
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 כלכלי סיוע
 בגיל לתושבים

 הזהב

הגן על עצמך מפני נוכלים המתמחים 
 בהונאת תושבים מבוגרים!

 

 

 חכם, השאר מוגן! היה

 
 

The Natalie Lanam Justice Center 
Sobrato Center for Nonprofits  

Redwood Shores 
330 Twin Dolphin Drive, Suite 123 

Redwood City, CA 94065 
(800) 381-8898 or (650) 558-0915 

http://www.legalaidsmc.org/ 
 

 בקשיש התעללות על דיווח
 

 199-התקשר ל
 

אם אתם חוששים כי אתם או זולתכם מצויים 
 !199בסכנה מוחשית ומיידית, חייגו 

 
שירותים למזדקן ולמבוגר ; שירותי סיוע 

 (APSלמבוגר )
 (800) 675-7348  

 
במספר זה ניתן לדווח על חשד להתעללות 

 ישע.-בקשיש או מבוגר חסר
 

 המקומיתתחנת המשטרה 
באפשרותך גם להתקשר עם תחנת המשטרה 

 מקומית על מנת לדווח על התעללות.
 

 

 
 משפטיים סיוע משאבי

 

 Seniorתוכנית סיוע משפטי למבוגרים  )

Advocates Program) 
(650) 558-0915 
התוכנית מייעצת ומסייעת לאנשים מעל לגיל שישים 
בעניינים מן המשפט הפרטי: התעללות בקשישים, 
הטבות ממשלתיות, בעיות צרכניות וסיוע רפואי. 

יש לתאם השירותים המשפטיים ניתנים בחינם. 
 ראשית פגישה.

 

 מטאו-פרקליט המחוז של סאן
  363-4636 (650)        משרד ראשי:

-363 (650)       היחידה להגנת הצרכן:          

4651 
-952 (800)התובע הכללי של מדינת קליפורניה: 

5225 

 

  נשךנשך  בריביתבריבית  הלוואותהלוואות  ..9191

  ((שנתייםשנתיים  תשלומיםתשלומים))  ואנונותואנונות
 

התייעץ עם מקצוען בלתי תלוי בטרם קבלת 
 החלטות כלכליות. איש המכירות יגרום לכל

דבר להשמע כמו עסקה מבטיחה, אולם 
העסקה עשויה להתברר כמעבר להישג ידך, 

 בלתי דרושה או הונאה.
  משכנתאות– HIP Housing –  

 (650)348-6660 

  4357 927 (800) –מחלקת הביטוח 

 

  נצרכים משפחה בני  ..9999
 

לפעמים בני משפחה מבקשים לנצל את 
קרוביהם המבוגרים מפני שהם מרגישים 

זכאים לירושה "שלהם". הזהרו שהם 
מהוספת בני משפחה לרישומי חשבון הבנק 

שלכם או רישומי הנכסים שלהם, ביחוד אם 
הם מצויים בקשיים כלכליים או שהם 

 מכורים לסמים.
 

  והתעללותוהתעללות  פרטיתפרטית  בטיחותבטיחות  ..9191

  פיזיתפיזית
 

ניצול כלכלי עשוי להתפתח להתעללות פיזית 
 ממש. עם הווצר חשד כי אתה או אחר זולתך

מנוצלים כלכלית, דווח על כך! אם אתה חושש 
ודווח על  199-לבטיחותך התקשר ללא דיחוי ל

 כך למשטרה.
 199-התקשר ל 

  התקשר למחלקת המשטרה המקומית
 באזורך.

  :675-8437-(800)שירותי סיוע למבוגר 



 

 

 

 

 

 

 

תעשה ואל עשה  
  דווח על התנהגות

 חשודה.

  תחושות הבטן סמוך על

שלך. אם עסקה נראית 

טובה מכדי להיות 

אמיתית, היא בטח לא 

 אמיתית.

  שמור על קשר עם רשת

 תמיכה.

  הזהר מאנשים המציעים

לך לשנות את תוכניות 

 החסכון שלך.

  בדוק המלצות לפני

 שאתה שוכר אדם.

  אל תתבייש אם אתה קורבן

 לניצול

  אל תמסור מידע אישי

לאנשים היוצרים קשר 

 .איתך

 .אל תענה בדלת לזרים 

  אל תחשוש לנתק את

הטלפון לאנשים המשווקים 

 בטלפון.

  אל תסמוך על אדם המנסה

לבודד אותך ממשפחתך 

 ומחברייך.

 

  בביתךבביתך  שיפוציםשיפוצים  ..44
נוכלים לפעמים עוברים מדלת לדלת ומציעים לבצע 

תיקונים. לפעמים הם אפילו יציגו בפניך מספר רשיון 
קבלן מזויף! התקשר לועדת הרשיונות על מנת לבחון 

את הרשיון בטרם תשכור קבלן שיפוצים. הזהר פן 
 תקבל שירות באיכות ירודה או במחיר מופקע!

 411-2221(866)  סקים טוביםהמשרד לע 
  :הועדה המדינתית לרישוי קבלנים 

     (800) 

321-2752 

  מזויפותמזויפות  בדיקותבדיקות  ..55
נוכלים לפעמים מתחזים לאדם אחר על מנת להכנס 
לביתך. לדוגמה, גנב עשוי לטעון כי הוא ממחלקת 
המים ולבקש להכנס ולבדוק את הצינורות והברזים 

יכולים להסיח את בביתך. מהרגע שאלו נכנסו, הם 
דעתך ולגנוב במהירות כל מה שהם יכולים לשים 
עליו את ידיהם. לעולם אל תתן לזרים להכנס לביתך 
מבלי לבדוק באופן עצמאי כי הם אכן מי שהם 

 טוענים שהם.

  זהותזהות  גניבתגניבת  ..66
נוכלים יעשו שימוש בשמך, כתובתך ומספר הביטוח 

( על מנת social security numberלאומי שלך )
יג כרטיש אשראי, לפתוח חשבונות בנק ועוד. להש

גרוס כל מסמך שאתה מקבל ונושא עליו פרטים 
מזהים, כמו חשבונות והצעות לרכישת כרטיסי 

 אשראי.
 

 מטאו -כוח המשימה של השריף של סן
 261-2800 (650)  לענייני גניבת זהות 

  טלפוניטלפוני  שיווקשיווק  ..77
שיווק טלפוני עשוי להתברר לפעמים כמעשה נוכלות. 

ם המתקשר לביתך יכול להתחזות בקלות לאדם אד
אחר. נתק את השיחה וודא באופן עצמאי את זהותו 
של המתקשר לפני שאתה מוסר מידע פרטי כמו 
מספר הביטוח לאומי, מספר כרטיס האשראי או 
מספר רשיון הנהיגה שלך. על מנת למנוע שיחות 

 כאלו, הרשם במרשם המיועד לכך: 
 

 "מרשם ה"אל תתקשרו אלי 
 1-888-382-1222 

 

  אלקטרוניאלקטרוני  ודוארודואר  אינטרנטאינטרנט  ..88

  ((אימיילאימייל))
 

דואר זבל )"ספאם"( מיועד לגרום לאנשים 
למסור את פרטיהם האישיים על מנת שהנוכל 
יוכל לגנוב את זהותם, או לגרום לאנשים 
לרכוש מוצרים שערכם ירוד או אינם קיימים 
בכלל. אותם נוכלים יכולים לגרום לאתרים 

אלקטרוני שהם שולחים להראות מאוד ודואר 
רשמיים ומאוד מקצועניים. לפיכך, הקפידו 
שבעתיים כאשר הנכם רוכשים מוצרים או 

 מוסרים מידע פרטי באינטרנט.

  ""אהבהאהבה  נוכלינוכלי""  ..99
 

שיטת רמאות נפוצה מערבת אדם צעיר 
המפתח מערכת יחסים קרובה, אולי אפילו 

רומנטית, עם אדם מבוגר, תוך שהם מנצלים 
את הקרבה כדי לנצל את המבוגר. נוכל ינצל 

את טוב לבו של מבוגר טוב לב כדי לסחוט 
 מתנות וכסף. 

  :שירותי הגנה על המבוגר 

   (800) 675-7348 
  המקומית.התקשר לתחנת המשטרה 

 

 התעללות למנוע עשויה זהירות מעט
 בקשיש

 
ניצול כלכלי לובש צורות רבות, החל מגניבת 
כסך וכלה בהטעיית אדם לקחת משכנתה על 
ביתו. הנה כמה מההונאות הנפוצות ותחומים 

 החשופים לניצול. הכר אותם והגן על עצמך!

  ממשלתיותממשלתיות  הטבותהטבות  ..11
 

הזהר מאנשים אשר "עורבים" לכך שהם יכולים 
לפעול לטובתך לשם השגת הטבות ממשלתיות 
תמורת סכום כסף. תוכניות ממשלתיות דוגמת 

Medical ,Medicare ,Social Security ,SSI ו-
CAPI   ביטוח בריאות וביטוח לאומי( הן כולן(

בעלי תנאי סף ולעולם אינן גובות דמי הרשמה. 
הרשם להטבות ממשלתיות ישירות מהמשרד 
הממשלתי הרלבנטי.בנוסף, הזהר מנוכלים אשר 
מתחזים לעובדי הסוכנות הממשלתית ומבקשים 

 Social-ממך לוודא עמם את המספר של ה

Security תאריך הלידה )ביטוח לאומי( שלך ו
 שלך.

  ממוןממון  לעניינילענייני  כוחכוח  ייפויייפוי  ..22
 Power of Attorneyייפוי כוח לענייני ממון )

for Finances לרוב מקנה סמכות לעשות )
בשמך פעולות כמו כניסה לחשבונות הבנק שלך, 
העברת רכוש ושליחתך לטווח רחוק לבית 
אבות. בקש ייעוץ משפטי לפני שהנך חותם על 

 !ייפוי כוח לענייני ממון

  בביתבבית  וסיועוסיוע  מטפליםמטפלים  ..33
לפעמים אנשים נדרשים לסיוע בביתם על מנת 
לחיות באופן עצמאי. בטרם תבחר לשכור אדם 
לתפקיד זה, בקש המלצות ובדוק אותן! שקול 
לפנות לסוכנות אשר מעסיקה רק מטפלים 

 מורשים המזוהים לפי טביעת אצבע!


