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   ,יקרים שלום רב  חברות וחברים
 

מגפת הקורונה שפקדה את   בעקבות זאת  ,מאתנו קלה לאף אחד הייתהולא חלפה  2021שנת 
 .העולם ואת ישראל 
 לחיסונים, האם להתחסן?  פניות בקשרמבול קיבלנו  .חיסוני הקורונהבמהלך השנה החלו 

 פניתי לאיגוד מומלץ? מהווה סיכון? לאור השאלות ואי הוודאות, בה כולנו היינו שרויים, 
לגבי חיסוני הקורונה לסובלים ממחלת הפסוריאזיס  מסמך בבקשה שיוציאו  רופאי העור
המאפשר  מסמךהוציא נענה לבקשתי ואיגוד רופאי העור  ואכן טיפול ביולוגיבולמטופלים  

 . להתחסן טיפול ביולוגי,המקבלים לחולים 
 החיסונים, לגבי  ,רופאיםיה מהנחיסרטוני ה , אגודההאתר בוב"פייסבוק"  פרסמה  האגודה

מספר לכי  ,לציין. עליי כרצונוכל אחד בחר לעשות  . והעברית ערביתה, רוסיתה ותבשפ
המשך הטיפול והמלח לטיפול בים  תודות, של המחלה הייתה התפרצותהמתחסנים מ

 .נרגעהכל  ,הביולוגי
 
 הבריאות .  ם  בקוכ כול  את   ימצאמקווה שמכתב זה  
 

    לאחר קבלת הצעות המחיר הראשוניות  . מרבית מבתי המלון העלו את המחירים השנה 
   מולם.משא ומתן ארוך ומיגע קיימנו ות השונהרשתות מ

לא   ,דויד ים המלחומלון לוט   ,)(קראון פלאזה   Vertרשת  ,רשת ישרוטלל הרבותפניותינו 
 . שלהם יתמהצעת המחיר הראשונמחירים  ורצון מצידם להורדת ת בצלחו ולא זכינו לאוזן קש

שכר העבודה   ,שמוצרי היסוד במשק התייקרווחלקם טענו כי מאז הקורונה לא העלו מחירים 
 . אלינולכן לא היו מוכנים להוריד את המחיר הראשוני אותו שלחו ו רתייקהגם הוא 

מאבק עיקש  ר חלא ,העלתה את המחיריםבתי מלון בים המלח,  4  שברשותה  רשת פתאל 
  המחירים. תיעלילהוריד את אחוזי  מצידם נכונות ההיית

 הפכו למלון שהכניסה אליו ספא קלאב ואואזיס אשרברשת פרימה הכוללת את מלון המלונות 
אך לאחר משא ומתן הסכימו להוריד מעט גם כן ,העלו  ( מלון ללא ילדים ) ומעלה  16 רק מגיל 

 את המחיר הראשוני.
  .משנה קודמת  ישינו לאמלון רויאל, מילוס, המחירים ל

משנת  המחיר קפץ בצורה מוגזמת   ,2021שנת במהלך  עבר שיפוץ ולא היה פתוחש ,מלון הוד
 . לעליות הגבוהות אין סיבה .נכון שהיו להם הוצאות שיפוץ  ועד היום. 2020

 
אשר לא מוכנה מול מלון או רשת  השאלה למה אנחנו לא מפסיקים לעבודנשאלת מידי פעם, 

קשה  בעונה הבוערת,  שגם כך? הסיבה לרק המאזן השנתי חשוב להם אאל  נו?לקראת לבוא
מצב עקב כי   ,צריך לזכור. כמות גדולה של חולים  על הגגות כיללה לא ניתןולהשיג מקומות 
  יותר מאי פעם.לא טסים לחו"ל וים המלח הפך מבוקש , הקורונה בעולם

 בתי המלון בים המלח, הפכו יעד מבוקש מתמיד ולכן זו הזדמנות בשבילם לעשות לביתם. 
הפיננסי את השיקול  ויעש ואחת  ל אחדשכן של בקשה, לאור האמור לעיל, אבקש בכל לשו

סל  ההחזר מסכום  את  להעלותהשנה נצליח שקוה  מתאים לכיסם. בתמלון בית איזה ויחליטו 
נתקבלה תשובה טרם לסיום כתיבת מכתב זה, (עד   .שיהיה קל יותר לטפל בעצמנווהתרופות  

 . )סל התרופותמוועדת 
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ליצור קשר עם   יםמתבקש 31/12/2021 בהסתיימה הם שלהחברות שתקופת י האגודה, חבר
 .מנת שיוכלו להירשם בזמן פתיחת ההרשמה-על, 2022 לשנתהמשרד ולחדש החברות 

 
 דמי חבר

 
 ₪ לשלוש שנים   320או ₪ לשנה  120 :כמו בשנים קודמות דמי החברעלות 

 .ללא ריביתתשלומים  3 עדניתן לשלם  שנים 3-ללמשלמים באשראי , ₪  360במקום 
 

   ,*6247דרך משרדי האגודה בטלפון  אשראיבכרטיס יתן לשלם נ
בהעברה בנקאית הפרטים או   האינטרנט של האגודה אתרדרך או 

  בנק תשלום דרך  (למעוניינים בשובר .בהמשך או בשובר יופיעו
 )ונשלח להם *6247ליצור קשר בטלפון    לאומי

 
 יותר יםמסניפי בנק לאומי לא קיימ  תיש לזכור כי במרבי  - עם שובר  למשלמים 

לפי   ,לבצע העברה בנקאית  לכן מומלץ  ,לביצוע תשלום במזומן  הקופ שירותי 
 הפרטים הבאים: 

  שלוחעל שם אגודת הפסוריאזיס ול 3910576מספר חשבון  616) סניף 10בנק לאומי  (
לסרוק  אואו שובר התשלום עם חותמת הבנק את טופס ההעברה  03-6247613לפקס  

, חשוב מאד למקרה טלפוןהמספר ו ציון פרטי החבר על גבי הטופסב לשלוח במייל ו
 של ברור פרטים.

להעברת ולכן יש לדאוג  באיחוראת שוברי התשלום מהבנק  םו מקבלינא לרוב,
   באגודה. ותהחבר י כרטיסאת שלוח  לעדכן את התשלום ו, שנוכל לבפקס/מייל האישור

 
 2202אביב ים המלח 

 
חדרים   דרך סוכנים  בסמוך למועד הירידה לים המלח ניתן למצואשלעיתים ישנם מצבים 

ביטולים של קבוצות או  :בשל סיבות שונות כגוןזאת ו מחירי האגודהיותר מ זולים במחירים 
   הם בוחרים להוריד את המחיר. ומצב בו הסוכנים נשארים עם מלאי גדול של חדרים 

, כדי לשריין מקוםבזאת  -לטיפול  הירידהלפני   רביםחודשים  אנו מבצעיםאת הזמנת החדרים 
 זמן להיערך מול מקומות העבודה.מספיק שיהיה ובתקופה המבוקשת ביותר בים המלח  גם

ניתן לבטל את ההזמנה מול מרכז  ,יותר זולולאחר מכן מצאתם מחיר  וביצעתם הזמנה במידה 
חברים  היות וישנם  ,קשר עם המשרד ליצור,  לפני שמבטליםכדאי  .המלוןההזמנות של  בית 

 . לעזור וניתןמנסים למצוא חדר ה
 מלונות.)במידה וישנן כאלה כפי שמפורט בנספח ה ,שימו לב, כמובן, לעלויות ביטול(
 
 

 שימו לב יתכנו שינויים בשעות פעילות מרכזי ההזמנות בעקבות בידודים וקורונה 
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 חברים יקרים ,
כי למרות שחלקנו חוזרים כבר שנים רבות לאותו המלון, אנו עדיין אורחים ולא חלק  זכרו

 מבעליו.
 לאגודה נוצרת , של אותם חברים  ודרישות מוגזמותהולמת שאינה תנהגות לעיתים, בשל ה
 אשר אינה מכבדת אותנו כגוף המייצג את האורחים. בבתי מלון שונים תדמית שלילית

, ולא בשקיות בתפזורת או סוכר כל סוג קפה שיבחר בסולריום על הגג  זכותו של המלון להגיש
 .פירות או כיבוד אחר יוגשו  י סוגוכמובן להחליט אילו חלב מסוג אחד בלבד 

 
 שהכמות היא סבירה   . כמובן  תמיד ניתן לקחת פירות או כריך מחדר האוכל בתנאי 

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

 
 . תבצע ישירות מול מרכזי ההזמנות ולא במשרדי האגודהיהרישום לבתי מלון 

 
 . 25.02.22ב  ושני בלבד מחזור ראשון ל  ותסתיים 2022/02/07ההרשמה תחל ב 

 .24//202203לשאר המחזורים תסתיים ההרשמה ב  
 
 
 אנו לא שולחים שימו לב  31/01/2022מ דמי חבר לאגודה לא יאוחר לשלם  בבקשה 

לשלם בכל  יכול  הסתיימה ומי שהחברות שלו במכתבים לבנק שוברי תשלום  יותר
גם אם אתם לא יורדים לים המלח זאת לא סיבה להפסיק  ,חשוב להזכיר .דרך שיבחר 

 לאגודה .החברות  ולחדש את דמי
הגוף שנלחם לשפר את התנאים   , היאהיא לא רק סוכן נסיעות לים המלח האגודה             

   םשעומדים בקריטריוני וועדת פרט שעוזרת למעוטי יכולת באגודה קיימת , בארץ
 תרופותשת יבנושא רכ בנוסףלמבוגרים וגם לילדי הקייטנה וים המלח ב שהות בנושא

 . ביולוגיות
 
 

ביצוע רישום לבתי המלון במועד שפורסם יתאפשר אך  ורק לחבר ששילם את דמי החבר 
 31//202201עד לתאריך לשלם  הזדרזו 2022לשנת 

 
הרשמה  לא יוכל לבצע  31//202201חבר אשר יבצע את התשלום לאחר ל שימו לב כי  •

 (רשימה נוספת תשלח לבתי המלון לאחר שבוע מיום תחילת הרישום).  .במועד
 

: קבלה, בקשללדאוג אנו מזכירים כי בעת ביצוע התשלום במלון יש חברים יקרים,  •
   .בלבד מקורייםלהיות  חייבים המסמכים  .חשבונית ואישור שהייה במלון

מומלץ לבדוק את כל הפרטים עם קבלת  - על גבי הקבלהאת נכונות הפרטים  בדקונא 
 . המסמכים בבית המלון 

בסולריום  ובקבלה  ולהציג יש ,החבר העדכניבבקשה לא לשכוח להביא את כרטיס  •
 המרכזי למי שיורד לטיפול . 
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 13/03/2022הסולריום יפתח ב  •
 

מול  את הנושא יש לסגור ,על עזיבה מאוחרת בשבתגובים תשלום  המלוןחלק מבתי ב •
 מרכז ההזמנות בעת ביצוע ההזמנה.

בחלק מבתי המלון  .בחלק מבתי המלון המחירים משתנים בין המחזוריםכי  שימו לב  •
    ים.מחזורהמועדי וסיום בתחילת  יםשינוי נםישופסח ת  אין מחזורים בתקופ

  המלונות.  עקב אילוציכל זאת           
קבלת החדרים    זכרו כי ,שבת באותו מחיר להגיע גם בימי בחלק מבתי המלון ניתן •

  מאוחרת.בשעה 
לפנות   ניתן  ,כל שהיא, בזמן שהותם במלוןבבעיה  יםנתקל י האגודה,במידה וחבר •

  .את הבעיה מול בית המלוןולפתור  לעזור נשמחואנו  נולמשרד
 עזיבתכם את בית המלון.  אחרללא ו בזמן השהותבבקשה להתקשר 

 יש שינוי בהטבות .  םבחלק ,שימו לב להטבות הניתנות בכל אחד מבתי המלון •
הברחשים והיתושים  לכם כי האגודה לא אחראית עלחברים יקרים , אנו מזכירים  •

כם את הבחירה של תעשובבתי המלון  ן, לא על רמת האוכל והניקיובאזור ים המלח
 . התארחאיזה בית מלון לב

 .מכל סיבה שהיא לו להירשם נח  לאיזה מלון מובן כי כל חבר יקבל את ההחלטה שלו, •
בני משפחה משתנים לגבי והתנאים   פרסום המחירים בכל מלון, המחיריםשימו לב ל •

 .דרך כלל נעשים על בסיס מקום פנויוהם ב
חולק    לחבריהינם  המחירים   • אשר  מלווה  או  של  האגודה  חבר/ה  עם   האגודה חדר 

 . 2022לשנת רק לחברים אשר שילמו את דמי החבר המחירים יינתנו 
 למלון יש להציג כרטיס חבר בתוקף.בזמן ההגעה  •
רק בעת הירידה המאורגנת ע"י  ינתנוי הטבלה) ההטבות לחברים בבתי המלון (עפ"י  •

 האגודה. 
בתי מלון  נםשבעת הירידה המרוכזת. (י ,לילות 7 -פחות מ ל הזמנות  תתקבלנהלא  •

לשים לב גם למינימום הלילות אשר נדרש   יש  משתנה) ,אצלם לילותה מינימום ש
 מבחינת ההחזר של קופות החולים. 

 ) 17%המחירים נקובים בשקלים וכוללים מע"מ (  •
 המכתב ד עם קבלת מי *6247לחדר, יוכלו לפנות לטל' שותף/ה חברים אשר מחפשים  •

כדי שנרשום את שמם ונוכל להעביר את הפרטים לשותף/ה   10:00 – 15:00בין השעות 
 מתאימים . 

חברים אשר מצאו שותף/ה מתבקשים לידע את המשרד בכדי שנפסיק   •
ה , דבר שבדרך כלל שותף/להעביר את פרטיהם לחברים שעדין מחפשים 

 .  ע"י הפונים   לא נעשה
 חלוק עימו. עומדים לאשר אתם  ה/השותף שמו ומספר הטלפון של את רשמו בבקשה  •

  למצוא שותף/ה ממאגר הפונים  למשרדהמשרד יעשה את כל המאמצים לעזור לחברים 
בבקשותיכם ובדרישותיכם כדי שיהיה לנו קל לעזור לכם   אז בבקשה להיות  גמישים 

 למצוא שותף/ה .
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אלינו בכל טענה לגבי טיבו והתנהגותו של השותף/ה כגון נחירות , בלגניסט לא  אין לבוא •
 מתחשב וכו' .

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

 
 שותף/הההמלון יחייב את אחרת על השותפים להגיע ולעזוב את המלון באותו  תאריך  •

 לבד בחדר בעלות  של סינגל .  אשר נשארו 
 

הזמנת חדר נוסף לבן/בת הזוג לסוף שבוע הינה על בסיס מקום פנוי ואישור המלון, אלא   •
 .אם צוין אחרת בטבלה

 
ההגעה למלון צריכה   -לילות)  7לילות (מינימום  14- במידה ומזמינים שהייה לפחות מ  •

 להיות בתחילת מחזור ומותאמת תמיד לתאריך של השותף לחדר.  
 

 יעשה רק לאחר אישור המלון. )למעט ימי שבת( שינוי בתאריכים או בימי הגעה
 
( האגודה לא אחראית על תקלות של מרכזי   אנא הקפידו להתקשר בשעות הרשומות •

 הקפידו לקחת ממרכז ההזמנות את מספר ההזמנה . ההזמנות)
 

אשר מספר הטלפון שלהם מפורסם  מרכזי ההזמנות  ההזמנות מתבצעות רק דרך   •
 במכתב.

 
)  SMSמי שלא מקבל מסרונים ( האגודה שולחת לחברים הודעות דרך מסרונים  •

 * 6247בטלפון מס'  לעדכן את מספר הנייד שלו במשרד מתבקשמהעמותה  
 

מתבקש , דרך המייל   שנשלחים לחברים   כתבים שוניםמ / טרימי שמעוניין לקבל ניוזלי •
 ניתן גם לשלוח מייל , לעדכן את המייל שלו במשרדי העמותה

    Office@psoriasis.org.ilל       
 
הפרטים המלאים של בן/בת הזוג אתו חולקים בזמן ביצוע ההרשמה, יש למסור גם את  •

 .חדר
 

כרטיס אשראי מס' יש לקחת מהשותף/ה שם מלא, מספר טלפון, מספר כרטיס חבר,  •
 ולמסור במרכז  ההזמנות . ומספר תעודת זהות

 
של  דבר עלול לגרום לכפילות ה אף הוא להזמין, אין צורך שהשותף לחדר יתקשר •

 .  השותפים לחדר לא תתאפשר הרשמה ללא פרטים מלאים של  ההזמנה ,
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  67892, תל אביב 22דרך השלום  
 03-6247613פקס.   03-6247611טל. 

office@psoriasis.org.il | psoriasis.org.il 

 ועדת פרט 
 

ים מוזמנלממן את ההפרש בין החזרי הקופה לבית המלון  ביכולתםאין ר שאחברים 
לקבלת זכאות  עומדים בקריטריונים הפונים אם הפרט אשר תבחן  תלוועד לפנות 

 להיענות לכל בקשה על פי יכולתה ואפשרותה.  תשתדל  האגודה לעזרה.
ראש הראוי הכל בעיה תידון בכובד   ,אבלהמבקש לא כל בעיה ניתנת לפתרון לפי רצון  

 . הוועדה  על ידי חברי  לה
  20/3/2022 -לא יאוחר מ תתקבלנהפניות בנושא עזרה עבור הירידה לים המלח 

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

 להיות חבר אגודה לפחות שנה אחת.   ועל הפונה  2022
בתאריך מתבצעת הירידה לזכור כי  צריך המלחלטיפול בים לו המימון  חבר שאושר

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

 , פנייתו תדחה.פונה אשר יסרב לרדת לבית מלון אשר מוצע לו
 
 ,גובה סכום ההחזר מקופות החולים ומספר הימים המינימלי משתנה מקופה לקופה •

 . ולברר שם את הפרטים לפנות לקופת החולים אליה משתייך החבר יש לפרטים 
 

 תחבורה לים  המלח 
ב לים המלח לאזור  נוסע מארלוזורוב תל אבירלוזורוב לערד/ מרחצאות עין גדי (ממסוף א 421 קו

 * 2800ניתן להזמין מקום   המלונות)
 להלן מספרי טלפון של נהגי מוניות אשר עושים הסעות מבית החבר לים המלח : •
 050-4006333                 אשר  •
     053-6665066                   עמיחי  •
             052-2348743                  יוסי זבולון  •
           050-2472240                       נפתלי מאזור הצפון  •
 052-2518129       פיני   •
       050-2001000                  ערן  •

               
 המלח: לטיפול הרפואי בים  חדשים יורדים בפעם הראשונה לחברים  

אשר  רשימת ציוד  "טיפולים בים המלח"ניתן למצוא באתר האגודה תחת הנושא 
  וכמובן ניתן לפנות למשרד ולקבל עזרה והכוונה. מומלץ לקחת לים המלח

 
יש לקחת  ,אשר מגיע מקופת החוליםחשוב לציין כי בכדי שתקבלו את ההחזר הכספי 

 2022אישור מרופא העור בקהילה אשר מאשר את הטיפול האקלימי לים המלח לשנת 
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