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สวสัดิการแรงงานต่างชาติภาคเกษตรกรรม 
มกราคม 2019 

 
 
 

คาฟลาโอเวด  เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและไม่ข้ึนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐบาลอิสราเอล หรือสถานทูตไทย เราช่วยเหลือ
เก่ียวกบัสิทธิการท างานของแรงงานในประเทศอิสราเอล รวมถึงแรงงานไทย ท่ีมีวซ่ีา หรือไม่มีก็ตาม ในกรณีท่ีมีปัญหากบันายจา้ง
เก่ียวกบัเร่ือง การจ่ายค่าแรง ท่ีพกัอาศยั การถูกส่งกลบัอยา่งไร้เหตผุล ถูกยดึหนงัสือเดินทาง ปัญหากบัต ารวจและปัญหาขดัแยง้ดา้น
แรงงานอ่ืนๆ  ติดต่อสอบถามล่ามไทยไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์ 052-534-9873 ทุกวนัองัคาร 17:30-19:30 (รับท าเอกสารทีส่ านกังาน
เฉพาะวนัพุธวนัเดยีวเท่านั้น). 
** ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิแรงงานไทยไดใ้น Facebook ขององคก์ร โดยคน้หาค าวา่ "Kavlaoved Agriculture – องคก์ร คาฟลา
โอเวด" ** 
** หากท่านมีเร่ืองด่วนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือท่านสามารถติดตอ่สายด่วน TIC ไดท่ี้เบอร์ 1-700-707889 หรือผา่นกล่องขอ้ความของ
องคก์รใน Facebook ** 

ค่าแรงขั้นต ่าปัจจุบนัส าหรับคนงานท างานเตม็เวลา  
การท างานเตม็เดือน  (182 ชัว่โมง ต่อเดือน) - 5,300 เชคเคล ต่อเดือน 
ค่าแรงขั้นต ่าของการท างานรายชม. - 29.12 เชคเคล ต่อชม 
ผูท่ี้ท างาน 5 วนัต่อสปัดาห์ ค่าแรงจะอยูท่ี่ 244.62 เชคเคล ต่อวนั (แต่หากคิดเป็น ชม. ของการท างานวนันั้น 
ค่าแรงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 29.12 เชคเกล ต่อ ชม.) 
ผูท่ี้ท างาน 6 วนัต่อสปัดาห์ ค่าแรงจะอยูท่ี่ 212 เชคเคล ต่อวนั (แตห่ากคิดเป็น ชม. ของการท างานวนันั้น ค่าแรง
จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 29.12 เชคเกล ต่อ ชม.) 

ค่าแรงขั้นต า่ 
 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเดือนแก่คนงานภายในวนัท่ี 9 ของเดือนส าหรับการท างานของเดือนท่ีผา่นมา. วนัจ่ายเงนิเดือน 
ถา้ท างานเกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรับ 2 ชัว่โมงแรกท่ีเกินเวลาท างานปกติ คนงาน มีสิทธิไดรั้บ ค่าจา้งคิดเป็น
ร้อยละ 125% ของอตัราค่าแรงปกติต่อชัว่โมง (36.4 เชคเกล ต่อ ชม.) 
ส าหรับชัว่โมงท่ีเกินมาหลงัจากนั้นคนงานมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 150%  ของอตัรา ค่าแรง ปกติต่อ
ชัว่โมง (43.68 เชคเกล ต่อ ชม.)   

เงนิค่าล่วงเวลา (OT) 

นายจา้งจ าเป็นตอ้งจดัสรรท่ีพกัอาศยัในสภาพท่ีเหมาะสม ทางเขา้-ออกสะดวก ปลอดภยั จดัหาเตียงเด่ียว  ท่ี
นอน หมอน ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ตูใ้ส่ของใชส่้วนตวัและเส้ือผา้ ท่ีพกัอาศยัรวมถึง หอ้งครัว ตูเ้ยน็ เตาหุง ตม้ (แก็ส 
หรือ ไฟฟ้า) ท่ีนัง่ส าหรับกินขา้ว หอ้งสว้ม หอ้งอาบน ้ า พร้อมน ้ าเยน็และน ้ าอุ่นส าหรับอาบน ้ า (ภายในท่ีพกัหรือ
อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงท่ีพกัอาศยั)  
ตอ้งมีหอ้งน ้ าและหอ้งอาบน ้ าอยา่งนอ้ย 1 หอ้งต่อแรงงาน 8 คน ท่ีอาศยัอยูท่ี่เดียวกนั 
 ทุกหอ้งจะตอ้งมีไฟฟ้าและแสงสวา่งเพียงพอ และตอ้ง มีกญุแจ ลอ็กเพ่ือป้องกนัขา้วของสูญหาย!  
นายจา้งจะตอ้งจดัแจงเคร่ืองซกัผา้ 1 เคร่ืองต่อแรงงาน 6 คน 
 กรณีเลกิจ้างงาน คนงานมสิีทธิอยู่ต่อ ทีพ่กัอาศัยเดมิได้อย่างน้อย 7 วนัหลงัหยุดท างาน  นายจ้างหกัค่าทีพ่กั
อาศัยได้ ตามขอบเขตทีก่ าหนดตามกฎหมาย.  

ทีพ่กัอาศัย 

นายจา้งสามารถโยกยา้ยคนงานไปท างานชัว่คราวกบันายจา้งคนอ่ืน มากสุดไม่เกิน 6 เดือนต่อปี   นายจา้ง
จ าเป็นตอ้งมีเอกสารแสดงการโยกยา้ยงานและใหส้ าเนาแก่คนงานเก็บไว ้หน่ึงฉบบัระหวา่ง การท างานชัว่คราว 
ถา้โยกยา้ยคนงานไปยงันายจา้งท่ีอยู ่ภายในคิบุส หรือโมชาฟเดียวกนั ไม่จ าเป็นตอ้ง มีเอกสารแสดง. 

การโยกย้ายช่ัวคราว 

ใบเสร็จแจง้รายละเอียดเงินเดือน. ใบเสร็จแจ้ง
รายละเอยีดเงนิเดือน 
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 นายจา้งจ าเป็นตอ้งใหใ้บเสร็จแจง้รายละเอียดเงินเดือนแก่คนงานทุกเดือน ใบเสร็จตอ้งมีรายละเอียด การจ่าย
ชัว่โมงท างานและส่วนหกัต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน.  
คนงานทุกคนควรมีสมุดเพ่ือจดเวลาท างานของตนเอง เพ่ือใชใ้นการตรวจเช็คค่าจา้ง กรณีต่าง ๆ ท่ีเกิดปัญหา 
หรือแมแ้ต่การเรียกร้องสวสัดิการ โดยสมุดน้ีควรเก็บรักษาไวอ้ยา่งดีจนกวา่จะหมดสญัญาและกลบัเมืองไทย. 
สมุดลงเวลาควรเขียนเวลาเร่ิมงานจริง ๆ ช่วงเวลาพกัตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน และเลิกงานเม่ือเวลาใด หยดุ
วนัไหนบา้งเหตผุลอะไร. 

ก. หกัภาษีเงินไดแ้ละค่าประกนัสงัคม (คิดค านวนมากนอ้ยตามรายไดข้องคนงานแต่ละเดือน) 
ข. ค่าประกนัสุขภาพ – 134.23 เชคเคลต่อเดือน 
ค. ค่าน ้ า+ค่าไฟรวมแลว้หกัสูงสุดไม่เกิน 301.00  เชคเคล ต่อเดือน 
ง. ค่าท่ีพกัอาศยั นายจากหกัไดไ้ม่เกิน 231.87  เชคเกล ต่อเดือน 

นายจ้างสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายจากเงนิเดือน
ของคนงานทีต้่องจ่าย
ตามกฏหมายได้ดงันี ้

คนงานจะตอ้งไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ 36 ชม.ติดต่อกนั หากวา่จะตอ้งท างานในวนัหยดุพกัผอ่น
จะตอ้งมีสิทธิไดรั้บค่าแรงคิดเป็นร้อยละ 175%  ของอตัรา ค่าแรง ปกติต่อ 10ชัว่โมงแรก ตั้งแต่ชม. ท่ี 11 จะ
ไดรั้บ 200% นอกจากน้ีก็จะตอ้งไดรั้บวนัพกัผอ่นชดเชยอีก 1 วนัดว้ย.  

วนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าสัปดาห์  

 ส าหรับ 5 ปีแรกของการท างานไดรั้บวนัหยดุพกัร้อน 16 วนัต่อปี (ไม่รวมวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์). 
ส าหรับ 6 ปีของการท างานไดรั้บ 18 วนัต่อปี  ระหวา่งลาพกัร้อนคนงานตอ้ง ไดรั้บค่าแรงปกติ ต่อวนั ตาม
จ านวน วนัลาพกัร้อน ตามสิทธิ เม่ือเลิกจา้งงานวนัลาหยดุพกัร้อนประจ าปี ทีไม่ไดใ้ชค้นงานสามารถ คิด
ค านวน เป็นค่าแรงปกติต่อวนั ตามจ านวนวนัทีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมด การขอหยดุพกัร้อนตอ้งแจง้นายจา้งล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนั. 

วนัหยุดพกัร้อน
ประจ าปี  
 

ทั้งของไทยและอิสราเอล รวมแลว้คนงาน ตอ้งไดรั้บ 10 วนั ต่อปี หลงัจากท่ีไดท้ างานแลว้ 3 เดือน (ทั้งน้ีไม่รวม
วนัหยดุ พกัผอ่นประจ าสปัดาห์) ซ่ึงคนงานตอ้งไดรั้บค่าแรงปกติตอ่วนั  ถา้ท างาน วนัหยดุเทศกาล หรือ/และ
วนัหยดุทางศาสนา คนงานตอ้งไดรั้บค่าแรงร้อยละ  175 % ของค่าแรงปกติต่อวนั และไดรั้บชดเชยวนัอ่ืนแทน. 

วนัหยุดเทศกาล หรือ/
และวนัหยุดทาง
ศาสนา 

คนงานท่ีท างานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาเกินหน่ึงปีข้ึนไปมีสิทธิไดรั้บ "เงินค่าพกัฟ้ืน" หน่ึงคร้ังต่อปี จาก
นายจา้ง เงินเพ่ิมพิเศษรายปีคิดค านวณจากอตัรา 378 เชคเคลต่อวนั คูณดว้ย 7 วนัต่อปี. ในปีท่ี 1 แรงงานมีสิทธิ
ได ้5 วนั ต่อปี  ปีท่ี 2-3 แรงงานมีสิทธิได ้6 วนัต่อปี ปีท่ี 4-10 แรงงานมีสิทธิได ้7 วนัต่อปี. 

เงนิค่าพกัฟ้ืน 

คนงานสามารถลาป่วยและไดรั้บค่าแรงตามปกติ ตามระยะเวลาท างาน (วนัคร่ึงต่อเดือนท่ีไดท้ างาน) คนงาน
สามารถลาป่วยไดไ้ม่เกิน 90 วนัต่อปี โดยจะตอ้ง มีใบแพทยม์าแสดง  คนงานไม่ไดรั้บ ค่าแรงส าหรับวนัแรกท่ี
ลาป่วย  แต่ส าหรับวนัท่ี 2 และ 3 ของการลาป่วย  นายจา้งตอ้งจ่ายค่าแรง ใหค้นงานร้อยละ 50% ของค่าแรง
ปกติ และร้อยละ 100% ของค่าแรงปกติ ในวนัท่ี 4 และวนัต่อๆไปท่ีลาป่วย. 

วนัลาป่วย 

แรงงานท่ีไดท้ างานมากกวา่ 7 วนัข้ึนไป และตอ้งการท่ีจะลาออก จะตอ้งแจง้นายจา้ง และบริษทัจดัหางาน
(ออฟฟิศ) ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร.  
และข้ึนอยูก่บัวา่ แรงงานไดท้ างานนานเท่าไหร่ ดงัต่อไปน้ี:  
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 7 วนัถึง 3 เดือน –จะตอ้งแจง้ 7 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 3 เดือนถึง 6 เดือน –จะตอ้งแจง้ 14 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี - จะตอ้งแจง้ 21 วนัล่วงหนา้. 
หากแรงงานไดท้ างานเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป - จะตอ้งแจง้ 1 เดือนล่วงหนา้. 

การแจ้งล่วงหน้าใน
การเลกิจ้างงาน หรือ 
การถูกไล่ออก 

เม่ือนายจา้งตอ้งการบอกเลิกจา้งงานแก่ลูกจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัต่อไปน้ี. การไล่ออก 
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> ปีแรกของการจา้งงาน ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 วนัต่อทุกเดือนของการจา้งงาน. > ปีท่ีสอง ของการจา้งงาน ตอ้ง
แจง้ล่วงหนา้ 14 วนั บวกอีก 1 วนัต่อทุกสองเดือนของการจา้งงาน ในปีท่ีสอง. > ปีท่ีสาม ของการจา้งงาน ตอ้ง
แจง้ล่วงหนา้ 21 วนั บวกอีก 1 วนัต่อทุกสองเดือนของการจา้งงาน ในปีท่ีสาม.  
> ท างาน 3 ปีข้ึนไป ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1 เดือน 
คนงานหรือนายจา้งท่ีมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อกนัตามก าหนดดงักล่าวตอ้งเสียค่าชดเชย ใหอี้กฝ่ายหน่ึงเทียบเท่า 
ค่าแรงหน่ึงเดือนปกติในระยะเวลานั้น. 
คนงานท่ีท างานกบันายจา้งเป็นระยะเวลาเกินหน่ึงปีข้ึนไปและนายจา้งไดไ้ล่ออก มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยในการ
ไล่ออกดงัในกรณีต่อไปน้ี : 

1. นายจา้งไดไ้ล่ออก  
2. ไม่มีการต่อวซ่ีาท างาน 
3. การท างานในสภาวะทุกขท์รมาน ตวัอยา่งเช่น การไม่ไดรั้บค่าแรง, สภาพสุขภาพร่างกายไม่อ านวยใน

การท างาน . 
4. การหมดอายุงานในเวลา 5 ปี 3 เดือน. 

นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยภายใน 42 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บเงินเดือน เดือนสุดทา้ยแลว้.  
การคิดเงินชดเชย จะคิดจากเงินเดือนขั้นต ่า คูณจ านวนปีท่ีแรงงานไดท้ างานส าหรับนายจา้งนั้น. 

เงนิชดเชย 

คนงานท่ีท างานท่ีอิสราเอลตอ้งไดรั้บสิทธิสวสัดิการบ าเน็จบ านาญโดยหกัเงินจากคนงานส่วนหน่ึงและนายจา้ง
อีกส่วนหน่ึงทุกเดือนเพ่ือฝากสะสมเขา้กองทุนบ าเน็จบ านาญ เม่ือครบก าหนดสญัญาจา้งงานหรือเม่ือนายจา้ง
เลิกจา้งแลว้นายจา้งตอ้งถอนเงินทั้งหมดรวมทั้งดอกเบ้ียตาม กฎหมายเพ่ือมอบใหค้นงาน. 

เงนิบ าเน็จบ านาญ 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าครองชีพเพ่ิมเติมเดือนละ 100 เชคเคล. สวสัดกิารค่าครองชีพ 
คนงานมีโบนสัเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนปกติต่อปี ท่ีจะผอ่นจ่าย 2 คร้ังต่อปี. โบนัส  
นายจา้งจ าเป็นตอ้งท าประกนัสุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน ตลอดระยะการท างาน 
กรณีถูกเลิกจา้งงาน  แนะน าใหค้นงานจ่ายต่อค่าประกนัสุขภาพเพ่ือมิใหเ้สียสิทธิในการรักษาพยาบาล. 

ประกนัสุขภาพ 

ครอบคลุมการไดรั้บอบุติัเหตุและบาดเจ็บจากการท างาน นายจา้งสามารถหกัเงินเดือนคนงาน ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์
ก าหนด 0.04% เพ่ือน าไปจ่ายค่าประกนั. 
ในกรณีของอุบติัเหตุในการท างาน ประกนัสงัคมจะรับผดิชอบในการจ่ายค่ารักษาตวั. 

การประกนัแห่งชาต ิ
(ภาษาฮีบรูว์เรียก 
บิตวค ลอูม)ิ 

ในประเทศอิสราเอลมีกฎหมายป้องกนั การลวนลาม การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ หากนายจา้งการขม่ขู่ในการ
ไล่แรงงานชาย หญิง ออกจากงาน เน่ืองจากแรงงานปฎิเสธท่ีจะมีความสมัพนัธ์ดา้นชูส้าวกบันายจา้ง  แรงงาน
สามารถแจง้ และร้องเรียนไดก้บัองคก์ร คฟัลาโอเวด.  

การล่วงละเมดิทาง
เพศ 

ค่าธรรมเนียมท่ีแรงงานไทยจะตอ้งจ่ายเพ่ือเดินทางมาท างานในอิสราเอล เป็นจ านวนสูงสุดไม่เกิน 2,200 ดอล
ล่าร์ รวมถึง 850 ดอลล่าร์ ส าหรับบริษทัจดัหางาน และ 450 ดอลล่าร์ ส าหรับ IOM (International Organization 
of Migration). นอกจากน้ี ยงัมีค่าตัว๋เคร่ืองบิน ประมาณ 750 ดอลล่าร์ และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆอีก 134 ดอลล่าร์. 
ห้ามบริษัทจดัหางาน เรียกเกบ็เงนิใดๆทั้งส้ินจากแรงงานไทยทีไ่ด้ท างานในประเทศอสิราเอลแล้ว. 

ค่าธรรมเนียม 

ส าคญัมากท่ีลูกจา้งตอ้งเก็บรักษาหนงัสือเดินทางไวก้บัตนเอง  ตามกฏหมายของอิสราเอล 
หา้ม นายจา้งหรือบริษทัจดัหางานใดๆ ยดึหนงัสือเดินทางของลูกจา้งไว ้ ในกรณีท่ีลูกจา้งจ าเป็นตอ้ง ออกจาก
งานและหนงัสือเดินทางถูกนายจา้งยดึไว ้ลูกจา้งตอ้งขอหนงัสือเดินทาง คืนทนัที กรณีสูญหาย หรือหมดอายุ
ติดต่อสถานทูตไทยเพ่ือขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ทนัทีเพราะ ถา้ถูกต ารวจจบัและไม่มีหนงัสือเดิน มาแสดง
ลูกจา้งอาจถูกส่งกลบัเมืองไทยในฐานะอยูแ่บบผิดกฏหมาย. 

หนังสือเดนิทาง 
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คนงานสามารถอยู ่ต่อไดอี้ก 60 วนัหลงัจากส้ินสุดวซ่ีาท างาน. แต่หา้มท างานใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากวซ่ีาการ
ท างานของคุณไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

เตรียมตวัก่อน
เดนิทางออกนอก
ประเทศ 

ในกรณีท่ีถูกจบั ลูกจา้งสามารถขออยูต่่อไดโ้ดยตอ้งมีนายจา้งคนใหม่มาประกนัตวัและรับรองการจา้งงาน ควร
ติดต่อฮอทไลน์ (Hotline) สายด่วนแรงงานต่างชาติ   03-560-2530. 
ทนัทีท่ีถูกจบัเพ่ือท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งท่วงทนั ยกเวน้ กรณีดงัต่อไปน้ี ลูกจา้งจะไม่ได ้รับการปล่อยตวั
เน่ืองจาก: ไม่มีหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือเดินทางหมดอาย,ุ  ท างานท่ีไม่ตรงกบัวซ่ีาจา้งงาน เช่นลูกจา้งมีวซ่ีา
งานเกษตร แต่ ไป ท างานร้านอาหาร หรืองานก่อสร้าง หรืองานบริการ,  การถูกจบัคร้ังท่ี 2 (ท่ีไม่มีวซ่ีาท างาน). 

กรณถูีกจบั 

ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นทีม่อี านาจเนรเทศแรงงานต่างชาตกิลบัภูมลิ าเนาเดมิ   กรณลูีกจ้างถูกนายจ้าง 
หรือบริษัทจดัหางานใช้ก าลงับังคบัให้กลบัเมืองไทยอย่างไร้เหตุผล และถูกน าตวัไปสนามบินอย่างเร่งด่วน 
แนะน า ให้ขัดขืนเท่าทีจ่ะท าได้โดยเฉพาะทีส่นามบิน อย่าเช็คอนิ อย่าขึน้เคร่ืองบนิ ให้ขอความช่วยเหลือจาก 
ต ารวจสนามบิน หรือตดิต่อองค์กร คาฟ ลาโอเวด ทนัที  

ไม่มผู้ีใดสามารถ 
บังคบั ขู่เข็น ให้
แรงงานกลบับ้านได้ 
 

ท่ีอยู ่ถนน นะคะลทั เบ็นยามิน เลขท่ี 75 ,ชั้น 4 (75 Nachalat Binyamin  Street, 4th Floor) 
ติดต่อโทรสอบถามรายละเอียดกบัล่ามไทยไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์052 534-9873 ทุกวนัองัคาร เวลา 17:30-
19:30. แรงงานสามารถเขา้มาท าเอกสารไดเ้ฉพาะวนัพธุ เพียงวนัเดียวเท่านั้น 
**คนงานสามารถร้องทุกขห์รือความช่วยเหลือดว้ยตนเองท่ีส านกังาน เทลาวฟี  
มีพนกังานคนไทย เฉพาะวนัพธุ ระหวา่งเวลา 14:30-19:30. 

คาฟ-ลาโอเวด (Kav 
LaOved) 
 

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญ 

 

คลนิิครักษาพยาบาล เพ่ือ
สิทธิมนุษยชน 
 

ส าหรับคนงานต่างดา้วท่ีมีปัญหาเร่ืองประกนัสุขภาพหรือไม่มีประกนัสุขภาพเม่ือเจบ็ป่วยและ
จ าเป็นตอ้ง ไดรั้บการรักษาติดต่อคลินิคไดท่ี้  
เทลาวฟี,   HaDror Street, Jaffa     
03 687-3027 / 03 6873-718 

ฮอทไลน์ (Hotline) สาย
ด่วนแรงงานต่างชาต ิ 
(คาฟลาโอเวด)    

The Hotline for Refugees and Migrants (HRM) 
ท่ีอยู ่ถนน นะคะลทั เบ็นยามิน เลขท่ี 75 ,ชั้น 2 (75 Nachalat Binyamin Street, Tel Aviv, Floor 2) 

5602530-03  

ศูนย์นานาชาตกิารย้ายถิ่น
และบูรณาการ 

The Center for International Migration and Integration (CIMI) 
Shlomzion HaMalka 10/3, Jerusalem 941460 
ศูนย ์TIC: 1-700-707889 

ศูนย์ร้องเรียนการล่วง
ละเมดิทางเพศ. 

ส าหรับหญิง: 1202            
ส าหรับชาย:  1203 


