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חייםסגנון
קניוןטלמר
למהאזרח:לכל
צורכיםהיטראלים

הרבה?כךכל

אסייגואיל!בכרדודוצילומים:לציוןבראעייןהזהב""קנייןמעימאל:ו02;ב-סבישראלHamp;Mשלהפתיחהמימין:

צורכים

הכוחבכל
העליותשלהסלידהמאזהשתנתהבישראלהצריכהתרבות
"עוד'/הסרטיוצרדן,איילבורגני.סממןמכלהראשונות
ולמהמסחרישטחשלמרמיליוןתשעהכאןישמדועמסביר

הקניונים"לבירתנהפכהלציון,ראשוןילדותו,עירדווקא

פורשירה

ראשוןקיבלה1993שנתך־•"

$L$1STקה$$1STהק־"עירהתואראתלציון
$2ND$קהL$2ND$"טורונטואתוהדיחהניונים

ביותרהצפופה"העירמכסהקנדית

וק־מסחרייםבשטחיםבעולם

ניונים".

$TS1$."וקניונים$TS1$

$DN2$."וקניונים$DN2$דוחקבע2012בשנת

שיאניתהיאלציוןשראשוןהלמם

בימיםבישראל.לנפשההוצאות

נוסף:תוארהעירקטפהאלה
אונלייןההזמנותשיאנית
בישראל.

מס־הייתשאםלמצבהגיע"זה

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$לציוןמראשוןשאתהלמישהו
קניוןמאיזהאותךשואלהיההוא

שגדל,(34)דץאיילאומראתה,

עםביחדה-09.שנותמאזבעיר

אתדץיצרגלעדיניצןהבמאי

אתהמגוללתיעודיסרט"עוד",

ביש־הצריכהתרבותשלסיפורה

ראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$לציוןראשוןבמקרה,לא

היתר,ביןנכבד.מקוםבותופסת

תו־אתהופךמהלבררמנסההוא

שבי

$TS1$תושבי$TS1$

$DN2$תושבי$DN2$כךכללצרכניםראשון
מחוננים.

היאדץ,לפימהתשובה,חלק

מיקרו־מעיןהיאלציוןשראשון

קוסמוס

$TS1$מיקרוקוסמוס$TS1$

$DN2$מיקרוקוסמוס$DN2$הישראלית:החברהשל

המע־ופעריהעדתייםבמאבקים

מדות

$TS1$המעמדות$TS1$

$DN2$המעמדות$DN2$,התפ־שבובאופןוגםשבה

תחה

$TS1$התפתחה$TS1$

$DN2$התפתחה$DN2$רצוןהצריכהתרבותבה

מכ־שיצאמבקריםכמהלמשוך

לל

$TS1$מכלל$TS1$

$DN2$מכלל$DN2$.שליטה

אתה?קניוןמאיזהאז

כלאתהזהב,מקניון"אני

אבלשם.העברתישליהילדות

שהקניוניםשכמולהביןחשוב
בראשוןנסגרו.גםהםנפתחוהאלה

ולארפאים.קניוניהמוןישלציון

גםהםקניונים,המוןבהשישרק

מערבאחדבאזורכולםמרוכזים

שנותבתחילתהגיעולשםהעיר,

החדשיםהתושביםהתשעים

כנובו־שנתפסוים,ומבתמחולון

רישים.

$TS1$.כנובורישים$TS1$

$DN2$.כנובורישים$DN2$ראש)שהיהניצןמאיר

כעשריםבמשךלציוןראשוןהעיר

שהואבכךהואשםהרישפ(שנה,

הקניוניםלתרבותהעיראתדחף

העירשלהתכנוןכלהאמריקאית.

השכונותבכלקיצוניפרבוריצר

ראשון,במערבשנבנוהחדשות

איןאםלהתגורראפשראילמשל,

זאתלעומתכלום.שםאיןאוטו.לך

חנויותישהוותיקהעירבמרכז

להס־נחמדמדרחובישברחובות,

תובב

$TS1$להסתובב$TS1$

$DN2$להסתובב$DN2$.מערכתזומכוון,הכלבו

הקניות.מרכזיסביבכולהשבנויה
הפכוהתושביםשגםפלאלא

בארץ".צרכניהכיהקהללהיות
שעו־ממושמעיםאזרחיםהם

שים

$TS1$שעושים$TS1$

$DN2$שעושים$DN2$הקיפומהם.שמצופהמה
קנו.הםאזבקניונים,אותם

לקניונים,יועץשחר,בן"תמיר
מוסללאתהאיךבסרטמסביר

ביןלהתנגד,תנסהאםגםלרכישה

האדריכלי,התכנוןבגללהיתר
במעגליםשתסתובבכךשבנוי
כמעטהחנויות.למירבותיחשף

בלימשםלצאתאפשריבלתי

רכישהאומרכשאנישקל.להוציא

למכנסייםבהכרחמתכווןלאאני

שללצריכהגםאלאמעיל,או

הקניוניםכסף.שעולותחוויות
למשוךדרכיםמיניכלמחפשים
בכללהםלפעמיםפנימה.אותך

קולנוע,מתחמילעצמםקוראים
הקניוןבעצםששםפלאנט,יםכמו
בומבסטיקולנועסביבנבנה

לגמרי".

ולהירגעלקניותלצאת
תוש־מיליון8.5ישבישראל

בים,

$TS1$,תושבים$TS1$

$DN2$,תושבים$DN2$9-שטחישלמרמיליוןו

יותרישאדםלכלכלומר,מסחר.

שישודר"עוד׳,משלו.רבועממטר

להביןמנסהדוקו,ביםרביעיביום
מטיילבעודוהזה.למצבהגענואיך

הסרטנעהזמן,צירעלבחופשיות

והשלישית,הראשונההעלייהבין
הגלו־היהודיאתלהכחידשביקשו

תי

$TS1$הגלותי$TS1$

$DN2$הגלותי$DN2$העם,אויבאתבבורגנותוראו

שהתיישבההרביעית,העלייהדרך

היסודותאתוהניחהאביבבתל

להתנפ־ועדהחילונית,לנהנתנות

לות

$TS1$להתנפלות$TS1$

$DN2$להתנפלות$DN2$הראשוןהסניףעלההמונית
הואבדרךבישראל.hamp;mשל

ואפילוכמובן,לציון,בראשוןעוצר

בח־ארוזוהכלהרחוק.במזרח

רדה

$TS1$בחרדה$TS1$

$DN2$בחרדה$DN2$שדוחפתקולקטיביתקיומית

ומהעברמהעתידלהתעלםאותנו

תח־בכמהלעבור"ניסינויחד.גם

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$המובנותבהכרחלאשהן

עברנו"לאדץ,מסבירמאליהן",

הלכנואלאלמשל,הצנע,בתקופת

אותו,מכיריםבהכרחשלאלאירוע

בתלהגימנסיהשלההרסכמו

הראשון,העבריהתיכוןאביב,

אומרתהעירשלום.כלבולטובת

מנסיםאנחנוברור:מאודבאופן

עםולעזאזלהעולם,עםקוליישר

ההיסטוריה".

מתןהעיתונאיםהשני,מהצד
מייצגיםאברהםוצלילחודורוב

כיצדומסביריםה-¥דוראתבסרט

לאובדןגרמההחברתיתהמחאה
החר־הסרט,לפיבעתיד.האמונה

דה

$TS1$החרדה$TS1$

$DN2$החרדה$DN2$הדוקקשרקשורההקיומית

הכלכ־"המשברהצריכה.לתרבות

לי

$TS1$הכלכלי$TS1$

$DN2$הכלכלי$DN2$בג־התחילהריב-8002הגדול

לל

$TS1$בגלל$TS1$

$DN2$בגלל$DN2$כסףעםששיחקובצעתאבי
אנשיםישהיוםאזאנשים.של

מעכ־וחייםלפנסיהחוסכיםשלא

שיו

$TS1$מעכשיו$TS1$

$DN2$מעכשיו$DN2$,יקרהמהיודעמיכילעכשיו

סיכוי"ישדץ.מרחיבהזה",לכסף

עניים.זקניםנהיהואתשאניגדול

כולםהעבודה,שוקאתפירקו

לע־להפרישצריכיםפרילנסרים,
צמם

$TS1$לעצמם$TS1$
$DN2$לעצמם$DN2$אתעושיםתמידולאפנסיה

מפ־נוראכלכליאפיקכשאיןזה.

תה

$TS1$מפתה$TS1$

$DN2$מפתה$DN2$לבשימיהעכשיו.אתלחיות

׳יולד.לעצמםקראומותגיםכמה

הח־אתלקחוחלב.מעדןפאקינג

רדה

$TS1$החרדה$TS1$

$DN2$החרדה$DN2$אותהוהפכוהזוהקיומית

פעםרקחייםמה,שכנועי:למסר

זהשוקולד?מוסתאכללאאחת,

מחלחל".

המקו־הנהנתנותבעצםמתי
מית

$TS1$המקומית$TS1$
$DN2$המקומית$DN2$הקיומית?בחרדהנטענה

הולכיםאםומתמיד."מאז

ורביןאשכולשגםרואיםאחורה
רגעשכלהזה,בדיבורנגועיםהיו

לאזהלכלותינו.עלינועומדים

הואנתניהו,לביביייחודימשהו

עלהדיבוראתהעלהפשוט
אמנות.לדרגתהאיראניהאיום

מבו־עסוקהיהלמשל,גוריון,בן

קר

$TS1$מבוקר$TS1$

$DN2$מבוקר$DN2$בנא־הערביםבמיתוגערבעד

צים

$TS1$בנאצים$TS1$

$DN2$בנאצים$DN2$.תעמולהמסעהיההחדשים
פרשיהבזמנוהיתהרציני.מאוד

טאמא"רתעדך:אייל

להיכנסתדעטלי

חולצה,ולקנותלתנחז
מת.טהקניוןנדעאז

מתקשיםביטראל
תהליכים.להפנים

דבריםמיניכליש

ונעלמוטושיםשאנחנו

הצרכןמהעולם,
חשדן"הואהישראלי

גרמ־שמדעניםשגילומפורסמת

ניים

$TS1$גרמניים$TS1$

$DN2$גרמניים$DN2$נשקמצריםעבורמפתחים

נוןפומפםוזההמוניתלהשמדה
זהאתרואיםבתקשורת.סטופ

מדי־שלהקיוםשנותאורךלכל

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$.משנהלאבכללזהישראל

שמא־אוימניבשלטוןמדובראם

לני,
$TS1$,שמאלני$TS1$

$DN2$,שמאלני$DN2$לשרתשנועדכליהואהפחד

פוליטיים".אינטסים

הפךשהקניוןאפואפלאאין
הקולקטי־החרדהמהתקףמפלט
בי.

$TS1$.הקולקטיבי$TS1$
$DN2$.הקולקטיבי$DN2$מי־סטרילימתחםהוא"קניון

קרוקוסמוס

$TS1$מיקרוקוסמוס$TS1$

$DN2$מיקרוקוסמוס$DN2$איןזכוכית.תקרתעם
הפלייליסטיםבקניון,חדשות

לאישראליםומרגיעים.קבועים

ממוקדילקניוןמגיעיםבהכרח
אלאמסוים,משהולרכושמטרה

לשו־הילדים,עםזמןלשרוףכדי

טט,

$TS1$,לשוטט$TS1$

$DN2$,לשוטט$DN2$לפ־לאכול.בג׳ימבורי,לקפוץ

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$היאלקניוןההגעהעצם

כאןאניכלכלי:סטטוסשלהכרזה
הכנ־ליישלרכוש.באפשרותיכי

סה

$TS1$הכנסה$TS1$

$DN2$הכנסה$DN2$.אףקבצנים,איןבקניוןפנויה
יהיהאםשקל.ממךיבקשלאאחד

מא־יגיעדקהתוךאזכזהמישהו

בטח

$TS1$מאבטח$TS1$

$DN2$מאבטח$DN2$אחדאףמשם.אותוויפנה

שואללאאחדואףתמהונילא

הורהזה.אתאיןהשעה.מהאותך

בקניוןיסתובבשלושהילדמעדיף
הבילוישזהציבוריות,בגינותולא

מתחילזהלציון.בראשוןהרווח

וט־לוודקהממשיךואזבנרגילה

קילה
$TS1$וטקילה$TS1$

$DN2$וטקילה$DN2$.משהוישכהורה,ושאכטות
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אופנתאתהשאירהראובן.שיר
מאחוריהלציוןראשון

בקניון".לשחקאותוולשלוח

הואהקניוניםשלהזהבתור
המחבליםשלהזהבתורגם

המתפוצצים.
אחדבישראל.רקולא"נכון,
-הצתרבותשלהגדוליםהרגעים

אלפנהבושכשג׳ורג׳היהריכה

התאומיםאסוןאחריהאזרחים
לאאםלקנות/׳לכולהםואמר

כלניצחו.הטרוריסטיםתקנו,
אםתקרוסהריהכלכליתהמערכת

לאלךיגידלאכלכלןאףתקנו.לא

שחייביםקונצנזוסכאילוזהלקנות,
גםמקבלתהצריכהוככהלקנות,

פטריוטי".כמעשהתוקף
קונים.מההשאלהעולהאז

-הסואתמלבחוןנמנעלאהסרט

מאחורישעומדותהעמוקותגיות
אנחנואיפהשלנו:הצריכההרגלי

ראובן,שירהקומיקאיתומה.קונים
בנעוריהגדלההיאגםלמשל,

עלבסרטמספרתלציון,בראשון

-כששחוותהאופנתיזהותמשבר
להשתלבבניסיוןאביב.לתלעברה

אתמעצמההשילההגדולה,בעיר
-בראסטטוס"ל״סמלשנחשבמה

רלוונטיכלאהתברראבל-שון

דברשלבסופואביב.בתלבעליל
כלאתמעליהלנערמחליטההיא

הזה,והווינטג׳אפרלהאמריקן
הישןלאדידסבשניתומתמסרת

והטוב.
-דבעםמזוהותוינטג׳"חנויות

אוהבים",לבניםשאנשיםרים

כיעצמועלשמעידדץ,אומר
פילה.שלטיפוסדווקאהיה

אביבשבתלשאלהנגיד"בואי
שלבבגדיםמלאותבדיוקלא

ששירלמהעיראקיות.סבתות

-מישללסבתאלהתחפשתרצה
-בלואמיץמשהוישאחר?שהו

היאהזה.הדברלאשהיאמר

שרשרתהיאנייק,היאאדידס,

מערב".ראשוןהיאזהב,

דיסוננס.מסתתרכאןגםאבל

עםמזדההנוראאתהאחד,"מצד
דץ,מסכיםשלה",האותנטיות

משומשיםבגדיםשני,"מצד
-שלהדורהנגד.לתרבותשייכים

עצמואתלהוציאאמורהיהנו
הצריכה.תרבותשלמהלופ

אמרי-אושנייהידקונהכשאתה
בחירהעושהאתהאפרלקן

אמירהבהשישאקולוגית,שהיא

לשתףשלאבוחראתהחברתית.
שלמדכאיםמנגנוניםעםפעולה

-הדהשלישי.בעולםיזעסדנאות
לךכשישונעלם.הולךהזהבר

אתשמכחישאמריקאינשיא
קלנוראהגלובלית,ההתחממות

זהבסין.סבלכמודבריםלהדחיק

יודעמיניוז,פייקפוטושופ,הכל
עובדהשם.הולךבאמתמה

אלטרנטיבית".

שלהמסריםאחדנעוץגםשם
בתובנהשמדובראףעלהסרט,

מחר,איןאםגם:שחוקהמעט
יששלנוהצרכניתלהתנהגות

האפקטהיום.כברהשלכות

עלמהירהאופנהשלהמיידי
למשל.השלישי,העולםמדינות

לאאמרשלנוהדור"בעיניי
אומרואניקיימא,בתלאופנה

השתדלשנוראאחדבתורזהאת

ריסקיןגוניצילום:

> ^

אתהשנייהידקונה"כשאתהדן(בצילום):
חבהתית.אמיההu(\אקולוגיתבחיבהעוטה
התחממותטמכחיטאמהיקאינשיאכטיטאבל

בסיףסבלכמודבהיםלהדחיקקלנלובלית,

ואולם,דץ.מודהמזמן",לאעד

פחותפתרונותמחמיץהסרט
למצבהיפייםאואמורפיים

-הכלמהמערכתעתידית"יציאה

עס־העדפתכמוהקיימת",כלית

-רשפניעלקטניםמקומייםקים
למגמההתייחסותאונניח,תות,

במועט.הסתפקותשלהצומחת

הפידאתלפרנס
לעומקמטופלשלאנושאעוד
שלעלייתןהוא-וחבל-בסרט

לצורךלצורך2016ב-ברשת.הקניות
11הישראליםהוציאוהדוגמה,

בקניותשקליםמיליארד

-בחקניותלעשותאםבאינטרנט.
כפינשיקה",לקבל"כמוזהנות

לירוןהעיתונאיתבסרטשטוענת

ההנאהבאינטרנטבקניותשמם,
אתהומשולשת.מוכפלתהזאת

נשיקה.-באתרהמוצראתרוכש
-הגעעלההודעהאתמקבלאתה

אוסףאתהנשיקה.-בדוארתו
ברורנשיקה.-מהסניףאותו
לאהזה"הטקסממכרזהלמה

"בהמשךדץ,מסכיםשם",נעצר
לאשזהמגלההביתה,חוזראתה

-לושאתהאושרציתמהבדיוק

אחתפעםזהאתבש

ומשתעמם".
ובייחודבעולם,ובעוד
גופותועודעודמוטלותבארה"ב,

מאחדיםענקומותגיקניוניםשל
המאסיביהגידולבשלסניפים

עדייןבישראלאונליין,בצריכה

-מתחועודעודלבנותממשיכים
.1999היאהשנהכאילוקניותמי

-העילמרקםנוספואביבבתלרק

ובקרובגינדיקניוןהשנהרוני
נוסף,עזריאליקניוןבעירייפתח

מהקיים.מטר200מרחק
נושבתלאןפהיבינומתי

הרוח?
שאמאברגעיקרהכנראה"זה
ולקנותלרשתלהיכנסתדעשלי

-בימת.שהקניוןנדעאזחולצה.
-תהלילהפניםמתקשיםשראל

שאנחנודבריםמיניכלישכים.
הצרכןמהעולם.ונעלמועושים

-שעווחושבחשדןהואהישראלי

לנומזייניםהיוםכלעליו.בדים
וכמהוסייברסייברעלהמוחאת

הייתיהיוםשם.אותךלרמותקל
דוחפיםשהםוראיתיבסלקום

-למשאמורחדששירותאיזשהו

מייצרזההאינטרנט.אתלךגן

פראנויה".
לשינויהסימניםכלאבל
היאלציוןראשוןושוב-קיימים

היאלציון"ראשון.לכךההוכחה

היאהישראלי,הממוצע
ארצישלמההיאהמיינסטרים,

קסט-שלחולצהעםבג׳יפנוסע
יועץכללךיאמרסתםלארו.

הבחירותאתשייקחשמיפוליטי

הבחירותאתייקחלציוןבראשון
אניהזה,במקרהגםאזהכלליות.

המעברעלהזהשהנתוןחושב
ליזמים".לאותתצריךלאונליין

תרבותאתשינההאינטרנט

-ובנוספות,מבחינותגםהצריכה
בעידןהלייקים.כלכלתראשן
לסמארטפוןמולחמיםכולםשבו

-החבברשתותהפידאתוגוללים
עליהישנהנתון,רגעבכלרתיות

חשבוןעלחוויותשלבצריכה

-תחמהווההפידפיזיים.מוצרים
מעיןהואפוסטוכללרחוב,ליף

לנו"ישבשכונה.דאוויןסיבוב

-שאנחלכולםלהראותאפשרות
למסעדותהולכיםבהופעות,נו

לאשהחייםנפתחו,לאשאפילו
לקבלובתמורהלידינו,חולפים

היאהבעיהוקומנטים.לייקים

רעמהמביןלאאתהשמתישהו

שוםובכן,חינם.אהבתבקצת
דץ.מבהירחינם",לאהואדבר

ברףלעמודצריךהזמןכל"אתה

-אטתוכןולייצרשלךהפידשל

האהבה,אתצריךואתהרקטיבי.
לספקהופךאתההחיזוקים.את

תאריכסף.המוןעולהוזהתוכן
תמונהמעלהשאתלעצמך

מקבלתולאיורקבניוממסעדה

-החבברשתותאחד.לייקאפילו
הכרהמקבלבעצםאתהרתיות

הייתיבאמתהאםקיים.שאתה
פוסט?העליתילאאםאיפשהו

לחוותמסוגליםכבראנחנוהאם
אותהלתווךמבליצרכניתחוויה

החוצה?".
לאופטימיותמקוםישאבל
-החבבחזיתגםממש,שללשינוי

אחתהלייקים.בתרבותוגםרתית

היאדץ,בעינילכך,הדוגמאות
בימיםשמתקייםמידברןפסטיבל

שקל800משלםאתהכן,"אזאלה.
שהיהבשטחלשבתהזכותעל

וזהמקרה,בכלשלךלהיותאמור

יאפים,שלבומבמלהמיןנהיה
שאנשיםהוכחההואהמידברןאבל

כמוהאלההחייםאתרוציםלא

מוכניםשהםכךכדיעדשהם,
שמישהוכדישקליםמאותלשלם

תמונותלהעלותלאאותםיכריח
אנטיעדייןהואהמניפסטכללפיד.

-שאזהעלמעידוזהקפיטליסטי,
לפחותאלטרנטיבה,רוציםנשים

אותנומחזירוזהימים.לכמה

זול,מילקירצולאאנשיםלמחאה:
-חבלסולידריותקריאההייתהזו

אחרתחייםלצורתהכמיההרתית.

שהיאמקווהואניקיימת,עדיין
מתישהולמעשים.תתורגםשוב

איןמאיתנואחדלאףיקרוס.הפיד
אחדואףאותו,לממןהכסףאת

יותרנהיהבאמתלאמאיתנו

לאכלומר,לייקים".מכמהמאושר
מרגע.ליותר
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