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הבינלאומית  ההגירה  בפיתוח  העוסקת  עמותה  הינה   CIMI
והאינטגרציה בישראל. אנו שואפים ליישם סטנדרטים בינלאומיים 
בישראל:  ההגירה  בתחום  סוגיות  במגוון  ומענים  תכניות  בפיתוח 
אדם  בבני  סחר  מניעת  מקלט,  ומבקשי  פליטים  עבודה,  הגירת 
מוצאם,  ארצות  המהגרים,  לטובת  מחדש,  ושילוב  מרצון  וחזרה 

מדינת ישראל והחברה הישראלית. 
עמותת CIMI עובדת בשיתוף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים, 

רשויות ממשלתיות וארגונים בינלאומיים.

ארגון ההגירה הבינלאומי 
  International Organization for Migration -  IOM

 .1951 ב-  שנוסד  בינלאומי  ארגון  הוא  הבינלאומי  ההגירה  ארגון 
לקדם  הגירה,  של  והומני  מוסדר  ניהול  להבטיח  כדי  פועל  הארגון 
פתרונות  בפיתוח  לסייע  הגירה,  בתחומי  בינלאומי  פעולה  שיתוף 
למהגרים הזקוקים  הומניטרי  סיוע  ולספק  הגירה  לבעיות  מעשיים 
 100 450 משרדים במעל  יש מעל  הבינלאומי  ההגירה  לארגון  לכך. 
בניהול  מסייע  הבינלאומי  ההגירה  ארגון  העולם.  ברחבי  מדינות 
הגירה לטובת הכל: אינדיבידואלים והחברה בכללה. הארגון פועל 
ופליטים,  מהגרים  ארגוני  כגון  שונים  ארגונים  עם  פעולה  בשיתוף 

ארגונים חוץ ממשלתיים, ממשלות, וארגונים בינלאומיים.

ליצירת קשר
החשמונאים 119, קומה שנייה, תל אביב-יפו
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 משפחות עם ילדים, הורים יחידניים ונשים הרות )דרוש מכתב מרופא המעיד
   על השלב בהריון ועל הכשירות לטוס(.

 מהגרים הזקוקים לטיפול רפואי במהלך תהליך החזרה, או עם ההגעה לארץ 
מוצאם )דרוש סיכום מידע רפואי ואישור שמצבם הרפואי מאפשר להם לטוס(.  

 קרבנות סחר בבני אדם.
 מהגרים חסרי מסמכים אשר זקוקים לסיוע בהנפקת מסמכי נסיעה )במקרים 

פרטניים(.  

מהגרים הזכאים לתכנית

ארגונים  דרך  או  לחזור,  ישירות מהמעוניינים  פניות  - קבלת  לתכנית  פנייה   .1
חברתיים, רשויות המדינה ושגרירויות.  

ראיון וייעוץ ראשוני עם נציג/ת CIMI- תיאור התכנית ותהליך החזרה אל ארץ  .2
המוצא. הראיון כולל איסוף מסמכים כגון מסמכי נסיעה ומסמכים רפואיים.   

עם הסכמת המרואיין/נת לתנאי התוכנית, נבחנים התנאים לקבלתו/ה.   
3. החלטה לגבי קבלת הפונה לתכנית- בהתאם לקריטריונים של התכנית 

ובתיאום עם המשרד האיזורי של ארגון ההגירה הבינלאומי בוינה.  
הכנות טרום טיסה וסידורי נסיעה- תיאום הטיסה והנסיעה לשדה התעופה;    .4

תיאום הסיוע הרפואי במידת הצורך.  
5. פגישת טרום טיסה בין נציג/ת CIMI לחוזר/ת.

טיסה חזרה לארץ המוצא, עם ליווי רפואי וסיוע לפי הצורך.  .6
ייעוץ בתהליך השילוב מחדש וקבלת סיוע, ניתן על ידי המשרד המקומי של   .7

ארגון ההגירה הבינלאומי.  
8. הערכת תהליך החזרה והשילוב מחדש, מבוצע על ידי המשרד המקומי של 

ארגון ההגירה הבינלאומי.  

 השגת מסמכי נסיעה
אם לפונה אין מסמכי נסיעה )דרכון או תעודת מעבר(, ולא קיימת בישראל נציגות של   
ארץ המוצא, אנו פועלים עם ארגון ההגירה הבינלאומי כדי לסייע בהשגת המסמכים.  

 תיאום הטיסה והסיוע עם ההגעה למדינת המוצא, במידת הצורך
 חוזרים הזקוקים לטיפול רפואי במהלך החזרה או עם ההגעה לארץ מוצאם

במהלך  ובתחומו,  התעופה  לשדה  בדרך  רפואי  וליווי  סיוע  יינתנו  הצורך-  במידת   
הטיסה ולאחר הנחיתה בארץ המוצא.  

 קרבנות סחר בבני אדם
תתבצע הערכת סיכונים, כולל במדינת המוצא; במידת הצורך - יינתן סיוע וליווי בדרך   
בארץ הנחיתה  לאחר  התעופה  בשדה  ליווי  לטיסה;  עד  ובתחומו,  התעופה  לשדה   

המוצא.  
 פגישת טרום טיסה בין נציג/ת CIMI לחוזר/ת, בה יינתנו

הסיוע  פרטי  הבינלאומי;  ההגירה  ארגון  של  המקומי  המשרד  פרטי  טיסה;  כרטיסי   
לאחר הנחיתה, אם יש בכך צורך; פרטי הסיוע והליווי במהלך הטיסה חזרה, אם יש   
בכך צורך; מענק כספי בסך 100 דולר במזומן לאדם, המיועד לסייע בכיסוי הוצאות   

ראשוניות במהלך החזרה ולאחריה.  

לאחר ההגעה לארץ המוצא, על המשתתפים ליצור קשר עם המשרד המקומי של ארגון 
ההגירה הבינלאומי, על מנת לקבל ייעוץ אישי ומענק סיוע לשילוב מחדש בסך 750 דולר 
ניתן במזומן, אלא מוחזר למשתתפים תמורת קבלות, או משולם  אינו  לאדם. המענק 

ישירות לנותני השירות. המענקים מיועדים לכסות:
תחבורה ממקום הנחיתה ועד ליעד הסופי  •

סיוע ברכישת מוצרים בסיסיים כגון ריהוט ובגדים  •
סיוע רפואי  •

הכשרה מקצועית והשכלה, חינוך עבור ילדים  •
סיוע בהקמת עסק  •

סיוע במימון דיור זמני- סיוע בשכר דירה  •
סיוע במציאת עבודה- הפנייה לסוכנות תעסוקה )במקרים פרטניים(   •

סיוע משפטי- הפנייה לייעוץ משפטי  •

AVRR - שלבי תהליך חזרה מרצון ושילוב מחדש

הכנות טרום טיסה וסידורי נסיעה

לאחר החזרה - ייעוץ בתהליך השילוב מחדש וקבלת סיוע, 
בתמיכת ארגון ההגירה הבינלאומי


