקב רתוי

 יחרזא לש היגולונכטו םיימלוע םיגתומש םיכירעמ

 רתויל םייחה תא ךופהל םימעפל םילוכי םלועה

 .רתוי םימלתשמו םיקתרמ

 ורדחוה אל םלועמ םייראניב םירדגמ ,תיטילופ הניחבמ

 םרוג הניא רבכ תיראניבש ןוויכמ .הניפל רתוי

 ומכ 'תויראניב' דוע ןניא םיסחי תוכרעמ ,יטננימוד

 םישילש ינש יכ הארה 2019 תנשמ ס"מלה רקס .םדוק

םהמ

 CBS -ש המ תא תעכ םירשאמ םיאקירמא םינקירמא

 polyamory םע ."המכסהב הימגונומ-יא" הנכמ

 תומגמל הסינכה ,קודה רשקב תורושקה ויתויחאו

 תשכור תודלי תנפוא ,םירנא'ז ןווגמב יזכרמה םרזה

 ץיק תשובלת םע ,תוירדנ'גסנרט תושיגמ תונוכת המכ

ץמאמ אלל שדח ץמאמ תפקשמה 2020 לש תיתנפוא

.ישנ חוכ



 תא" לצנמ"ש ימצעב חוטבו שמוממ רהוז םיאור ונא

 תוירבגה

 לעופה יכ םא ) הננער תוישנ וכותל לעופה יכ םא ) הננער תוישנ וכותל לעופה יכ םא ) הננער תוישנ וכותל

 םיטונה םירבג לש היצטונוקב ןאכ שמשמ 'םיאתמ'

 2020 לש הזה רהוזה .(הז לכ תא רשאל ללכ ךרדב

 לש Fenty גתומה ומכ תועפותש תויסקסב עפושמ

 שיטפ" לש העיגנ ללוכ הז .םתצרמהל ועייס הנאהיר

 ךרדב תשובלתה תוירוגטקב םשוימה "הנותחת השבלה

 הניחבמ רדתסמש ןפואב ,הלאכ םירנא'זמ תוקוחר ללכ

.תירחסמ

 םש ,הילאמ תנבומכ רתוי תעכ תנבומ תויתביבס

 רתוי תארקל השק םידבוע םיגתומה בור

 תוטישו םיירטנלפ םימכח םידב תוטישו םיירטנלפ םימכח םידב

 2020 תנשב .רוזחימל רתוי הקזח הייטנ ,העיבצ

 תונחב היינש די םידגב הוואגב םירקבמ םיטסיהנפואה תונחב היינש די םידגב הוואגב םירקבמ םיטסיהנפואה תונחב היינש די םידגב הוואגב םירקבמ םיטסיהנפואה

 ילמס :םהלש הריפתה תונוכמ תא בל ץמואב גיצהל םגו

 רתוי קוריה םעטהמ קלח םה וגול ידגבו םיריעז וגול

 .רתוי תישפוח הנפוא לש
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 תעפשה

BOTTEGA 

 אוה הנפואה תיישעתב הקימנידה לש יפויה

 תומגמ תמגמ / גיהנמ הלוע תונוע גוז לכבש

בור .תושדח

 בצעמש רחאל שחרתמ הזכ בצמ תובורק םיתיעל

 הארמ ול קינעמו ,ססובמ גתומ לע טלתשמ שדח

 לש תידוחייה תוכיאה לע הרימש ךות ןנערו שדח

 לש רתויב יטנוולרה גתומהש קפס ןיא .תיב ותוא

 .Bottega Veneta אוה הווההו הנורחאה הנשה

 ולש היצלופינמב עודיה יקלטיאה הנפואה תיב

 תובבל -ה תא בנגו יל לאינד ידי לע שודיח רבע רועב תובבל -ה תא בנגו יל לאינד ידי לע שודיח רבע רועב

 תוניינעתהה .הנפואה תונב לכ לש תוניינעתהה .הנפואה תונב לכ לש

 לש םהיניע תא הספת רוע ידגבב תרבגומה

 ,המגמה תא וכישמה םה הבוגתבו םיבר םירצוי

 היישעתה יליבומ ןיב .םהלש לאכ התוא ושריפו

 רועב םהלש תויצקלוקהמ םילודג םיקלח ודבעש

 ןיב םיענה םינוש םיעבצב רוע םש ,Mugler םינמנ

 םידגבל דב שמיש תוצח לוחכ דעו ודרוב לוחכ

 ורבע תויאצחה .תויאצחו םייסנכמ ,דנלטואאהל

 הריכזהש ,דחוימב תניינעמ הרוצב היצלופינמ

 תיאצחה לש ןתומה וקמ תרבוחמה תויריב תרוגח

 תישנ השיג .הובגה ץירחה ךרד הציצמש ברגל

 יל'צוקיפ ולואפרייפ ידי לע הטקנ רתוי תיטנמורו

 ,ךוחמ רוע תולמש לש העצה םע וניטנלו רובע

 רוע תוכיתח תרזעב םירוטיעו םיטיוחמ םיטק'ז

.חרפ תרוצל תובצועמ תונטק

 טעמכ םימייק רוע ירזיבא ,יופצכ .תרתוכ ילע

 דחוימב הפי ךרד היהת וזו תויצקלוקה לכב

.אלמ הארמ םילשהל

ץוחב T ודנטס

 םשומישל רקיעב הרושק הטנו הגטובש דועב

 ושמיש םירמוחה הנועה ,רוע לש היצלופינמב

 ךפה חתפמה .היצקלוקב יטנוולר טביה תוחפ

 אוה רשאכ רתויב תוניינעמה תויללצו תויללצל

 ,דחוימב ,דחא טבמ .הנוילע השבלה לע םשוימ

המינפ יביל תמושת תא ספת

 הפצרה ךרואב הוורפ ליעמ .רתויב הבוטה ךרדה

 ןוימדה .תיתחתב םירבוחמה םיבע םיילוש םע

 םיניינעמל םידגבה תא ךפה הפצר בגמל ולש

 רבעמש המ הצק לע שממ ןוזיא ךות ,רתוי הברה

 ףסונ רדהנ הנפוא תיב .אילפהל יתריציו ךחוגמל

 הנוילע השבלה תוכיתח יבקע ןפואב קפסמש

 ירוטסיהה רשקה .Burberry אוה תומיהדמ

 ןואגהו וזה תמיוסמה הירוגטקה םע םהלש

 .תרדהנ האצותל םרוג יקסיט ודרקיר לש יתריציה

 םינווגמ םירמוחב ולפוט םייסאלק הלעת יליעמ

 ףרוחה יליעמש דועב ,תויביטרוקד תוקינכטבו

 הוורפ תוחול םע הטומש ףתכ תבכש םע ויה

 לע ףפור ןפואב ףוטע םיענ ףיעצל ומדש ,םידומצ

.ליעמה יבג

קור בכוכ

 תא וקיחרה ילש םיישיאה םיפדעומה בורש דועב

 הארשה ,הנועה םינומשה תונש תועפשהמ םמצע

 ,ידמל תירלופופ התארנ הפוקת התואמ תחא

 ומרג ןרול טנסו טנרמ לבזיא .סירפב דחוימב

 קור יבכוכ ומכ תוארהל םהלש תוינמגדל

 ןחלופה יטרס תעפשהב .80- ה תונשמ םייתימא

 תורטועמ תודומצ ליניו תולתוח וניאר ,"זירג" ומכ

 םימאתומה ,תינגרוב הארשהב הפילח יליעמב

 ןסב תותשק ךותל ףושחמב תורושקש תוצלוחל

,סבוקיי'ג קראמ תאז תמועל .ןרול

 ,רתוי תויטנמורהו תוכרה ויתוריציל דגנתה

 חושק טבמב ,ןוטיו יאולב ותדובע תא תוריכזמש

 רסמה תא ריבעהל תכל קיחרה אוה .רתוי

 לולסמה לע תכלל ידכ סורייס יליימ תא סרפשכ

 ;לולסמה לע .עקרב ןגראש יתונמאה ןגלבה דצל

 - רוע תופפכו תוצצונ ינימ תולמש ,רוע תויאצח

 תונש לש עלסה חורפא לש םייתימאה םיעצמה

.םינומשה

CORSETRY

 לע םייושעש הלא .וז הנועב תומגמ הארנ תורוצ

 תויעבט אל תורוצ רוציל תנמ לע םיבצעמה ידי

 רפשל ודעונש הלאכ וא םנוימד יקמעמב ודלונש

 םימיוסמ םיגתומל .השיא לש תיעבטה התרוצ תא

 תוחוקלה תומוקע רופיש םע חווט ךורא רשק שי

 תיב אוה רתויב םיטנוולרה ןיב .םהלש םישנה

 לש ותוסח תחת ןיימלב יתפרצה הנפואה

 בצעל וישרושל רזח הנועהש ,גניטסור הייבילוא

 הנורחאה היצקלוקה דועב .תומלשל ףוגה תא

 םידנרטה לש תובר תואספוק התווית ולש

 רוע תודובע ללוכ ,הנועל רתויב םייטנוולרה

 םיעטקהמ המכ ,םיטלוב םינבל םידגבו

 רועב םיבצועמה םיקלחה ויה רתויב םימיהדמה

.הנתוכ דבכ ףוגה לע ץמאמ אלל םיפוטע םיארנו



 המוק דיווייד ,ינש דצמ .םימהמ האיציה רחאל

 םיכוחמ תובכש ;רתוי יסופיט הארמ לע ךלה

 תוכיתחו סני' ג ומכ םינוש םידגב יבג לע תוטבמ

 וליפא .לטובמ אל ףוג הריכזמ םתרוצ םע רוע

 תונפל םהלש עסמב ,לנאש ומכ יסאלק גתומ

 דיווט םיכוחמ וגיצה ,רתוי ריעצ חוקלל

.םיצנצנ חול םע ותמדקב םירטועמה

ברעמ

 תויטנוולר וניאר ,תונורחאה תונועה ךלהמב

 לע םג םימשוימה ,םייח ילעב יספדה לש תרבגומ

 תארקל קהבומ טלוב .םירחא םירמוח לע םגו רוע

 אוה ,הנשה הארנש המו ,הרבעש הנשה ףוס

הז םע דחא הנקב .הרפה ספדה

 ענומה תרקובה ןונגסב היילע וניאר ,תוסחייתה

 הנורחאה היצקלוקה תאו רנ'ג לדנק יבהוא ידי לע

 לווסקמ ןודנרב .OffWhite רובע ולבא לי'גריו לש

 ולש ןדועמו ישנ ןונגס לע הרמשש ,היצקלוק רצי

 ןונגסה .החונינ תיברעמ השוחת םע ןוזיאב

 :דחאכ שדחו ןשי שיגרה לווסקמ לש יברעמה

 םיליעמ םע תוידנק תופילחו Midi שמז תולמש

תרזגב םידפורמ

 בקע בקע םירקוב יפגמו תופכ ידי לע הלגנה

 הקבד םג Dsquared2 .הרוגח יקית םע םירזיבאו

רתוי הברה איהה ,תרקובה תשוחתב

 תוצלוחו רוע יסנכמ םע םיעוגרו םיעורפ

 םידגבו םיילוש לש עפש םע דחי תוצבושמ

 לע תבשל החמש היה םהבש םימיענ םיינוציח

 .העיקשב תופצלו םתיב תספרמ

ףרוח תובכש

Dsquared2 םע םהלש יברעמה ןונגסה תא בליש 

 תויפרוח תובכש .תובכש - העשה לש רחא דנרט

 .רתוי רק ריווא גזמל םלשומ ןפואב תומיאתמ

 םימיל וליפא םורגל תוחילצמ אל ףרוחה תובכש

 ומכ שיגרהל יפוריאה ףרוחה לש רתויב םירקה

 םע תורמצ תבכש .לויטל םלשומה ריוואה גזמ

 רדווס ומכ תפסונ המיענ הבכש תפסוהו ןגידרק

 ידכב חפנ קיפסמו םיילוש טוריפ םע ךורא רופא

 םע םלשומ יפרוח הארמל תרצוימ ,הכימש שמשל

 הרוצ .תורקובל קר שיש תורירק לש הריווא

 הברה תרדוסמו תיטנמור ,תובכש לש תרחא

 תא הבכשש ,השור ןומיס ידי לע הגצוה ,רתוי

 ינז םע הלש תוריפהו תונבלה הצלוחה תולמש

 לע .םמצע לשמ םידגב ורציש ,םיגורס ףיעצ

 להנמ רחא סרוק לקיימ בקע הקירמא תמדא

 יבג לע תופפכו םיליעמ ןווגמ חינמ אוהשכ ,המוד

.תווצ ראווצ דמצו הצלוח

 הרענל ולש ףסואה תא םינפמה םיטנמלא

 .םיסוס סוס - רתוי תינרדומו תנדועמ

חריל יתוא סטה

 יא ,םיינרדומ תונורתפ לע םירבדמ רבכ םא

 לש תרבגומה תויטנוולרה תא ספספל רשפא

 שי םא .עדונ אלה יוליגל ןנוכה תאו היגולונכטה

 ןה ,םיבר םיעיקשמ וילא ךשומש דחא םוחת

 רבודמש ירה ,הל הצוחמו הנפואה תיישעתב

 לכב םייוליגו תויונמדזה רתוי םע .ללחב תועיסנב

 רתוי הברה הבורק ללחל עוסנל תלוכיה ,םוי

 .םירושע המכ ינפל ןיימדל םילוכי ונייהש יפכמ

 דחוימב תנמוימ הנפואה תיישעתש םירבדה דחא

 םישדח םייטנוולר םיאשונ םירהל אוה םהב

 הרבחש המ לע תוכלהמ תויודעל םתוא ךופהלו

 םיריעצ םיבצעמ ,ךכו .םהילע תבשוח עגרה התוא

 הינק לש קבמאקה .וזה הינפהה תא םירחוב םיבר

 היצקלוק ןמיסב היה הנפואה עובשו זירפל טסוו

 תומכה בוברע ,ינרדומ םי דגב הריכזמה

 ףסוא תריציל תונשדחו תוזיזפ לש תמלשומה

 ךכ-לכ ףוסכ הארמ גיצה רוזאה .ינדיתע ךא טושפ

 רדייה לש ויתוקורסת ומכ ותרוצב רז ומכ הארנש

 תוינמגודה ישאר שאר לע םיציבל ומדש ,ןמרקא

כו

 עפומה ךלהמב ברעמ ןופצ לש העפוהכ עשעשמ

 .יזייא לש

 :םישדחה םילרטיינה

לוחכו לוחכ ,קורי

 יתלבו םימוצע ,םיריהמ םה םייונישה וב םוקיב

 תא ןמזה לכ םישפחמ הנפוא יגתומ ,םיענמנ

 אל רבכ שדח ,תיתורחת הכ הביבסב ךא ,שדחה

 ידכ ןמז קיפסמ ךשמיהל ךירצ שדחה .קיפסמ

 להנתי לכה םאו ותוא ןממל ולכוי םיגתומהש

 תוחוקלה ןהב תוכיס חתפל תורשפאה ,הרושכ

 תניחבמ ןה ,החלצה הקינעמ הנוע לכל ועיגי

 תונושאר תוכיס םתואמ קלח .תויטנוולרו הסנכה

 הנפואו תודרפ ,ינימ תויקש תוללוכ

 ידי לע תטלתשמ הנפואה ,הנועה .תיטמורכונומ

 ןה ,םישדחה םילרטיינה - שדחה םיעבצה חטשמ

 תלוכי תניחבמ ןהו עבטל םתברק לש ןבומב

 לוחכ םוח ,טסרופ תוקורי .םהלש תולגתסהה

 ,ןייק רפוטסירכ לש םיפסואב וטלש המדא םוחו

 לע םיעבצב שומישה .ומאגרפ הרוטוולס ,ןיוונל

 תולגתסהה תלוכי תא הארמ םיגתומ םתוא ידי

ןייק רפוטסירכב תודקמתה םע םהלש

 ןיונל ,הרחת תוסיפו ינשוח ישמ דוע ןיונל ,הרחת תוסיפו ינשוח ישמ דוע ןיונל ,הרחת תוסיפו ינשוח ישמ דוע

 תוטייח לע

 םילק תודוסי לע ומאגרפ הרוטוולס

.םיימוימויו

 םייפגמ

םייפגמ

 אל וליפא ,הנפואהמ םיאצוי אל םעפ ףא םייפגמה

 שמתשהל םיפידעמ בורה רשאכ ץיקה ךלהמב

 התייה אל הנורחאה הנועה .םילדנסב וא תודרפב

 ודבע הנפואה תוריב לכב םיגתומ .ןפוד תאצוי

 ,סבוקיי'ג קראמ ללוכ םיהובג םייפגמ םע

 ,םנמא .ןרול טנסו ואנישומ ,ןיווקמ רדנסכלא

 ואב הלאכו םהלשמ םיידוחיי תונונגס שי םלוכל

 לש יתימאה יפויה הז לבא ,םתשיגב יוטיב ידיל

 םתוא דובעל רשפא - םיהובגו םיקודה םייפגמ

 הרחתה יפגממ ;תונוש םיכרד הברה ךכ לכב

 יראמ לש תולמשל םיאתה יטרפל םירטועמה

 הסרגל טוקס ימר'ג ידי לע תבצועמ טנאוטנא

 הלמש ומכ םה .ןוטרב הרש הגיצהש הקלקלחה

 שי תאז םע ,הרואכל תילסרבינוא - הנטק הרוחש

.תוילאודיבידניאל םוקמ הברה

םזיליהינל ץחלנ

 לולסמב תדרל וטילחה םיבצעמה לכ אל םנמא

 ןתינ ךא ,םיעשתה תונש תליחת לש תוארשהה

 שרגמה קפס אלל אוה בוחרה ןונגס יכ רמול

 תשוחת - םזיליהינ .םזיליהינ לש טלושה

תינלשרה ,יתנפוא-יטנאה

 ןייבוק טרוקמ לאשוהש טעמ אכדמה הארמה

 ןיאש ןוויכמ ,םוימויל דחוימב םיאתמ ,סומ טייקו

 .תוטשפב ראשיהל םיטילחמ רשאכש תויועט

 ןווג םהב שי Laquan Smith לש 90- ה תונשב

 / ויתס תייצקלוק דחוימבו ,ה'צאסרו ינאי'ג לש

 הגאיסנלב ,ינש דצמ ."Miss S&M" 1992 ףרוח

 היצקלוקה בורל םיהכ םיעבצו םזילמינימב קבד

 תילמינימ תומכ ,תוטושפ תויללצ .םהלש המוצעה

 ןג - ןמושמ רעיש ,רופיא הארמ אלל ,םירזיבא לש

 ןדע ןגב רבודמ אל ילוא ,ןכבו .םזיליהינ לש ןדעה

 הקיזומהו הקיזומה תנצסב בשחתהב ךכ לכ

 לפאה חורה בצמ לבא ,הילסבג הנמד הרחבש

.עוריאל רתוי וליפא םיאתמ הארנ הזה





 הדיירוא הנפואה תינמגוד

 oriadabajrami@ ,ימרגייב

המוקט וטסירא :ישאר גנילייטסו םוליצ

זטרפד וטרימ :תמרות תיטסילייטס

MUA, זטרפיד וטרימ :רעיש בוציע, 

@myrto_departez

 ,הנותא ,P56 וידוטס :וידוטסה םוקימ

@ studio.p56.

 ,TATU לש םיילענ :הנפוא תוקבדמ

@tatu_by_suelita THS, @ths_fashion_ 

BERSHKA, @bershkacollection

 םימולצת בולישב הנותאב המלוצש תינמגוד :םירע

 ןילרב ,גרבזורקמ A.Tacoma לש םירחא

ץיקל םיצצונ

ריע







































סאיפוס הז

ןונגס

הדלי תוהמ :'ב לש' א קלח

_lavrentiadou@ ,ודאיטנירבל היפוס :הנפוא תינמגוד

 המוקט וטסירא תאמ ישאר גנילייטסו םוליצ

 @ ,MUA: Myrto Departez ,ףתוש טסילייטס

Myrto_departez ינכט ץעוי: Henrik 

S.Tangen, INTERFOTO, 

@interfotonorge וידוטס :םוקימ P56, 

studio.p56 @ ,הנותא

 INTIMISSIMI, @intimissimiofficial :הנפוא תויוות

 fashion.components @ ,הנותא ,FASHION יביכר

H&M, @hm MANGO, @mango IOAKEIMIDIS 

FINE םיטישכת, @ioakeimidis_collection



 תורבח ומכ איה הבהא"

יל סורב ".תיפצנש







 ינא" ינא

 תא םיבעתמ

 םזיאה

 לבא ,סיקרנה

 רשאמ ינא

.תוריהי

 ינא"

 הנאיד

ד ןאלארו



 הברה ונישע ,ןכ >>

 םלוכ - ןכ םא ,םירבד

ופאס << הפי



 וצעני םישנא"

 תא השע .טבמ

 תא הווש הז

 ".הז

 יראה

ןוטסניוו



 ןוירשה איה הנפוא >>

 ייח תואיצמ תא דורשל

 םהגנינק ליב << .םוימויה







 היפוס לש ןונגסה

 :היינשה לש' ב קלח

2020ish ,הדלי ןוירש





























 חוחינ יל השעת

 ומכ חירמש

הבהא

רויד ןאיטסירכ

 הינסק תינמאה תאמ BERLiNiB רובע

kkseniart @ הבוטוק







 ,ידיסייק לוקינ הנפואה תינמגוד

@nicolekeisidi 

המוקט וטסירא :ישאר גנילייטסו םוליצ

 :תפתושמ תיטסילייטס

זטרפד וטרימ

MUA, זטרפיד וטרימ :רעיש בוציע, 

@myrto_departez

 ,הנותא ,P56 וידוטס :וידוטסה םוקימ

@ studio.p56.

 OYSHO, @oysho :הנפוא תוקבדמ

ZARA, @zara EX-TREME, הנותא, 

@theonly_extremeworld NIKE, 

@nike

םיטסילייטס ידי לע םיילענו םידגב בוציעל ףסונב






























