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On Her Day You Must Pay
Justice and the rights of teaching staff in “recognized but unofficial” 
educational institutions

Many Haredi (ultra-Orthodox) teachers in schools run by non-profit organizations 
do not get the full pay they deserve, often because the teachers do not know their 
rights. This project, developed by a fellow who serves as a financial supervisor in the 
Education Ministry, seeks to raise awareness about wage rights for teaching staff 
through user-friendly technological solutions.

ביומה תתן שכרה 
צדק וזכויות עובדי הוראה במוסדות "מוכר שאינו רשמי"

את  אוספת  ושחוקה,  עייפה  מהעבודה  חוזרת  היא 
המשכורת  תלוש  את  פותחת  הביתה,  בדרכה  הדואר 
שהוא  יודעת  היא  שוב.  בה  מכה  בו  המופיע  והסכום 
אפילו לא מתקרב לסכום שמגיע לה על פי דין, אבל 
ואיך  להצביע  בדיוק  סעיפים  אלו  על  מושג  לה  אין 

בכלל להתחיל לקדם את זה.
על  פיננסיות  ביקורות  מנהלת  אייזנשטיין,  יסכה  אני 

מוסדות חינוך במשרד החינוך.
אני מפקחת שהכסף המועבר ממשרד החינוך לעמותות 
 - ההוראה  לעובדי  יגיע  אכן  חינוך  מוסדות  המפעילות 

מורות, גננות, סייעות ומלמדים.
עמותות  כ-2000  יש  ישראל  במדינת  החינוך  במערכת 
המפעילות כ-10,000 מוסדות חינוך, 80% מהם בפיקוח 
חרדי, ומועסקים בהם למעלה מ-17,000 עובדות ועובדי 

הוראה חרדים.
החרדיים  ההוראה  עובדי  מקרים,  מדי  יותר  בהרבה 
לא מקבלים את מלא השכר המגיע להם. חלק עיקרי 

מהבעיה שהם לא יודעים: לא יודעים מה מגיע להם על-
פי הדין, אך גם על-פי הצדק, כפי שנכתב ״לא תעשוק 
כללי  באופן  ולא  ברעך  הציווי  דווקא  אולי   - רעך״  את 
מלמד על הרגישות והחשיבות בקרוב אליך – בקהילתך. 
מהיכרותי המקצועית, אין מספיק מידע שקוף ומונגש 
מומחה  מקצוע  איש  שאינו  למי  השכר,  זכויות  על 

בתחום. 
הפרויקט שלי נותן מענה בדיוק לזה – מיזם שיאפשר 
לכל עובד הוראה להכיר את זכויות השכר המגיעות לו, 
לאורך הקריירה, באמצעות הנכחה והנגשה טכנולוגית 

ידידותית למשתמש.
שהעלאת  מאמינה  אני  כוח.  זה  שידע  מאמינה  אני 
בדרך  הראשון  הצעד  היא  השכר  לזכויות  המודעות 
של  ובסופו  החרדי,  ההוראה  עובד  מעמד  לקידום 

תהליך – לחינוך טוב יותר לילדינו!



שלום בית בין הורים, ילדים, ובריאות
עשייה ושינוי למען בריאות הדור הבא

בריאה  לתזונה  שעוברים  שהחלטתם  פעם  לכם  קרה 
אבל  ובריאה  מזינה  ארוחה  והכנתם  טרחתם  בבית? 
משהו  לקחו  הם  לטעום?  אפילו  הסכימו  לא  הילדים 

פחות בריא ואתם נשארתם מתוסכלים...
אני יוצרת שלום בית בין הורים, ילדים ואוכל. כמאמנת 
מקדמת  אני  במשפחה,  הוליסטית  לתזונה  מומחית 
כלים  ומתן  הורים  הנחיית  על-ידי  בריאה  התנהלות 
בני  כל  עבור  יותר  ובריאות  טובות  לבחירות  המביאים 

המשפחה, תוך הורדת המתח סביב נושא האוכל.
והם  ילדיהם,  בחיי  המשמעותיות  הדמויות  הם  הורים 
בגופם  ובריאים  שמחים  בילדים  מכל  יותר  החפצים 
כלים  ובידיו  וחכם,  מוכשר  הצעיר  הדור  ובנפשם. 
זאת,  עם  קודמים.  בדורות  קיימים  היו  שלא  להצלחה 
בפני  ועמידה  נכונה  תזונה  של  החשובים  בנושאים 
פיתויים, הוא חסר ידע וכלים להתמודדות. על ההורים, 
בתור "המבוגר האחראי" לקחת אחריות, לרכוש בעצמם 

כלים להתמודדות בריאה, ולהנחילם לילדיהם.
לפי ממצאי סוכנות ה-CDC )המרכזים לבקרת מחלות 

יותר,  יהיה חולה  ומניעתן בארצות הברית( הדור הבא 
קצרה  החיים  ותוחלת  יותר  ירודה  תהיה  חייו  איכות 
משל הוריו. הסיבה המרכזית לכך היא תזונה לקויה. זו 

בעיה כלל עולמית שרק הולכת ומחריפה. 
התזונה  בנושאי  במשפחה  שינוי  ליצור  שואפת  אני 
והבריאות, תוך שמירה על משפחתיות חמה ומחבקת 
יוכלו  וילדים  נוער  שהורים,  כדי  לילדיהם.  הורים  בין 
לבחור בריא יותר מתוך מודעות, הבנה ואחריות אישית 
על הבריאות, אני מציעה מענה במגוון דרכים פשוטות 
סדנאות,  הרצאות,  אינטרנטית,  סדרה  ומונגשות: 
נושאי  סביב  ילדים  ומשחקי  בין-דוריים  מפגשים 
האוכל והבריאות. כל הדרכים הללו ידריכו הורים, נוער 
וליווי  וילדים לשינוי המיוחל בבית תוך קבלת תמיכה 

עד להצלחה.
החזון שלי הוא שנראה ילדים, נוער ומשפחות בריאים 
בגופם ובנפשם. אני מאמינה שהשינוי לבריאות טובה 
אפשרי, ובידינו הדבר. אנחנו חייבים זאת עבורנו ועבור 

הדור הבא.

Domestic Harmony between Parents and 
Children on the Topic of Health 
A plan of action to bring about change for the sake of the health of the 
next generation

According to the CDC, the next generation will have poorer health and a shorter 
life expectancy than the generation of their parents. This project, developed by a 
holistic nutrition coach, seeks to promote healthy food choices and a warm family 
environment by offering digital content, lectures, workshops, intergenerational 
meetings and children's games on the topics of food and health.



Souls and their Needs
Psychologists speak the Haredi language

Developed by a clinical rehabilitation neuropsychologist, this project brings together 
mental health professionals from within the ultra-Orthodox community to strengthen 
the quality of care they provide in their role as psychologists serving the Haredi 
community and to make psychological services more accessible to the Haredi 
community.



Two Separate Parents
Family rehabilitation following high conflict divorce 

Developed by a family and couples’ therapist, this project seeks to restore family ties 
following a divorce and provide a therapeutic model to prevent parental alienation 
that is tailored to the Haredi public and focuses on identification, diagnosis, and 
treatment. Ultimately, it aims to establish an institute that will train Haredi therapists 
in this area and provide appropriate therapy to members of the community in need.



Growing Resilience
A Haredi high school for girls that will raise the second generation of 
returnees to Judaism

In an effort to curb the large number of school dropouts in the Haredi sector, 
especially among children of returnees to Judaism and new immigrants to Israel, 
this project is a girls' high school that seeks to give students a sense of belonging 
and an authentic connection to Torah and mitzvot. The school, which includes a full 
secular and religious curriculum, will involve the students themselves in planning 
and implementation, to give them a sense of belonging.



מניעת טראומה בילדים ובני נוער
החוסן החברתי שלנו 

באומנויות  לטיפול  בביה''ס  ודוקטורנטית  יזמית,  אני 
וחוקרת את  בטיפול בטראומה  חיפה. מתמחה  באוני' 
מניעת התסמונת הפוסט טראומטית בילדים ומתבגרים 

בחדר המיון.
קיימות כיום מגוון התערבויות לטיפול בפוסט טראומה 
חוסר בהתערבויות  ישנו  זאת,  נוער.  עם  ובני  בילדים 
מניעתיות ומתוקפות בשעות הזהב, פרק הזמן הקריטי-

שהוא עד 48 שעות מהאירוע הטראומטי. 
ביותר  המתקדם  מכשור  מערך  קיים  המיון  בחדרי 
לטיפול פיסי. עם זאת ישנו חוסר גדול בכל מה שקשור 
רגשי על מנת למנוע את השפעותיה הקשות  במענה 

של הטראומה.
פציעות  לאחר  ומתבגרים  בילדים  שערכתי  במחקר 
ותאונות דרכים, מצאתי כי באמצעות עבודה עם שיטת 
ובניית  נשימתית  עבודה  הכוללת  הזיכרון,  הבניית 
הזיכרון הטראומטי באמצעות ציור, ניתן להפחית את 
הפוסט  התסמונת  את  ולמנוע  החריפים  הדחק  סימני 

טראומטית.

ברצוני לפתח אפליקציה  שתיתן מענה מקצועי ונגיש 
הטראומטי  לאירוע  סמוך  רגשית,  ראשונה  עזרה  של 
עוד בחדר המיון, באמצעות דמות וירטואלית המתווכת 

עיבוד ראשוני של הזיכרון הטראומטי, נשימות וציור.
רלוונטי  ומידע  אינדיקציה  לספק  תוכל  האפליקציה 
הדחק  מידת  את  להעריך  הילד,  של  הרגשי  מצבו  על 
הפיזי  הרפואי  לטיפול  חיוני  משלים  מענה  ולהעניק 
בחדר המיון. בהמשך נוכל לתת להורים הערכה אודות 
על  הצורך,  במידת  ולהמליץ  הילד  של  הדחק  מצב 

טיפולי המשך בקהילה. 
לסייע  נוכל  זו,  טכנולוגיה  באמצעות  כי  מאמינה  אני 
לחדרי  יום  מידי  המגיעים  נוער  ובני  ילדים  למאות 
תופעות  למנוע  העולם,  ברחבי  ילדים  ולמיליוני  המיון 
ובכך לחזק את החוסן הרגשי שלהם.  פוסט טראומה 
רחבה  טראומטית  הפוסט  התסמונת  של  השפעתה 
של  והחברתיים  המשפחתיים  במעגלים,  אף  ופוגעת 
גם השפעה מיטיבה עבור  הנפגעים. למניעתה, תהיה 
של  והחברתיים  המשפחתיים  רגשי  הנפשי  החוסן 

הקהילה כולה, ברמה ארצית ובינלאומית. 

Trauma Prevention in Children and Adolescents
Bolstering social resilience in the Haredi community

This project, developed by a doctoral student in art therapy, seeks to prevent post-
traumatic stress disorder in children and adolescents who have been brought to 
the emergency room, by developing an app that will enable hospitals to assess the 
emotional situation of young patients and to provide treatment during the critical 
48-hour window after the traumatic incident. This will strengthen the emotional 
resilience of the patient, his or her family, and the entire community.



לא לוקחות סיכון
ליווי צעירות חרדיות לעצמאות מיטיבה

אני מנחה ומלווה צעירות בסיכון מרקע חרדי.
מדי שנה מסיימות עשרות צעירות בסיכון מרקע חרדי 
טיפוליות  פנימיות  חוץ-ביתית:  השמה  של  מסגרות 
עורף  שום  להן  שאין  אלו,  צעירות  אומנה.  ומשפחות 
תומכת,  ומסגרת קהילתית  כלכלי  או  רגשי  משפחתי, 
נאלצות לקפוץ לבריכה העמוקה של העצמאות ללא 
חיים  של  ביסוס  להן  שיאפשרו  משמעותיים  כלים 
נורמטיביים ומימוש הפוטנציאל הגלום בהן בתחומים 
של תעסוקה, התנהלות כלכלית,  הכשרה מקצועית או 
לימודים אקדמיים, וכמובן בתחומי הבריאות הנפשית 

והפיזית.
המענים הקיימים דלים ולא מצליחים לתת מענה להיקף 

התופעה. הם אף נעדרים התאמה תרבותית מגזרית.
כמו כן, הם ממוקדים בעבודה פרטנית המעניקה כלים 
תפקודיים, וחסרה בהם עבודת עומק תהליכית לגיבוש 

זהות  ועבודה קבוצתית לביסוס תחושת שייכות.
צעירות  עבור  ליווי  תוכנית  בניית  הוא  שלי  הפרויקט 
בשני  יעבוד  הליווי  גבוה.  תפקודי  פרופיל  בעלות 
מישורים: במישור הראשון, באופן פרטני – כל צעירה, 
לפי צרכיה האישיים, תזכה לתפירה של חליפה אישית 
ובמישור השני,  לה.   המתמקדת באתגרים המיוחדים 
באופן קבוצתי – מסגרת השתייכות עמוקה שמבססת 

את זהותן כחרדיות.
אני מאמינה שלכולם מגיעה הזדמנות, ושאסור לוותר 

על אלו שכולם ויתרו עליהם.
אני מאמינה שאם צעירות אלו יקבלו מסגרת מותאמת 
בחברה  מיטיב  באופן  ישתלבו  הן  שלהן,  לצרכים 
ויקטעו את שרשרת ההעברה הבין-דורית של מצוקה 
וסיכון. עבור צעירות אלו, ליווי טוב הוא מפתח לחיים 

מיטיבים.

We Don't Take Risks
Helping young Haredi women achieve optimal independence

A mentoring program to help at-risk young women in the Haredi family, who have been 
placed in residential schools or foster families, and lack family support, emotional 
support, economic support, and the backing of a community. The program will 
provide both individual mentoring tailored to the young woman’s needs and a group 
framework that will increase women’s sense of belonging and identity as members 
of the Haredi community.



Where Community and Welfare Meet
Strengthening cooperation between state welfare agencies and the 
Haredi community

This project, designed by a social worker who represents the social welfare needs of 
the Haredi community in Knesset committees, seeks to establish a center that will 
strengthen collaboration between the Haredi community and state welfare agencies 
by informing community members about their rights and available services, by 
training social workers in intercultural mediation regarding the exercising of rights, 
and by increasing cultural competence within professional organizations. The center’s 
name, KEREN, is an acronym for the Hebrew words “Community, Welfare, Meet.” 



חכמת נשים בונה קהילת משמעות
העצמת בעלות תשובה

אני מנהלת קהילה לבעלות תשובה. בישראל 300,000 
בעלי תשובה, רובם חשים כמהגרים. הם עזבו עוגנים 
חזקים כמו משפחה, חברים, עבודה ותרבות. מחקרים 
מעידים שעם השנים מתחזקת בהם תחושת התלישות, 
קרובות  לעתים  ומובילה  והבדידות,  השייכות  חוסר 
נושר,  לנוער  ורוחנית,  משפחתית  יציבות  לחוסר 

לגירושין ולבעיות פרנסה. 
הבעיות ייחודיות להם, ואין להם עם מי לחלוק ולשתף 
למניעה  מותאמים  מענים  גם  ובאתגרים.   בקשיים 

ולפתרון בעיות אין.
תשובה  בעלות  לנשים  קהילה  הקמתי  שנים   7 לפני 
לנו.  הייחודים  האתגרים  את  לשיח  להעלות  כדי 
מהשטח למדתי שהכוח נמצא באחדות, באהבת חינם 
ובחכמת נשים בנתה ביתה. הקהילה  נפגשת בוואצפ, 
כיום  יש  ובנופשים. בקהילה  נשים  בערבי  בפייסבוק, 

כ-2500 נשים.
עם גדילת הקהילה אני מבינה שכדי ליצור מענה מדויק 
בהן  אינטימיות שיש  לבנות קהילות  צריכה  אני  יותר, 

עד 50 משתתפות – קהילות שיש להן מכנה משותף 
מובהק. 

לצורך כך אני מתכוונת להכשיר מנהלות קהילה לכל 
צעירות,  אימהות  רווקות,  לדוגמה:  ספציפית,  קהילה 

וכן ותיקות בתשובה. 
באמצעות  הגדולה  הקהילה  את  לשמר  אמשיך 
הפעילויות השגרתיות ואספק תמיכה והנחיה למנהלות 
ייעודיות  פעילויות  פיתוח  לצורך  החדשות  הקהילה 
לקהילות הייחודיות. כך אצור רשת קהילות משמעות 

שמחוברות יחדיו בזהות קהילתית משותפת. 
אני מאמינה שקהילה משמעותית מהווה עוגן חברתי 
השייכות  חוסר  לתחושת  אמיתי  מענה  ונותנת  רגשי 

והבדידות של נשים בעלות תשובה.
ככל שאישה חשה שייכת לקהילת נשים תומכת, היא 
אתגרים  עם  להתמודדות  כלים  ובונה  חוסן  מפתחת 

מזדמנים בחברה ובמשפחה, ובחייה בכלל.

Women's Wisdom Builds Meaningful Community
Empowering returnees to Judaism who were not born into the religious 
community

Women who have joined the religious community often feel like immigrants, who 
have left family, jobs, culture and friends, and feel a sense of disconnection, isolation, 
and loneliness. This project seeks to provide a response to the unique challenges 
faced by returnees to Judaism by creating small communities of women who share 
common characteristics and life situations, within a large network of returnees that 
has been operating for seven years.



Mingle, But Remain Distinct
Developing inter-gender communication skills

Haredi society advocates creating clear boundaries between men and women, which 
can lead to discomfort and confusion in mixed gender spaces. Designed by a social 
worker and social entrepreneur, this project seeks to improve the absorption and 
integration of members of the Haredi community into mixed workplaces and works 
with employers to create diverse and safe work environments.



Creating a Greenhouse for Children in the Shade
Equipping teachers to support Haredi children living in the shadow of a 
parent with mental illness

This project seeks to create a module of three sessions that will give teaching staff in 
schools and kindergartens a basic understanding of various mental illnesses, what it 
means to be a child of a parent with a mental illness, and how to communicate with 
the child and his/her parents and empower such children in school settings. This 
will provide the children with support while raising the issue of mental illness for 
discussion among teachers in Haredi schools for the first time.



Religious Femtech
Empowering Haredi women in high tech

Many Haredi women complete high-tech training in their religious seminaries but 
fail to find work, or earn salaries that are not commensurate with their abilities and 
are not able to break out of the cycle of poverty. This project seeks to address these 
challenges by developing a program that gives Haredi women who want to work in 
high tech relevant training and skills prior to their entry into the workforce, and will 
also prepare them for working in a mixed workplace while retaining their Haredi 
values and lifestyle.



Combining Forces
Improving relations between the Haredi public and the police 

Relations between the police and the Haredi community are often tense, and public 
confidence in the police is eroding in Israeli society in general. This joint venture 
between the Israel Police and community centers in Haredi neighborhoods seeks to 
create a channel for continuous communication between the two entities in order to 
strengthen their relationship and create collaboration, increase trust, and make the 
police more relevant in the lives of Haredi residents.



This document represents the views of the fellows of Cohort 8 of the Mandel 
Program for Leadership Development for the Haredi Community and does 
not necessarily reflect the view or position of the Mandel Foundation–Israel.


