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MiuSafe - הזמנה למשקיעים ב

אנו מזמינים את הציבור לרכוש יחידות השקעה במיזם חדשני 
ופורץ דרך בתחום הגנת הפרטיות בסלולר. במסגרת הצעה זו אנו 

מציעים יחידות השקעה במחיר של 10,000

יחידת  שכל  כך  דולר,  מיליון  של  שווי  לפי 
השקעה תקנה למשקיע בעלות באחוז אחד 
 מן המיזם. בסבב זה בכוונתו לגייס סכום של
הפיתוח  להשלמת  שישמשו    200,000
ולייעוץ  שיווק  תכנית  להכנת  הטכנולוגי, 

חשבונאי ומשפטי.
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המיזם

אפליקציה לשיתוף קבצים בסמארטפון, להגנה מירבית על הפרטיות בשיתוף סרטונים, 
תמונות, קבצי קול ומסרוני טקסט.

ב MiuSafe ניתן לשתף קבצי מדיה והודעות טקסט במסגרת קבוצה של שני משתמשים 
יכולים לצפות בקבצים; אף  יותר. רק כאשר שני המשתמשים ביחד מחוברים, הם  או 
אחד מהם אינו יכול לצפות בקובץ ששותף באפליקציה, ללא נוכחות המשתמש השני 
)אלא אם כן אותו משתמש נתן לכך אישור מראש – אישור שהוא יכול לבטל בכל רגע 
באופן חד צדדי(. הקבצים אינם נשמרים במכשיר הנייד, אלא רק בשרתי החברה; כל אחד 
מחברי הקבוצה יכול בכל רגע למחוק את התכנים ששותפו בקבוצה, או את הקבוצה 
אותם;  להעביר  או  מונעת את האפשרות לשמור קבצים ששותפו  כולה! האפליקציה 

האפליקציה מונעת את האפשרות לבצע צילום מסך )ל iOS – עדיין בפיתוח(.
פרטיים. קבצים  לשמירת  וקבוצתית  זוגית  אישית,  ככספת  משמשת   MiuSafe 

MiuSafe מאפשרת לצלם באמצעות האפליקציה תמונות וסרטונים שנשמרים ישירות 
בשרת בלבד, ולא במכשיר הנייד.



היזמים

בוריס אוברשטיין,
נסיון  עם  תוכנה  לפיתוח  חברה  בעל 
של למעלה מעשר שנים, תואר במדעי 

המחשב ותואר שני במנהל עסקים.

ד"ר אלי אנטופולסקי, 
רופא שיניים במקצועו, בשלושים השנים האחרונות 
יזם, ייסד וניהל חברות ופרויקטים בתחום הרפואי, 

בתחום הביטוח ובתחום הבידור.

עו"ד מאיר דהאן,
מומחה לפטנטים ולקניין רוחני, 

ומחבר הספר "פטנטים".



הצורך

MiuSafe מיועדת להגן על תכנים, שהמשתמשים מעוניינים לשתף עם 
את  לשמור  אפשרות  תהיה  אדם  שלאותו  מעוניינים  אינם  אך  אחר,  אדם 
התוכן, להעביר אותו לצד שלישי או לצפות בו ללא אישור של המשתמש 
בין השאר בשיתוף של תכנים  קיים  זו  בהגנה  ששיתף את התוכן. הצורך 
מענה  נותנת  האפליקציה  בנוסף,  זוג.  בני  בין  למשל  אינטימי,  אופי  בעלי 
לצורך בשיתוף תכנים שלגביהם חל חסיון מקצועי, כמו למשל בין מטופל 

לרופא, או בין לקוח לעורך דין.



הגנה על תכנים אינטימיים:

זוגות רבים, במיוחד צעירים, מצלמים ביחד או מעבירים זו לזה תמונות אינטימיות. 
החבר  או   – החבר  בעולם(,  רבים  אלפים  )בארץ.  מקרים  במאות  הצער  למרבה 
והן מופצות ברחבי הרשת כאש בשדה  לשעבר – מעביר את התמונות לחבריו, 

קוצים. התוצאות יכולות להיות הרסניות.

כולם ראו אותי בוואטסאפ, החיים שלי נגמרו
האונס החדש הוא וירטואלי



לי ירון
31.08.15

| מגזין

שלה  החבר  בעבור  שצילמה  אינטימית  בתמונה  התחיל  יעל  של  סיפורה   גם 
יחזרו.  שהם  התעקש  והוא  ממנו,  נפרדה  חודשים  כמה  אחרי   .17 בת  כשהיתה 
כשסירבה, החליט להפיץ את התמונה ברבים. "התופעה הזאת הולכת ומתגברת", 
 מעיד ד"ר גדעון רצוני, פסיכיאטר ילדים ונוער ומנהל מחלקת הנוער בשלוותה. 
"זה אירוע טראומתי כי הוא מתפתח בבת אחת, ונופל על הילדה כמו טראומה 
קיצוניים.  לגרור מעשים  בנות מצב קשה שיכול  יוצר אצל הרבה  זה   חריפה. 

לפעמים זה לא פחות חמור מבנות שמגיעות אלינו אחרי שעברו אונס". 

]פורסם ב"המקום הכי חם בגהינום"[.



צעירות רבות מתלוננות כי נפלו קורבן לקבוצת טלגרם המפיצה וסוחרת בתמונות 
אינטימיות של חיילות - בניגוד לחוק. 

התמונות מתפשטות ברשת, והנשים נותרו חסרות אונים:

 לא מסוגלת לקיים חיים רגילים

 איתמר מינמר | חדשות | פורסם 02/05/19 20:45 | עודכן 02/05/19 21:27 
.]N12 מתוך אתר[



ואלה רק דוגמאות. 

נסו להקליד בגוגל את המשפט:

הפיצו תמונות אינטימיות שלה ברשת

 תוכלו לראות את התוצאות 
בקישור המצורף, וזה רק בישראל

https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95+%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C%D7%94+%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA&oq=%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95+%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&aqs=chrome.1.69i57j0.8546j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95+%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C%D7%94+%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA&oq=%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95+%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&aqs=chrome.1.69i57j0.8546j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


זוכרים את זה?

 MiuSafe ב !MiuSafe התופעה הזאת תימנע ע"י אפליקציית
ניתן להעביר תכנים אינטימיים מבלי לחשוש שבעתיד הם יופצו 
במכשיר  נשמר  אינו   MiuSafe ב  שנשלח  קובץ  הרשת.  ברחבי 
ניתן  ולא  מסך  לצלם  או  להקליט  אותו,  לשמור  ניתן  לא  הנייד, 

להעביר אותו למשתמש אחר.

הגנה על מידע רפואי: 
באמצעות MiuSafe רופא ומטופל יכולים להעביר מידע רפואי 
בכל  יכולים  מטופלת  או  מטופל  וסרטונים.  תמונות  כולל  סודי, 
חלק  של  אמת  בזמן  צילום  שלהם  האישי  לרופא  להעביר  עת 
מגופם. מטבע הדברים המטופל מעוניין בסיוע רפואי, אך אינו 
מעוניין שצילום הבעיה הרפואית שלו יישמר במכשיר הסלולרי 

של הרופא.

חסיון עורך דין לקוח:
דו שיח בין עורך דין ולקוח כולל פעמים רבות שאלות מצד הלקוח, 
והנחיות מצד עורך הדין, שהינן חסויות לפי החוק ומטבע הדברים 
 MiuSafe לשני הצדדים חשוב שלא ידלפו לאחרים. באמצעות
עורך דין ולקוח יכולים להעביר מידע בביטחון שהוא לא נשמר 

במכשיר הטלפון.



באיזה שלב של פיתוח 
האפליקציה אנחנו נמצאים?

האפליקציה כבר עובדת! 

לצורך הוכחת היתכנות פיתחנו אפליקציה שכוללת את התכונות שפורטו להגנה 
על הפרטיות. בשלב הבא, שיימשך עד תשעה חודשים, נפתח את הגרסה שתעלה 
גרפיקה  עם  למשתמש,  וידידותית  נוחה  – אפליקציה  האפליקציות  לחנויות 

מתקדמת ואטרקטיבית, ומערכת לגביית תשלומים.



דוגמאות מסכים



ההשקעה

בשלב הנוכחי אנחנו מגייסים סכום של 200 אלף דולר, לפי שווי של 
1,000,000 דולר. כל יחידת השקעה בסך 10,000 דולר תקנה למשקיע אחוז 
גידי  עו"ד  ע"י  בנאמנות  ינוהלו  ההשקעה  כספי  במיזם.  בעלות  של  אחד 
לייעוץ  הפיתוח,  להשלמת  ורק  אך  מיועדים  שיושקעו  הכספים  קוסטא. 
שתידרש  התקופה  במהלך  שיווקית.  תכנית  ולהכנת  וחשבונאי  משפטי 
להשלמת הפיתוח תירשם חברה, וכל אחד מהמשקיעים ירשם כבעל מניות 
הנאמן  ע"י  ישולמו  ההשקעה  כספי  היחסית.  השקעתו  לגובה  בהתאם 

ישירות למפתח האפליקציה ולספקי השירותים הנוספים.



 המודל העסקי – 
איך נרוויח מזה כסף?

מאחר שלא מדובר בעוד אפליקציית מסרונים, אלא במודל ייחודי שמיועד לשמור 
על פרטיות המשתמשים ולמנוע את האפשרות של זליגת חומר פרטי לרשת, 
סנט   99 של  סמלי  סכום  לשלם  יהססו  לא  רבים  שמשתמשים  מאמינים  אנחנו 
לחודש בעבור השימוש באפליקציה )לאחר שימוש בחינם לנסיון(. כאשר חושבים 
מאוד  חודשית  בהכנסה  שמדובר  ברור  הפוטנציאליים,  המשתמשים  מספר  על 
חודשים,  בעוד מספר  להעלות את האפליקציה  מכיוון שבכוונתנו  משמעותית. 

אנחנו מצפים ליצירת הכנסה זמן קצר לאחר מכן. 
משתמשים  מיליארד  כשני   2020 לשנת  נכון  השוואה:  לשם  מספרים  כמה 
נכון, ללא תשלום, אבל גם ללא התכונות הייחודיות   .WhatsApp  באפליקציית 
של MiuSafe להגנת הפרטיות. אם נניח בצניעות שתוך שלוש שנים נגיע לפרומיל 
)אלפית!( אחד מכמות המשתמשים בוואצאפ, מדובר בעשרים מיליון משתמשים! 



הקניין הרוחני

הוגשה בקשה לרישום פטנט בארצות הברית:
 US Patent Application No. 16879759 

"Method for protecting privacy of shared video files"

גבוהה  ברמה  מעריכים  ואנחנו  פטנטים,  ברישום  רב  נסיון  ליזמים  כאמור, 
מאוד של וודאות שבקשת רישום הפטנט תתקבל. ההשקעה תקנה למשקיע 

בעלות בקניין הרוחני של המיזם בשיעור יחסי לגובה ההשקעה.



"אבל כבר יש את זה"...
אין את זה. קיימות אפליקציות לשיתוף מסרונים, ובחלקן התוכן נמחק כעבור 
 :MiuSafe זמן מה, אבל אין אף אפליקציה שמציעה את ההגנה המרכזית של
התכונה שמאפשרת לצפות בתכנים רק ביחד )או באישור המשתמש(, מניעת 
שמירה והעברה של תכנים, והאפשרות למחוק בכל רגע כל תוכן, ואפילו את 
כל הקבוצה. תכונה זו מוגנת כאמור בבקשת פטנט שתהפוך לפטנט רשום.

"איך אני יודע שלא ידללו אותי?"
כמו בכל סטארט-אפ, יתכן שיהיה צורך בגיוס הון נוסף )אם כי לאור העובדה 
כסף,  להכניס  ותתחיל  לחנויות  חודשים האפליקציה תעלה  שבעוד מספר 
נוסף הוא יתבצע  גיוס  יהיה סבב  יהיה צורך בכך(. מכיוון שאם  יתכן שלא 
גבוה  יהיה  החברה  שווי  הדברים  פועלת, מטבע  כבר  במצב שהאפליקציה 
הרבה יותר, כך שגם אם שיעור האחזקות של כל אחד מן היזמים והמשקיעים 

ירד, שווי האחזקות יעלה.



לסיכום

לסיכום, אנחנו מציעים כעת אפשרות להשקיע סכום צנוע – יחידת השקעה 
של 10,000$ - תמורת ההזדמנות להיות שותפים במיזם פורץ דרך ולהרוויח 
נכון, כמו כל  תשואה לא פרופורציונאלית לעומת אפיקי השקעה אחרים. 
סיכון.  כאן אלמנט של  יש  או הסלולר,  במיזם בתחום האינטרנט  השקעה 
אם הרעיון בבסיס המיזם מדבר אליכם, ואתם מאמינים כמונו שהפוטנציאל 
העצום שטמון בו מצדיק לקיחת סיכון מסוים, אתם מוזמנים לפנות אלי.

בברכה, 
MiuSafe  גידי קוסטא

052-4802244
costagidi@gmail.com



תודה לכם!
אפליקציית
MiuSafe




