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  לעמותת אל"א הבאברוך 

 עמותת אל"א מונתה כאפוטרופוס התומך בעניינך. 
 

    ותוקפו:      צו האפוטרופסות הינו על: 
 

איש. העמותה פועלת בפריסה ארצית  1700 -שנה ומשמשת כאפוטרופא לכ 40-עמותת אל"א קיימת מזה כ
מוגבלות שכלית התפתחותית ולבעלי צרכים מיוחדים מתוך תפיסה  עםבמסירות, מקצועיות ומחויבות לאנשים 

 שכל אדם הוא עולם.
תפקידו של האפוטרופוס הוא לעזור לך בניהול כספים, בעניינים רפואיים ועניינים אישיים, לפי החלטת בית 

 המשפט. 
 

 את זכויותיך דע
 הינך שותף מלא לכל ההחלטות הנוגעות אלייך. אנו מתחייבים לשמוע בכל עת את דעתך ורצונותיך. .1
 אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו לממש את דעותיך ורצונותיך. .2
 הינך זכאי לקבל את כל המידע הכספי והאישי הנוגע לך בשפה המובנת לך ובאופן מונגש וברור .3
 שות ככל יכולתנו לשיפור איכות חייך באמצעים העומדים לרשותך ולרשותנואנו מתחייבים לע .4

 
 פרטי יצירת קשר

 , בני ברק31משרדי עמותת אל"א נמצאים בכתובת: רח' הלח"י 
 ellapniyot@akimapo.org.ilמייל:    6445066-03פקס:    5767900-03טלפון: 

 
 אחראי איזור )האדם שמונה מטעם עמותת אל"א לדאוג לכל ענייניך ולתת לך מענה לכל פניותיך(

     , פקס:    , טלפון:     שם: 
         מייל: 

 
 מבקר/ת )אדם שמונה מטעם עמותת אל"א להיפגש איתך אחת לשבוע(

      שם: 
 

      יצירת קשר בשעת חירום :
 
 

 באפוטרופוס הכללי:קשר של מחלקת הפיקוח פרטי 
 *6107האפוטרופוס הכללי, טל':  –מוקד שירות ומידע של מערך הפיקוח על אפוטרופוס 

 במוקד השירות אתה יכול לקבל מידע על מחוז אליו אתה משתייך ולקבל מידע נוסף.  -
 אתה יכול להגיע לקבלת קהל במחוז בימים ראשון, שני, רביעי, חמישי  -

 . אתה לא צריך לתאם מראשי שלישי אין קבלת קהל. . בימ12:30-8:30בין השעות 
 –האפוטרופוס הכללי : "googleלמידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי או לכתוב ב

 "פיקוח על אפוטרופוסים
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   דף מידע בפישוט לשוני 

 ברוך הבא לעמותת אל"א!

      שלום 

 היא האפוטרופוס שלך. בית המשפט החליט שעמותת אל"א

     עד תאריךבאופן קבוע / עמותת אל"א תהיה האפוטרופוס שלך 

 מה זה אפוטרופוס?

 לאפוטרופוס יש כמה תפקידים:

 להשתמש בכסף שלך בצורה טובה בשבילך לעזור לך .1

 לתמוך בך בהחלטות שקשורות לחיים האישיים שלך:  .2

  ?איפה אני אגור 

 ?איפה אני אעבוד 

 למשל:  טיפול רפואי שמתאים לךלדאוג שתקבל  .3

  ?להסביר לך מה הרופא אומר 

 ?איך הרופא רוצה לטפל בך 

 מה זה עמותת אל"א?

 ים.שנ 40-כ הוקמה לפניעמותת אל"א 

 .יש הרבה אנשים בארץ שעמותת אל"א היא האפוטרופוס שלהם

 .כל אדם הוא עולםעמותת אל"א מאמינה ש

 מתייחסת בכבוד וברצינות לדברים שאתה חושב ומבקש.   עמותת אל"א

 הזכויות שלי 

 אותך בכל ההחלטות הקשורות אלייךלשתף עמותת אל"א צריכה  .5

 למה שאתה רוצה וחושב הקשיבל בטיחהמ עמותת אל"א .6

 דברים לפי מה שאתה רוצה וחושב  לעשותעמותת אל"א רוצה  .7

 מה זה אחראי איזור?

 שאתה יכול לפנות אליו בכל מה שחשוב לך.   יש מישהו בעמותת אל"א

      טלפון:      לאדם הזה קוראים: 

 מה זה מבקרת?

 עמותת אל"א דואגת שיהיה מישהו שייפגש איתך פעם בשבוע.

      לאדם הזה קוראים: 

  –אם אתה לא מרוצה ממה שעמותת אל"א עושה בשבילך 

      אתה יכול לפנות בטלפון הבא: 

 שמחה להיות פה בשבילך! עמותת אל"א

 


