
מדיניות פרטיות 

בתוקף החל מחודש יולי 2020 

כל האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הכתיבה. הפנייה היא לבני שני המינים.  

מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שתעשה באתר www.haverim.me (להלן: "האתר"), 
ובשירותים המפורטים במסגרתו (להלן: "תנאי השירות").  

״חברים טיפול פסיכולוגי בקבוצה״, מציע טיפול פסיכולוגי קבוצתי, פרטני, אבחונים 
פסיכודיאגנוסטיים וטיפולים פסיכולוגים אחרים. המקום פועל בכפוף לכללי האתיקה והחוק ומכאן 

שמירה קפדנית על פרטיות הפונים והמטופלים.  

מדיניות פרטיות זו מתייחסת בעיקר למידע הנאסף באתר שלנו, במהלך השיטוט בו ועם שליחת 
פרטים ליצירת קשר. המידע הטיפולי מאוחסן בתוכנה של ספק בינלאומי גדול ומאובטחת באבטחה 

כפולה.  
השירותים פותחו על ידי חברים מכון פסיכולוגי בע״מ, הם מופעלים על ידה ומצויים בבעלותה 
(להלן: "החברה" ו-"אנחנו"). מדיניות פרטיות זו מפרטת איזה סוג מידע החברה אוספת וכיצד 
היא אוספת את המידע, כיצד משתמשת החברה במידע שנאסף וכיצד החברה חולקת עם אחרים את 
המידע וכיצד היא מגינה עליו. אנא שים לב שעל מדיניות פרטיות זו חלים דיני מדינת ישראל. 
אתה מאשר בזאת לחברה לאסוף, לשמור, לאחסן ולעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות 
זו. השימוש שלך בשירותים משמעו הסכמה לתנאי מדיניות פרטיות זו. אם אינך מרוצה מהיבט 
כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק להשתמש בשירותים. החברה שומרת לעצמה את 
הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לנסח מחדש את מדיניות 
הפרטיות, בכל עת וללא הודעה מראש. אם החברה תעשה כן, אתה מסכים כי יחייבו אותך כל 
שינוי, החלפה, ניסוח מחדש, עדכון והתאמה במדיניות הפרטיות, כל עוד תשתמש בשירותים. לכן 
עליך לעיין באתר זה מעת לעת, על מנת לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות בגרסתם העדכנית 

ביותר. 

שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לנו מידע כלשהו. עם זאת, מבלי שתספק את 
המידע, לא תוכל לקבל את השירותים, אשר דורשים ביצוע רישום ומתן פרטים כאמור. אתה מאשר 
ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות להלן, וכי 
אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו ולפי כל דין ותקנות שיחולו.  מתן 

הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם. 

במדיניות פרטיות זו, "מידע אישי" משמעו מידע שאנחנו מקשרים באופן ישיר עם אדם מסוים. 

המידע שאנו אוספים 1.

החברה רשאית לאסוף, לקבל ולאחסן כל מידע, לרבות מידע אישי, נתונים וכל פרטים אחרים 
בקשר עם השירותים, ומידע זה עשוי לכלול, לרבות אך ללא הגבלה: 

 1. מידע שתספק לנו. כאשר תירשם לאתר ולשירותים שלנו, תתבקש לספק מידע אישי  שלך או 
של בנך או בתך הקטינים, כגון: שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, וכן כל פרטי 



קשר אחרים שתבחר לספק לנו במסגרת השירותים או דרכם או בכל אופן תקשורת אחר עם 
החברה. 

כאשר תשתמש בשירותים תתבקש לספק מידע אישי נוסף, כפי שיידרש לצורך מתן הטיפול •
הפסיכולוגי וככל שיידרש על פי כל דין ותקנה שיחולו בכל זמן נתון. 

מידע שאתה עשוי לספק לנו כאשר תקיים איתנו תקשורת באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן •
אחר, או כאשר תשלח תשובות לשאלונים. אנו רשאים לנטר ולשמור כל תקשורת בינך לבין נציגי 

החברה. 

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי 2.

 אנו אוספים באופן אוטומטי פרטי מידע אישי הקשורים בשימוש שאתה עושה באתר או 
בשירותים, באחת או יותר מן הדרכים הבאות: 

 כאשר תיגש לשירותים ותשתמש בהם, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, •
 IP-השימוש שתעשה בשירותים וגלישתך ברשת.  מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע לכתובת ה
שלך, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, 
הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט 
אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה כחלק מקבצי רישום (לוג) וכמו כן באמצעות שימוש 
בעוגיות, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות במסגרת השירותים במטרה לאסוף, לאגור ולנתח 

מידע מסוים.  

 אנחנו רשאים להשתמש בשירותים של צד שלישי, כגון Google Analytics, על מנת לאסוף •
www.google.com/ - ולעבד נתונים כאמור, לצורך ניתוח התעבורה לאתר (למידע נוסף

policies/privacy/partners/, או כל כתובת URL שגוגל עשויה לספק לנו מעת לעת). 

 כיצד אנחנו משתמשים במידע 3.

אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, באחת או יותר מהדרכים 
הבאות: (א) על מנת לספק עבורך את השירותים (ב) על מנת לשפר את איכות השירותים ולהתאים 
את חוויית המשתמש שלך; (ג) לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר 
סטטיסטי וניתוח, שימוש בחברות חיצוניות האוספות ומנתחות מידע סטטיסטי אודות השימוש 
באתר ועוקבות אחר העמודים בהם ביקרת במסגרת האתר; (ד) לצרכי שירות לקוחות, לרבות מענה 
על שאלות ותגובה למשובים ולתלונות; (ה) לצרכי שליחת שדרים, הודעות דוא"ל 
אדמיניסטרטיביות, הודעות דוא"ל שיווקיות   ו/או לצורך יצירת קשר עמך דרך פלטפורמות מדיה 
חברתית, ביחס לשירותים אשר עשויים לעניין אותך. אתה רשאי להודיע לנו בכל עת אם אינך 
ן לקבל הודעות שיווקיות מאיתנו על ידי יצירת קשר עמנו בכתובת  י ני מעו
haverim@haverim.me (להלן: "בקשה להסרה" או "בקשה"). אנא שים לב כי מהרגע שנקבל 
את בקשתך, ייתכן ויחלוף פרק זמן נוסף עד שבקשת ההסרה תיכנס לתוקפה. שים לב כי אם 
תחליט להפסיק את קבלת השדרים השיווקיים שלנו, החברה עדיין תהיה רשאית ליצור איתך קשר 
באמצעות דוא"ל או הודעות, מעת לעת, אם החברה תצטרך לספק לך מידע או בשל סיבות 

מסחריות ולא-שיווקיות אחרות הקשורות בשירותים. 

 גילוי מידע לצדדים שלישיים 4.

https://www.google.com/policies/privacy/partners/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.google.com/policies/privacy/partners/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:haverim@haverim.me


אנו חולקים מידע אישי שנאסף אודותיך באמצעות האתר והשירותים עם ספקי השירותים האמינים 
שלנו מצד שלישי. המידע היחיד שאנו משתפים עם ספקי השירותים מצד שלישי הוא מידע הדרוש 
לצורך השירות שהם מספקים, במקרים הבאים: (א) כדי לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע האישי 
שלך באמצעות הספקים שלנו (לרבות קבלני המשנה שלהם), לדוגמא פלטפורמות למחשוב ענן, 
אירוח ספק שירותים, במידה סבירה לצרכים עסקיים; (ב) כדי לערוך חיובים ולגבות כספים 
שלקוחותינו חייבים לנו. האמור לעיל כולל משלוח לידך של דוא"ל, חשבוניות וקבלות, שימוש 
בספקי מערכות תשלום וניהול קשרי לקוחות; (ג) אספקת השירותים. אנו עושים שימוש בצדדים 
שלישיים אמינים על מנת לקבל כספים, לאבטח עיבוד עסקאות, ואנחנו שולחים מידע לאותם 
צדדים שלישיים על מנת לעבד את התשלומים שתבצע; (ד) לצורך קיום תקשורת עם לקוחותינו 
בנוגע לחשבוניותיהם ולצורך אספקת שירותי תמיכת לקוחות, לרבות באמצעות הספקים האמינים 
מצד שלישי שלנו; (ה) כדי לספק מידע לנציגינו ויועצינו המורשים, לרבות לעורכי דין ורואי 
חשבון, לסייע לנו לציית לדרישות המשפטיות, החשבונאיות, לדרישות האבטחה וכן לכל דרישה 
אחרת; (ו) לצורך מילוי התנאים הקבועים בחוקים והתקנות שיחולו, אם וככל שיחולו, ולצורך ציות 
להליך שיפוטי או צו בית משפט; (ז) במקרה שהחברה תעבור תהליך של שינוי עסקי כגון מיזוג, 
רכישה של כל או חלק מנכסיה של החברה, ייתכן שהמידע האישי שלך יהווה חלק מין הנכסים 
שיועברו והם יועברו רק בכפוף למגבלות הדומות לאלו הכלולות במסמך זה או באופן אחר כפי 

שיידרש מכוח הדין והתקנות שיחולו.   

החברה רשאית להעביר ולגלות מידע לא-אישי לצדדים שלישיים או לעשות שימוש אחר במידע 
מסוג זה לפי שיקול דעתה. בנוסף, אנחנו רשאים לגלות את המידע האישי שלך לכל צד שלישי 

אחר בכפוף להסכמתך, במפורש ומראש. 

אחסון הנתונים שלך 5.

איפה הם מאוחסנים? כל מידע אישי שאנחנו רשאים לאסוף עשוי לעבור אל, לעבור עיבוד ולהיות 
 .(EEA) מאוחסן באתרים הממוקמים מחוץ למדינת מגוריך ומחוץ לאיזור הכלכלי האירופאי
בשימושך באתר ובשירותים, אתה מסכים להעברת המידע האישי אל מחוץ למדינת מגוריך כפי 

שצוין לעיל, מהסיבות המפורטות להלן.   

כאשר ספק שירותי האירוח או פלטפורמת מחשוב הענן מצויים מחוץ למדינת •
 .EEA-מגוריך או מחוץ ל

 אם הדבר נחוץ על מנת לספק לך את השירותים שביקשת. •

שמירת נתונים 6.

 החברה רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין החל על מנת לספק לך את השירותים 
על מנת לעמוד בהוראות הדין, באשר לשמירה של רשומות רפואיות. ייתכן ויהיו פרטים שיוריים 
הכוללים מידע אישי אשר יישארו מאוחסנים במאגרי המידע שלנו, ברשומות הגישה וברשומות 

אחרות. 

בנוסף, החברה תמשיך להחזיק במידע האישי שלך גם לאחר ביטול רישומך לשירותים, או אם כלל 
לא תצרוך את השירותים, וזאת כל עוד הדבר מותר לפי הדין החל. 



 ניתן יהיה לשמור ולעשות שימוש בפרטי מידע אנונימיים אשר לא מאפשרים זיהוי אישי, ללא כל 
הגבלה. 

שירותים ותוכנות מצד שלישי 7.

בעת השימוש באתר או בשירותים, אנו עשויים להשתמש בתוכנות ושירותים מצד שלישי על מנת 
 Google לאסוף או לעבד את המידע. תוכנות כאמור עשויות לכלול למשל, ללא הגבלה, את
http://www.google.com/ :שאת מדיניות הפרטיות שלה ניתן למצוא בקישור הבא ,Analytics

 intl/en/analytics/privacyoverview.html

שימוש בעוגיות (Cookies) ובאמצעים דומים 8.

השימוש באתר ובשירותים מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על 
השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת "עוגיות" (cookies) ומשואות רשת בפרסומות או 
באמצעים דומים, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים 
סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, במטרה להתאים את שימושך באתר להעדפותיך 

האישיות וכן לצורך אבטחת מידע. 

יש באפשרותך להימנע מיצירת "עוגיות" על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. למטרה זו, אנא 
היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי נטרול השימוש בעוגיות עשוי לגרום למניעת 

שימושך בכמה מהשירותים והיישומים באתר או באתרים אחרים. 

שירותים מצד שלישי 9.

שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים 
שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו שלא דרך מחשבי החברה בלבד, 

אלא דרך הגופים האחרים כפי שצוין. 

 החברה רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר 
או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. קיימת אפשרות כי צדדים אלו יעשו שימוש 
במידע אודות הפעילות המקוונת שלך (אשר אינו כולל פרטים מזהים אישיים), בין השאר, על מנת 

להציע פרסומות עבור מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מאשר כי הנך מודע לכך שפעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים 
שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג 
בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד 
מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל 
תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה 

ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה אחריות כלשהי בגינה. 

קישורים לצד שלישי 10.

השירותים מכילים קישורים לאתרים ושירותים מצד שלישי, המצויים מחוץ לשליטתה של החברה 
והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו.  החברה אינה נוטלת על עצמה אחריות בגין נוהלי 
הפרטיות הנהוגים באתרים אחרים כאמור אליהם החברה עשויה להפנות באמצעות קישור או 
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באתרים המכילים קישור אל השירותים, והחברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה 
בעצמך. 

אמצעי זהירות ואבטחה במטרה להגן על המידע שלך 11.

אנו זהירים מאוד בכל הנוגע ליישום ותחזוקה של תהליכי אבטחה סבירים וראויים העומדים בקנה 
מידה אחד עם הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה על מנת להגן על אבטחת האתר, השירותים והמידע 

האישי של המשתמשים שלנו.    

אני מיישמים אמצעי אבטחה תקניים, לרבות אמצעי בקרת גישה קפדניים, על מנת להגן על המידע 
האישי שלך מפני אבדן, שימוש לרעה וגישה לא מורשית, גילוי, שינוי או השמדה. על אף שאנו 
נוקטים באמצעי זהירות סבירים כנגד פרצות אפשריות באבטחת השירותים, אין אתר אינטרנט או 
תקשורת אינטרנט המוגנים באופן מוחלט, ואין באפשרותנו לערוב (1) לכך שלעולם לא תתרחש כל 
גישה בלתי מורשית, פעילות פצחנים, אבדן נתונים או כל פרצה אחרת; ו-(2) לבטיחות המידע 
שלך בשעה שהוא משודר אל ומהשירותים; כל שידור כאמור הוא על אחריותך בלבד. החברה 
מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה 

לחשבון המשתמש שלך, ולצאת מהחשבון שלך לאחר תום השימוש. 

זכות גישה 12.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר 
מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל 

מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.  פנייה כזאת יש להפנות אל הכתובת 
 haverim@haverim.me

צור קשר 13.

אם יהיו לך שאלות נוספות או חששות נוספים כלשהם בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אנא פנה 
 haverim@haverim.me אלינו בכל עת באמצעות השירותים או בפניה בכתב לכתובת
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