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  מהלך הפעולה:

  –שיחות יוצאות, ״טינדר״  פתיחה:סרטון  .1

https://www.youtube.com/watch?v=p7wAyRmZNAE 

הסרטון מציג את ריבוי האפשרויות המוביל לבלבול גדול בקרב משתמשי האפליקציות. 

את.ה יכול.ה למצוא מישהי שמתאימה לך בול, אך מיד אחרי זה דעתך תוסח ע״י מישהי 

 אחרת. 

 ות. נשאל את החניכות מה הן ראו בסרטון וכיצד זה מיושם באפליקצי

 

 פרופיל באפליקציה:  .2

כל חניכ.ה כותבת על דף את הפרופיל שלה באתר ההיכרויות. זה יכול להיות פיקטיבי 

  לחלוטין או בהתאם לפרופיל קיים. 

לא חייבים להציע לחניכות קריטריונים ליצירת פרופיל, אך במידה ותחליטו שכן להלן 

חובה להזין הכל(. לחלופין, לאחר הקריטריונים שגריינדר מבקשים מהמשתמשים להזין )לא 

הצגת הפרופילים של החניכות ניתן לקיים דיון ביקורתי על מידת ההעמקה החושפנית 

 שגריינדר מבקשת ממשתמשיה:  

 גובה ●

 משקל ●

https://www.youtube.com/watch?v=p7wAyRmZNAE


 

 אתניות ●

 סוג גוף ●

 פוזיציה ●

 שבטיות ●

 סטטוס זוגי ●

 מחפש ●

 מגדר ●

 HIVסטטוס  ●

 אחרונה HIVבדיקת  ●

 מכאן נפתח דיון:

 החלטתן שלא?מה החלטתן לציין ומה  ●

 האם יש ערך לטקסט הכתוב או שיש ערך רק לתמונות באפליקציות? ●

האם יש סיכוי גבוה יותר שהתמונות ישקפו מי האדם שמדבר איתי או שדווקא  ●

 הטקסט ישקף זאת?

האם זה בסדר לשלוח תמונה לא עדכנית/תמונה שאני נראה בה יותר טוב  ●

 מבמציאות?

 מישהו באפליקציה ולא ידעת שהוא להט"ב? האם זה לגיטימי לספר לחבר.ה שראית ●

האם זה לגיטימי לכתוב פרטים מעוותים/לא נכונים על עצמי באפליקציה? איפה  ●

 עובר הקו?

 מה תסכימו להסתיר באפליקציה? ●

למדריכ.ה: חשוב להבהיר, חוסר אטרקטיביות באפליקציה אינה משקפת את החיים 

אומרת שבהכרח תהיה זרימה פנים מול  האמיתיים! ומנגד, זרימה טובה באפליקציה אינה

 פנים )ולהפך!(.

 

 יש דבר כזה מין זמין לנשים? .3

 אפליקציות המין הזמין הוכתרו כממלכתם של ההומואים. האם זה מוצדק?

 נקרא את מכתבה )הפיקטיבי( של נורית הדורשת אפליקציית מין זמין לנשים! )נספח א׳(.

 ד או לבד(:נציע לכתוב לנורית תגובה )כל הקבוצה ביח

 מה דעתכם/ן על מה שהיא כתבה? ●

 האם יש לכם/ן עצות לתת לה? ●

 נשאל את החניכות:

 למה אין אפליקציה כזו לנשים? ●

 האם יש צורך בכזאת אפליקציה? ●

אם יש צורך, מה ההבדל בין אפליקציה של נשים לאפליקציה של גברים? למה זו  ●

 מגדריות.ננסה להימנע ככל הניתן מסטיגמות ממלכת ההומואים? 

 האם הסכנות הקיימות באפליקציה לגברים יהיו דומות גם באפליקציה לנשים? ●

 



 

 לא מסכימ.ה:-רצף מסכימ.ה .4

מסבירים לחניכות כי אנחנו הולכים להציג כמה אמירות בנושא שימוש באפליקציות היכרות 

ימין ביותר =  -ומין וכי אנחנו מבקשים מהן למקם את עצמן בהתאם לרמת הסכמתן 

מסכימ.ה, שמאל ביותר = לא מסכימ.ה. מותר להיות גם בין לבין. לאחר כל אמירה שואלים 

חניכות נבחרות באשר לבחירתן. חשוב מאד להעביר גם את דעתכן האישית. דגש חשוב 

 חובה להדגיש כי מדובר באקט לא חוקי! -הוא על נושא המין בתשלום 

קם את האצבע שלהם מול המצלמה אם הפעולה מועברת בזום ניתן לבקש מהחניכות למ

 כך שימין או שמאל הם מסכימ.ה או לא מסכימ.ה בהתאמה.

 האמירות:

 לרשום פרטים לא נכונים על עצמי/ לעוות קצת את המציאות ●

 להיפגש בבית של הפרטנר על הפעם הראשונה ●

 לשלוח תמונה לא עדכנית/תמונה שאני נראה בה יותר טוב מבמציאות ●

 שהו באפליקציה ולא ידעת שהוא להט"בלספר לחבר.ה שראית מי ●

 לנהל שיחות מין באפליקציות ●

 לשלוח תמונות עירום חלקיות ●

 לשלוח תמונות עירום פרונטליות ●

 לציין בפרופיל כי אתה פסיבי/אקטיבי ●

 לקבוע להיפגש למטרת מין ●

 שנים לפחות 10-לדבר עם אדם שמבוגר ממך ב ●

 להיענות להצעות לתמיכה/מין בתשלום ●

 

 -סיכום  .5

לסיכום הפעולה נשוחח על התנהלות נכונה ובטוחה באפליקציות. מומלץ להעלות לשיח 

נושאים שנוגעים לליבם של החניכים והם מעוניינים לשתף כיצד הם שומרים על עצמם 

 באפליקציות. ניתן להעלות נושאי "עשה ואל תעשה" לפי מה שהחניכים אומרים.

 ליקציות:כמה סכנות חשובות באפנציין בפני החניכות 

 פרטיות )אאוטינג וכדומה(. ●

אנשים  3,575קטינים/ות בישראל בזנות,  1,200 -זנות קטינים/זנות אפורה  ●

 צורכים זנות קטינים מדי יום.

 מפגשים עם אנשים לא אמינים עלולים להסתיים באופן טרגי ונורא. -אלימות מינית  ●

היא השנאה אחת הסכנות החמורות ביותר באפליקציות  -שיח גזעני/שנאה  ●

, Body shamingגזענות )צבע עור, מוצא(,  -שהחניכות עלולות לספוג 

 ועוד. Femme shamingנשיות -, אנטיHIVטרנספוביה, סטיגמות על נשאי 

אנחנו לא מעוניינות שהחניכות ימנעו משימוש באפליקציות, אנחנו רק רוצות ללמד  - חשוב

על זה, ככל הנראה אנחנו המבוגרים  אותן לעשות זאת באופן בטוח ומוגן. אם נחשוב

 יש לנו כוח רב! -היחידים שהם יסכימו לדבר איתן על הנושא הזה 

  



 

 מכתבה של נורית לגריינדר -נספח א׳ 

 לכבוד

 גריינדר ישראל

 6609338, תל אביב, מיקוד 38רחוב הקישון 

 

 דו מיני-פלטפורמת גריינדר לנשים על הרצף החדהנידון: 

 

מגבעתיים. בעוונותיי גם רווקה. לאחר  31נורית דרור, מהנדסת תוכנה במקצועי, לסבית, בת שלום רב, שמי 

ניסיונות חוזרים ונשנים למצוא פלטפורמה מוצלחת להיכרות למפגשים אינטימיים עבור נשים אני פונה 

 אליכם. 

אטרף'. הממשקים דו מיני ממעיטות להשתמש באפליקציות כדוגמת 'גריינדר' ו' -כיום נשים על הרצף החד

', מהווים בעיקר במת מפגש לדייטינג ולנטוורקינג. ברצוני להקים OKcupid'אטרף גירלז', כמו גם '

פלטפורמה להיכרויות אינטימיות, בדומה לגריינדר. על אף השפה הבוטה )סקס אינה מילה גסה...( אכתוב כי 

 מתכוונת אני במילותיי לאפליקציה שמיועדת  למפגשים מיניים. 

אני חושבת שנשים, ובישראל בפרט, תופשות מיניות באופן שונה מגברים, ולא מעלות על דעתן להיפגש אחת 

עם השנייה רק לצורכי מין. הדבר נובע מסטריאוטיפים מגדריים ומהאופן בו החברה שוללת את חירותן של 

שר זה, לגרום לשבירה של נשים. אני חושבת שפלטפורמה כדוגמת 'גריינדר' עשויה להוביל שינוי חברתי בהק

מוסד המונוגמיה הדכאני ולאפשר לנשים רבות להיות מחוברות יותר לגופן ולמיניותן. אין עוררין כי הדבר 

עשוי ליצור התנגדות והדים ציבוריים )כאשר גברים עושים את זה זה 'פורקן', כאשר נשים תעשנה זאת הן 

 טי. 'שרמוטות'(, אך אני חושבת שזהו מאבק ראוי ורלבנ

כמו כן עלו במחשבותיי מספר פיתוחים אשר מהיכרותי מחבריי ההומוסקסואלים אינם קיימים באפליקציית 

גריינדר כיום, כגון קבוצות צ'ט למפגשים קבוצתיים, שיחות וידאו במצלמה וכו'. רעיון נוסף שעלה בליבי, 

לפנות למרחצאות וחדרי כושר  מאחר ואני מנסה לפתח נושא אשר אינו קיים כלל וכלל כיום בישראל, הוא

חודשי. אני  -שבועי/ חד -קטנים ולהשכיר את החללים שלהם כדי לארח מפגשי "סאונה" נשיים באופן חד

 חושבת שזהו רעיון מקסים ומהנה. 

אשמח לשתף במחשבותיי ולשמוע מכם האם אתם מעוניינים לתמוך במיזם זה. כאמור, אשמח ללמוד 

דו מיניות, היכן ריכוז הלסביות  -דע והנתונים שלכם איך מנתרים נשים חדבמשותף עמכם דרך מאגרי המי

רמת גן(. מיותר לציין כי אני  -הגבוה בארץ )בפריפריה אני יודעת על באר שבע, חדרה, במרכז בגבעתיים

 ☺תעזור  -מחפשת משקיעים/ות כלכליים לטובת פרוייקט זה. אך כל עזרה
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