
 

 יודעים על המסנג'ר שלכם.. לאמה אתם 
 

. 
בטוח? כל המסנג'רים אומרים את זה. ומה שהם אומרים הוא נכון: כל הנתונים שלכם, הזהות שלכם, החברים שלכם, 

ההתכתבויות שלכם, המיקום שלכם, הדעות שלכם, המסלולים שלכם, פנקס הכתובות שלכם וכל התמונות שלךכם 

 שלהם. IT-מאובטחים... בתשתיות ה
. 

מסנג'רים מבטיחים לכם את סודיות הנתונים שלכם. אבל הם כותבים את ההיפך בתנאים וההגבלות שלהם. אתם יודעים, 

הטקסט הארוך הזה שקיבלתם, כמו כולם, מבלי שקראתם אותו: כל מה שהם יודעים עליך שייך להם ומשמש לכוון את 

גבוה ביותר. לבסוף, הנתונים שלכם, ללא הגנה, הופכים להיות הרכישות והדעות שלכם או נמכר למי שמציע את המחיר ה

 שלהם וכפופים לחוקים שלהם.
. 

אתם תגידו: "אין לי מה להסתיר". ואתם תהיו צודקים. רוב האנשים כמוכם. זה לא עניין 

של הסתרת פשעים; זה עניין של מניעת פגיעה בכם ובמערכות היחסים שלכם עם מה 

, ביטוח, תעסוקה: המסנג'ר שלכם לשירותם. ואתם גם שהם יודעים עליכם. הלוואה

נותנים להם גישה לבחירות הפוליטיות שלכם, לחיים הרוחניים שלכם, למשפחה שלכם, 

ולפרטיות שלכם. ו זה הכל מאוחסן לנצח. הם יכולים אפילו, אם ירצו, לעכב, לשנות 

 הודעות או למקם הודעות שמעולם לא שלחתם או קיבלתם.
. 

כים מסנג'ר. אתם לא יכולים בלעדיו. אם כך, מה עושים? כדי לענות על אבל אתם צרי

 . Skredהשאלה הזו, אזרחים, ומדעני מחשב, המחויבים לחופש הביטוי, המציאו את 
. 

והתשובה היא פשוטה, כדי להיות בטוחים שמישהו לא יחשוף סוד, אתם פשוט צריכים לא 

רו דרך מערכת ההודעות שבה אתם לספר לו. באותו אופן, אסור שההודעות שלכם יעב

משתמשים. זוהי הערבות היחידה. מערכת ההודעות לא תוכל להשתמש במידע, ולא לתת 

 .Skredגישה למידע... שאין לה. אם אתם מבינים את זה, אתם מבינים את 
. 

ים את שם את המשתמשים בקשר ישיר אחד עם השני.בניגוד למערכות הודעות אחרות, כשאתם שולח Skredלמעשה, 

! ההתכתבויות Skredלא מקבל אותן ואז מעביר אותן לנמענים שלהן. שום דבר לא עובר דרך  Skredההודעות שלכם, 

לא מבקש  Skredלא יודע אפילו מי אתם כי  Skredלא יודע על זה דבר, וגם לא אף אחד אחר.  Skredשלכם ישירים ו

ודעות שנשלחו על ידי מי שאתם מתכתבים איתו ושהתקבלו על מספר נייד או כתובת דואר אלקטרוני כדי להשתמש בו. ה

ידך נמצאות רק בטלפונים השייכים לכל אחד מכם בהתאמה ומוצפנות כך שלאף אחד אחר לא תוכל להיות גישה אליהן. 

 יש אלף תכונות קסומות כדי להגן על הפרטיות שלך...  Skred-ול
. 

 
 Skred בל הוא לא מרוויח כסף הוא בחינם, כמו שירותי הודעות אחרים, א

מממן את עצמו? כפי שמסביר ג'רום אגוס, המנהל  Skredמהנתונים שלך. אז איך 

, "התבקשנו לספק שירות ועידת וידאו ללא דליפת נתונים על ידי Skredהכללי של 

משתמשים עסקיים שהיו מודאגים בנוגע לסודיות העסקית וגם חיפשו פתרון 

 חסכוני יותר".

 

 
. 

 לחודש למי שרוצה לתמוך בו, וכך נהנה מתכונת שיחות שמע ווידאו מרובי צדדים.  2.99€-וי רק בהשירות מציע מנ
. 
לפרטיות -מיליון משתמשים ברחבי העולם. מפה לאוזן, החדשות הטובות של הודעות ידידותיות 16כבר יש  Skred-ל 

 מתפשטות, ויותר משתמשים נרשמים מדי יום.
. 

 -ירוק. מכיוון ש 100%אינו דורש יותר אנרגיה מאשר מקרר משפחתי והוא מאושר  Skredללא תשתית להעברת נתונים, 

Skred  ,הוא אפס נתוניםSkred .הוא אפס פחמן 
 

מאפשר לאנשים לתקשר מבלי להיות במעקב.  Skredבכל מקום בעולם, », הצהיר לאחרונה: Skredפייר בלאנגר, מייסד 

 «הוא בן לוויה של החופש.  Skredבכל מקום בעולם, 


