O Departamento de Aliyah e integração
da Prefeitura de Kfar Saba
tem o prazer de oferecer aos olim residentes
na cidade de Kfar Saba
a Cesta de Serviços da Prefeitura
de Kfar Saba para 2017
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O Departamento de Aliyah e integração oferece a melhor ajuda possível
aos novos imigrantes e residentes que retornam com o objetivo de

facilitar sua adaptação em Israel e na cidade de Kfar Saba em especial.
Nós proporcionamos ajuda pessoal de acordo com as necessidades

específicas de cada oleh e além disso um acompanhamento de todos os
olim para que conheçam as instituições da cidade e do país e aprendam
como utilizá-las com sucesso, principalmente com a esperança de que
sua absorção seja facilitada tanto quanto possível.

- Em Kfar Saba existem três clubes de olim para a comunidade da
antiga União Soviética e quatro pensões:
a. Clube Shalom Aleichem
b. Clube de Veteranos
c. Bim Olim
d. 3 pensões – Moshe Dayan (para famílias com somente um
progenitor, sul-americanos e olim da União Soviética)

e. Pensão Hadarim
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- A Associação OLEI opera na cidade uma filial “Olei Kfar Saba” em

#
#
#
#
#

cooperação com a Prefeitura. Os serviços na filial são especiais para a

comunidade sul-americana (de fala espanhola e portuguesa), incluindo
atividades culturais, cerimônias memoriais, biblioteca, cinema e
passeios em Israel.

- A aliá da França está acompanhada por uma coordenadora que
domina a língua.

O Departamento de Aliyah e integração trabalha em cooperação com

os vários departamentos da Prefeitura – Departamento da Educação,
Departamento da Juventude, Setor de Cultura, Setor de Assistência

Social e outros, para aproximar e enriquecer a variedade de serviços

oferecidos ao olim na cidade. Por exemplo: operamos um teatro feminino
de olot, mantemos atividades culturais nos clubes da juventude:”

Yona”, Beit a even”, atividades culturais na Fazenda Comunitária,

horas de leitura para crianças na biblioteca municipal, eventos culturais
comunitários e mais.

As funcionárias do departamento:
a. A coordenador de absorção municipal Svetlana Dorochenko
09-7640839 - svetlanad@ksaba.co.il

b. Projetos de absorção da imigração Fernanda Jimenez 09-7679344
fernandaj@ksaba.co.il

c. Shani Cohen - shanic@ksaba.co.il
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Cesta de Serviços ao Oleh – Kfar Saba
#

Apartamento de absorção ao oleh – A cidade de Kfar Saba oferece

ao oleh um apartamento mobiliado por até 3 semanas. O registro é

realizado através do sheliach do país de origem em coordenação com
o Departamento Municipal de Absorção e antes da chegada do oleh
em Israel.
#

Acompanhamento e aconselhamento ao oleh pelo Departamento

Municipal de Aliyah e integração com a finalidade de oferecer ajuda na
sua ambientação em áreas importantes.
#

Ulpan A (iniciantes) situado em Kfar Saba por um período de cerca de
5 meses (Depende de um número mínimo de estudantes).

#

Atividades sociais na comunidade para crianças e jovens.

#

Eventos culturais para olim e apresentação de olim artistas
(exposições, teatro, etc.).

#

Palestras e workshops para proporcionar informações e melhor
ambientação.
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#

Desconto de 90% do IPTU por um apartamento de até 100 m2 por um
ano desde a data de aliá.

#

Grupos de esporte para crianças e jovens gratuitos no primeiro ano e

desconto de 50% no segundo ano, apenas para os grupos municipais.

Grupos de esporte para adultos gratuitos no primeiro ano, apenas para
os grupos municipais.
#

Classes de enriquecimento para crianças nas escolas com desconto
de 50% durante os dois primeiros anos da aliá, apenas para classes
municipais.

#

Descontos em entradas de eventos e apresentações pelo Ministério da
Aliyah e integração.

#

Programa “Peleh” para ginásio e colegial – o programa é dedicado a
proporcionar reforço a alunos olim nas matérias centrais.

Programa “Amigo no Caminho” – voluntários para olim – que opera em
Kfar Saba e que ajuda aos olim que já concluíram o ulpan, mas ainda
necessitam exercitar a língua. O programa depende do número de
voluntários.
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Sobre a cidade:
A cidade de Kfar Saba foi fundada em 1903, tendo recebido o título de
cidade em 1962. Ela tem cerca de 107 mil habitantes e está localizada
na região de Sharon, no centro de Israel.
A cidade possui 4 terminais centrais de transporte público: duas estações
ferroviárias e duas estações centrais de ônibus para proporcionar uma
solução eficiente a quem viaja a outras cidades.
A cidade possui três grandes centros comerciais, dois ginásios de
esportes, tribunais, escritórios e instituições governamentais, como
Ministérios da Aliyah e integração e do Interior, Seguro Nacional, e dois
centros industriais, incluindo companhias de high-tech, como Amdocs,
Sandisk, Nice e Teva.
A cidade possui o hospital Meir que proporciona serviços médicos para
os moradores da cidade e para os das localidades vizinhas.
Serviços ao cidadão na cidade de Kfar Saba:
9 SIL – serviços de aconselhamento ao cidadão sobre:
#
#
#
#
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Áreas de direito
Impostos

Seguro Nacional

MATZAV – Centro da juventude em Kfar Saba, para jovens de 18 a 35
anos, tratando das seguintes áreas:
#
#
#
#
#
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O mundo dos contratos

Aconselhamento sobre campos de trabalho
Possibilidades de troca de profissão
Aconselhamento sobre estudos

Acompanhamento de jovens antes da convocação ao serviço militar
Acompanhamento de soldados
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Departamento da Educação – As instituições de ensino na cidade se

#
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dividem em 4:
#

Jardins de Infância – existem na cidade cerca de 148 jardins de
infância

#

Primário – existem na cidade 20 escolas municipais, das quais 3 são
religiosas
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#

Ginásio – 9 escolas municipais, das quais 2 são religiosas

#

Colegial – 10 escolas municipais, das quais 2 são religiosas

Departamento de Bem-Estar – Os serviços municipais de assistência
social procuram reforçar a atividade independente da população

sob sua responsabilidade através de estratégias de tratamento em

nível individual, familiar, de grupo e de comunidade, com ênfase na
prevenção e no tratamento.

No âmbito dos serviços operam 4 setores:
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#

Setor central de serviços assistenciais

#

Setor leste de serviços assistenciais

#

Setor de atenção a idosos

#

Setor de trabalho comunitário

Departamento de Esportes e Cultura – A principal finalidade do

departamento é fomentar, alargar e enriquecer atividades culturais
da juventude e as atividades esportivas. Existe uma variedade

de atividades e cursos em vários campos para crianças, jovens e

adultos que são desenvolvidos em centros de esportes na cidade. As
atividades são acompanhadas por instrutores profissionais.

7

