
 לנה ליברמן

32: גיל  

: תואר ראשוןהשכלה  

אנליסטית בחברה לייעוץ פנסיוני: מקצוע  

1: גרושה+מצב משפחתי  

, ישראל: רמת גןמיקום  

: מעט מופנמתאופי  

תחביבים: קריאת ספרים, ויקיפדיה, סדרות 
"נעליים ישנות הן הכי נוחות"ציטוט: אמריקאיות, סרטים זרים בשחור לבן, מסעדות.                    

ביוגרפיה: לנה עלתה לישראל מרוסיה בגיל עשר. יש לה עברית טובה מאוד, אבל גם מעט מבטא 
נה, הביאה ילד, והתגרשה אחרי שלוש שנים התחת 27בגיל זר שהיא לא מצליחה להיפטר ממנו. 

בחורה משכילה וסקרנית עם הרבה תחומי עניין. הרבה פעמים אנשים משעממים  מבעלה. היא
.שלה האת עצמה הרבה לבד בערבים עם הילד לכן היא מוצאת אין לה הרבה חברים.אותה ו  

יום בחייה: לנה קמה בבוקר בשעה שבע לעבודה. על הדרך היא גם שמה את הבת שלה בגן. לנה 
 כבר המון שנים והיא התרגלה למנטליות. קשה לה עם שינויים. היא בדרך כלל שלה עובדת בחברה

מהצהרון, ומגיעה הביתה עייפה. היא מבלה שעתיים מול  החוזרת מהמשרד כדי לאסוף את הילד
יתון היומי. תוך כדי, היא מדברת בוואטסאפ עם חברה או שתיים. הטלוויזיה וקוראת את הע

לקראת הערב היא בדרך כלל מרגישה בדידות. לחברות שלה יש משפחות ואין להן זמן לבלות 
איתה. בשעות הערב היא גולשת הרבה בפייסבוק, וגם מנסה לתאם דייטים דרך אתרי הכרויות. 

ה של לבד, למרות שהילדה שלה מארחת לה חברה.בדרך כלל היא הולכת לישון עם תחושה מעיק  

מקורות תסכול: לנה מתוסכלת מכך שהיא לא מצליחה להרחיב את המעגלים החברתיים שלה. 
היא מרגישה תקועה מבחינה חברתית והקשרים הקיימים שלה לא מספקים מענה לצרכים שלה. 

ידות אבל זה לא עונה לה היא משתמשת באפליקציית הכרויות רומנטיות, ובפייסבוק להפגת הבד
 על הצורך במפגש פיזי עם אנשים.

נגישות לטכנולוגיה: ציון 80. לנה יודעת להשתמש היטב במחשב ובסמארטפון. העבודה שלה 
מצריכה שימוש יומיומי באקסל ובתוכנות אחרות שהיא עובדת איתן. בפלאפון שלה אין הרבה 

עם זאת, היא כן  . זה לא מעניין אותה.אפליקציות, והיא לא מנסה הרבה אפליקציות חדשות
 משתמשת באינטנסיביות באפליקציות החברתיות הקיימות, ואף מרגישה תלויה בהן.

  כיצד להצליח עם לנה:

לנה הייתה רוצה להיכנס לאפליקציה ולראות שהממשק דומה למה שהיא כבר מכירה ויודעת  -
ממשק שלא מתכתב עם מה שהיא מאפליקציות קודמות. היא חרדה משינויים ולכן תירתע מ

 מכירה בפייסבוק ואתרי הכרויות.

לנה תרצה לראות באפליקציה אנשים שהיא יכולה להתחבר אליהם מבחינת תחומי העניין.  -
 נרצה להתאים עבורה במסגרת החיפוש, אנשים שיענו על תחומי העניין הספציפיים שלה. 

לעודד אותה להתגבר על הפחדים שלה  לנה מעט חרדתית וקשה לה עם אנשים חדשים. נרצה -
זאת על ידי טקסטים תומכים, ושימוש  ולהיפגש עם אנשים חדשים ולהרחיב מעגלים חברתיים.

 בעדויות מוצלחות של משתמשים אחרים.

נרצה לעודד את כלל המשתמשים לפרט כמה שאפשר על עצמם, על מנת להפחית חרדה חברתית  -
 אצל משתמשים כמו לנה.



ויוסי כהןענבל   

29, יוסי 27גילאים: ענבל   

ענבל תואר ראשון, יוסי תיכונית. השכלה:  

ענבל מעצבת פנים, יוסי חשמלאי. מקצוע:  

נשואים ללא ילדים. מצב משפחתי:  

תל אביב, ישראל. מיקום:  

שניהם חברותיים ומוחצנים, ליברליים. אופי:  

סדרות, תכניות ריאליטי, בישול בבית,  תחביבים:
ציטוט: "הכי טוב לחיות את הרגע"                                               בפאבים ובתי קפה.ישיבה   

ביוגרפיה: יוסי וענבל התחתנו לפני שנה, ועברו יחד לתל אביב בגלל העבודה של ענבל. לפני כן הם 
ולפעמים גרו בחיפה ורוב החברים שלהם נמצאים שם. בערבים הם מבלים הרבה זה עם זו בבית 

גם יוצאים עם חברים מהעבודה. עם זאת, מאחר ורוב החברים הקרובים לא נמצאים, הם 
הרחיב את המעגלים החברתיים, ולהכיר זוגות נוספים כמוהם.מרגישים שהיו רוצים ל  

יום בחייהם: יוסי וענבל עובדים בשעות דומות למדי. הם מתארגנים יחד לעבודה בשבע בבוקר, 
ארבע או חמש הביתה. הם מרוצים מעבודותיהם ואוהבים אותן. עם זאת, ענבל וחוזרים באזור 

מרגישה יותר לחץ בעבודתה, ויוסי מנסה לעודד אותה ולתמוך בה. נושא העבודה של ענבל עולה 
בדרך כלל לשעה בשיחת סלון, ולאחר מכן הם עוברים לעיסוקים אחרים. בדרך כלל שעות אחר 

הם נהנים מפעילויות  ת וסרטים אהובים, או בישיבה בבית קפה.הצהריים עוברות בצפיה בסדרו
 ספונטניות, ומשתדלים לגוון את השגרה שלהם. בערב הם אוהבים לבשל יחד ולאכול יחד. 

מקורות תסכול: יוסי וענבל מרגישים שקצת קשה להם להשתלב חברתית בתל אביב. הם מגיעים 
גל.ים הם מתקשים מעט להסתממנטליות שונה, ולכן למרות שהם אנשים חברותי  

נגישות לטכנולוגיה: ענבל 80, יוסי 60. ענבל משתמשת הרבה מאוד בוואטסאפ ובפייסבוק, ועובדת 
עם תוכנות מחשב בעבודה שלה. יוסי פחות מחובר לטכנולוגיה ויותר קשה לו עם אפליקציות 

אפון שלו. בעבר הם ותוכנות מחשב. ענבל עוזרת לו לפעמים לתפעל פונקציות ובעיות ממשק בפל
התנסו באפליקציית אייר בי אנד בי, כאשר הזמינו לעצמם חופשה. האפליקציה עדיין מותקנת על 

 הפלאפון של ענבל והיא נכנסת אליה מדי פעם כשמתחשק לה לפנטז על חופשה.

 כיצד להצליח עם יוסי וענבל:

ם". הם מרגישים קצת לא גם יוסי וענבל היו רוצים להכנס לאפליקציה ולפגוש "אנשים כמוה -
עם סיפור חיים דומה  קשורים בעיר שהם לא מתחברים אליה. לכן נרצה להתאים להם אנשים

 לשלהם. אפשרי להוסיף קטגוריה של איפה גרתי לפני כן? מה עשיתי בחיי עד כה?

יוסי וענבל הם זוג, ויהיו מעוניינים לפגוש זוגות לבילוי משותף. יש לשקול גם קטגוריה כזו.  -  

 


