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 2018 אפריל

 
 חברים/ות יקרים/ות שלום רב,

 
 .2018הקיץ בפתח, מחזורי האביב החלו ואנו פותחים בהרשמה לקראת מחזורי סתיו 

 
כדי לקבל מהם בתי המלון בגם השנה ערכנו מפגשים עם מנהלי השיווק של כפי שעדכנו במכתב הקודם, 

  ביותר.את המחירים הטובים 
ים המלח מלונות לידי ביטוי מול המלונות ובמיוחד בתמיד לא בא  ח, הדברלמרות שאנחנו כ ,לצערי

 .מלאים כל השנהה
 הבדל אמצע השבוע או סוף השבוע . ללאמחיר אחיד  ,זכרו המחירים שלנו הם מחירים לכל השבוע

 
כדי לשריין לנו מקום לטיפול וזאת בחודשים  לפני שאנו יורדים   4-מבצעים את הזמנת החדרים כ אנו

 מול מקומות העבודה. ךעל מנת שיהיה זמן רב להיערמבוקשת בים המלח ו בתקופה
בדקה התשעים למצוא מחירים או /דרך סוכנים ובהם ניתן בסמוך לתאריך הירידה  מצבים נםלפעמים יש

 חדרים .  מספיק המלונותמחלק בביטולים או שלא נמכרו  כמוסיבות שונות  בשלמוזלים יותר 
ניתן לבטל את ההזמנה מול מרכז  ,אחר מכן מצאתם מחיר מוזל יותרול וביצעתם הזמנהבמידה 

היות וישנם צרו קשר עם המשרד , נבקש שתילפני שאתם מבטליםאולם  המלון,ההזמנות של  בית 
 והביטול יכול לעזור להם.מנסים למצוא חדר בבית המלון  ר שאחברים 

 
 

  .הירשם מבחינה כספיתמלון נוח לו ל את ההחלטה שלו לאיזהכמובן כל חבר יעשה 
 

ישתנה, המצב לאחרונה בתקשורת, כפי שפורסם  חדשיםשיבנו בתי מלון כ ,כי בעתיד אנו מקוים
איננה  ןהחדרים בחלק מבתי המלו ת, הקצאתעונה מבוקשמדובר בבגלל שיו ונכון לעכש אולם 

הבחירה  גדולה ושוב, חשוב לנו )למרות עליית המחירים( לפרסם את כולם וכל אחד יעשה את
 שלו.

 
 חברים יקרים ,

 
 זכרו כי למרות שחלקנו חוזרים כבר שנים רבות לאותו המלון, אנו עדיין אורחים ולא חלק מבעליו.

 
נוצרת  לאגודה תדמית , של אותם חברים ודרישות מוגזמותהולמת שאינה תנהגות לעיתים, בשל ה

 .שלילית בבתי מלון שונים
 

 המלונות ועשו בחירתכם נכונה. נא קראו בעיון מכתב זה ואת נספח
 

 תבצע ישירות מול מרכזי ההזמנות ולא במשרדי האגודה .יהרישום לבתי מלון 
  29/06/18ותסתיים ב  16/05/18ההרשמה תחל בתאריך  

 ( 06/06/18 -)למחזור הראשון בלבד תסתיים  ההרשמה  ב
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ילם את דמי החבר לשנת ביצוע רישום לבתי המלון במועד שפורסם יתאפשר אך  ורק לחבר שש
או באתר האינטרנט המאובטח  6247611-03)ניתן לחדש חברות במשרדי האגודה בטלפון   2018

 של האגודה(
 

 
 

לקחת: קבלה, חשבונית לדאוג אנו מזכירים כי בעת ביצוע התשלום במלון יש , חברים יקרים •
 . בלבד מקורייםעל המסמכים  להיות   .ואישור שהייה במלון

 על גבי הקבלה כי זהו שימכם ופרטיכם. נא בדקו

את הנושא יש לסגור מול הקבלה  ,על עזיבה מאוחרת בשבתגובים תשלום  המלוןחלק מבתי  •
 במלון .

 בחלק מבתי המלון המחירים משתנים בין המחזורים. כי שימו לב  •

 מאוחרת.בחלק מבתי המלון  ניתן להגיע  גם בימי שבת באותו מחיר, קבלת החדרים  בשעה  •
 במידה וחבר נתקל בבעיה מכל סוג, נא לפנות למשרד ואנו ננסה לעזור .

 יש שינוי בהטבות . םבחלק ,שימו לב להטבות הניתנות בכל אחד מבתי המלון •

בני משפחה שונים ממלון למלון משתנים לגבי שימו לב לפרסום המחירים בכל מלון, המחירים  •
 והם בדרך כלל נעשים על בסיס מקום פנוי .

רק לחברים אשר לחברי האגודה או מלווה אשר חולק איתו חדר, המחירים יינתנו הינם רים המחי •
 .2018לשנת שילמו את דמי החבר 

 .בזמן ההגעה למלוןחברים יקרים, נא להקפיד להביא איתכם את כרטיס החבר ולהציגו  •

 האגודה. ההטבות לחברים בבתי המלון )עפ"י  הטבלה(, יינתנו רק בעת הירידה המאורגנת ע"י •

לילות בעת הירידה המרוכזת. )יש מלונות שמינימום  7 -הזמנות למשך פחות מ תתקבלנהלא  •
יש לשים לב גם למינימום הלילות אשר נדרש מבחינת ההחזר של קופות -משתנה( אצלם לילותה

 החולים.

 ( 17%המחירים נקובים בשקלים וכוללים מע"מ ) •

האחריות מוטלת על חברי האגודה ו ן/ת זוג" לחדראו המלון למצוא "באין באחריות האגודה ו/ •
 .בלבד

החל  077-9247612 ל'מחפשים בן/ת זוג לחדר, יוכלו לפנות לטאשר יחד עם זאת, חברים 
ולקבל במזכירות האגודה טלפונים של חברים שאף  10:00 – 15:00מקבלת המכתב בין השעות 

 .הם מחפשים בני/בנות זוג
פרטיהם כדי שנפסיק להעביר את בלידע את המשרד שים מתבק אשר מצאו שותף/החברים 

) לצערי לא כולם מתקשרים לומר שהם מצאו שותפים ואנחנו  .שותפיםלחברים שעדין מחפשים 
 (  ויוצרים אשליה אצל מחפשי השותפים ממשיכים לתת את  מספרי הטלפון שלהם

תהיה לנו  כמו כן שמרו את שמם של השותפים ומספר הטלפון שלהם כי עם כל הרצון הטוב לא
 אפשרות לעזור לאחר מכן.

 חובת ההרשמה  במלון כשותפים/שותפות חלה על החברים בלבד. •

 לעזור לחברים למצוא שותף/ה ממאגר הפונים  למשרד. המאמצים המשרד יעשה את כל  •
בקשות שהשותף/ה צריך/ה בו  יהםלהיות גמישים בדרישות שיםמתבק חברים אשר פונים למשרד

 .שנוכל לעזור על מנתלעמוד כדי בהם 
 .בתחילת מחזור ולעזוב באותו יוםהגיע על השותפים לכי זכרו 

של יחויב בעלות  רהחבר אשר יישאוהשני יבחר להישאר,  עוזב מוקדםבמידה ואחד מהשותפים 
 תוספת .בא יחייב המלון ל, רק במקרים מיוחדיםסינגל ו
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 .המחירים תקפים גם עבור בני/בנות הזוג של החברים אשר מצטרפים לכל התקופה •
הזמנת חדר נוסף לבן/בת הזוג לסוף שבוע הינה על בסיס מקום פנוי ואישור המלון, אלא אם צוין 

 אחרת בטבלה.

 הזמנת החדרים תתבצע אך ורק לתאריכים הנקובים בטבלה.  •
ההגעה למלון צריכה להיות  -לילות(  7לילות )מינימום  14-לפחות מ במידה ומזמינים שהייה

 בתחילת מחזור ומותאמת תמיד לתאריך של השותף לחדר. 
 יעשה רק לאחר אישור המלון. (למעט ימי שבת) שינוי בתאריכים או בימי הגעה

 ת(.אנא הקפידו להתקשר בשעות הרשומות. ) האגודה לא אחראית על תקלות של מרכזי ההזמנו •

 לים המלח לא יענו.  פקסים, מכתבים ודואר אלקטרוני  בנושא ההרשמה  •

 לעדכן את מספר הנייד שלו במשרד מתבקש ( מהעמותה SMSמי שלא מקבל מסרונים ) •
 *6247בטלפון מס' 

ניתן גם , לעדכן את המייל שלו במשרדי העמותהמתבקש מי שלא מקבל ניוזלטר למייל שלו,  •
   Office@psoriasis.org.ilלשלוח מייל ל 

 בזמן ביצוע ההרשמה, יש למסור גם את הפרטים המלאים של בן/בת הזוג אתו חולקים חדר.  •
כרטיס אשראי  ומספר מס' יש לקחת מהשותף/ה שם מלא, מספר טלפון, מספר כרטיס חבר, 

 .תעודת זהות
 דבר עלול לגרום לכפילות חדרים. , האין צורך שהשותף לחדר יתקשר בנושא זה

 המזמינים.  2תתאפשר הרשמה ללא פרטים מלאים של  לא 

, המלון ישתדל לצמצם 2018שימו לב, מלון לוט ניגש להשלמת החלק החדש של המלון בשנת  •
 ככל שביכולתו את ההפרעה.

לממן את ההפרש בין החזרי הקופה לבית המלון יכולים  ביכולתםאין ר שאחברים  - ועדת פרט •
 .האגודהה מאם הם עומדים בקריטריונים לעזרהפרט אשר תבחן  תלוועדלפנות 

 להיענות לכל בקשה על פי יכולתה ואפשרותה. האגודה תשתדל 
 ראש הראוי לה.הכל בעיה תידון בכובד  אולם לא כל בעיה ניתנת לפתרון לפי רצון המבקש
  15/08/18 -לא יאוחר מ תתקבלנהפניות בנושא עזרה עבור הירידה לים המלח 

 .03-6247613לפקס 
 ועל 2018יש לשלוח מכתב פניה, אישור ביטוח לאומי/עובד סוציאלי ואישור מרופא עור לשנת 

 להיות חבר אגודה לפחות שנה אחת.   הפונה 
נקבע על בתאריך שמתבצעת הירידה לזכור כי  צריך המלחלטיפול בים לו המימון  חבר שאושר

 (.ברוב המקרים  לא במאי ולא באוקטובר) בית המלוןידי 
 (על תאריכים/בתי מלון.האגודה לא מתחייבת יש לזכור ש)

 .פנייתו תדחה ,פונה אשר יסרב לרדת לבית מלון אשר מוצע לו
 

 גובה סכום ההחזר מקופות החולים ומספר הימים המינימלי משתנה מקופה לקופה.  •
 .לפנות לקופת החולים אליה משתייך החבר ישלפרטים 
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 תחבורה לים  המלח  

 *2800בטלפון  ניתן להזמין מקום-דש של אגד לים המלח שרות ח •

לים המלח לאזור  בנוסע מארלוזורוב תל אבי)ממסוף ארלוזורוב לערד/ מרחצאות עין גדי  421 קו •
 (המלונות

 להלן מספרי טלפון של נהגי מוניות אשר עושים הסעות מבית החבר לים המלח : •

        052-2337788           צביקה •

     053-6665066        עמיחי   •

 052-2348743       יוסי זבולון •

 050-2472240 נפתלי מאזור הצפון  •

 050-2001000        ערן  •
 
 המלח:לטיפול הרפואי בים  חדשים אשר יורדים בפעם הראשונה לחברים  •

מומלץ לקחת לים אשר רשימת ציוד  ניתן למצוא באתר האגודה תחת הנושא טיפולים בים המלח
  .חהמל

יש לקחת אישור  ,אשר מגיע מקופת החוליםחשוב לציין כי בכדי שתקבלו את ההחזר הכספי 
 .2018מרופא העור בקהילה אשר מאשר את הטיפול האקלימי לים המלח לשנת 

 
 

 קל . קיץלכולם הרבה בריאות ו אנו מאחלים
 

 בכבוד רב ,
 
 
 יונה קציר מנטקה        יגאל מועלם  "רד
 

                                                                   
  

 מנכ"לית האגודה        יו"ר האגודה 
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