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The educational framework in the Gan aims to provide your child 
with a unique programme from the age of 1 leading up to Reception. 
Our International programme caters for children of all cultures and 
our curriculum meets the core requirements of the Israeli Ministry of 
Education as well as the British Early Years Foundation Stage framework. 
We believe that every child has the potential to succeed and we aim 
to provide our children with the tools to succeed in all areas of the 

curriculum. We see all children as our partners in achieving success. 
Our warm and loving staff excel in their area of expertise. They are 
professional and motivated with a high level of training in education.  
King Solomon Gan provides a nurtured, clean and modern environment 
which uses engaging approaches to teaching and learning. Our 
educational approach includes free play as well as guided sessions. 
Our programme also includes development of fine and gross motor 
skills, physical education, English, Maths, integrated technology, art, 

music and lots more. 
We believe that the development of positive attitudes, open 
communication, decision making, tolerance, and social skills are the 
foundation for excellence and development of a child’s unique potential. 
Our intimate learning environment which includes working in small 
groups, with a high proportion of qualified staff enables our pupils and 
teachers to achieve academic excellence. We have a variety of advanced 
learning aids such as ipads, and English language and communication 

learning materials.
Pupils in our Gan are nurtured and supported in a warm, safe, happy and 

caring environment.

Our vision
King Solomon’s vision is to create a holistic, bilingual 
environment founded on Jewish values. We aim to provide 
learning opportunities which enable every child to fulfill 

their potential and develop a love of learning.
The Gan provides children with the necessary tools and 
foundations to develop as independent learners and 

confident leaders. 
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הנותנת גן קינג סולמון הינה מסגרת  יהודית  חינוכית 
שנה  מגיל  לילדים  ועד גן חובה. ומשרתת מגוון מענה 

תרבויות במקצועיות רבה.
תכנית הלימודים עומדת בכל דרישות משה”ח וכוללת את תוכנית הליבה.

גן קינג סולומון מושתת על האמונה כי כל ילד יכול להצליח ותפקידנו לתת לו 
את מרב הכלים לשם כך לכן בגן תמצאו צוות גננות מקצועיות מאוד בעלות וותק 
ועשיה חינוכית רחבה, חמות ובעלות מוטיבציה גבוהה להגשמת הפוטנציאל 
הטמון בכל ילד וילד, מושם דגש על מתן סביבה מטופחת ואסטטית המשרה 
למידה מיטבית. בגן קינג סולומון מופעלות גישות ושיטות הוראה מתקדמות 
בכל התחומים בשפה, חשבון, מדעים, אנגלית, מוטוריקה, טכנולוגיה, מורשת 
זאת  וכל  ועוד.  מוזיקה  רגשית,  העצמה  גופנית,  פעילות  אומנות,  יהודית, 

בהתאמה ליכולות הילד וכבר מגיל הפעוטון.
חומרי  מתקדם,  ציוד  יחודיים,  פרויקטים  המשאבים:  במיטב  משקיעים  אנו 
לימוד ברמה גבוהה וממיטב המשחקים, למידה בקבוצות קטנות על מנת לתת 
חיובי  דמוי עצמי  הילדים  אנו מטפחים בקרב  וילד.  ילד  לכל  מידע אופטימי 

פתיחות חשיבתית , רגישות ואחריות כלפי עצמם וכלפי האחר.
אנו רואים בילדים שותפים לדרך לעשיה ולהצלחה ומאמינים ביכולתם.

אנו רואים חשיבות  עליונה  בעשיית  אקלים גן מיטבי ע”מ  שהילדים  יהיו 
שמחים ועליזים וירגישו נעימות  ואכפתיות לגן ולסביבה.

ולכם הורים יקרים, נשמח תמיד לשיתוף פעולה עמכם למען הצלחת ילדינו.

החזון שלנו 

אבני 
הדרך 

חזון גן קינג סולמון מוביל מודל חינוכי הוליסטי, דו לשוני המושתת 
על זהות יהודית, מודעות תרבותית ותוכניות בינלאומיות המאפשרות 

לכל תלמיד לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.
ורצון  סקרנות  התלמידים  בקרב  הנוטעת  חינוך  מערכת  יצירת 
ורצון  השראה  עבורם  ומספקת  הלמידה  בתהליכי  למעורבות 

להתפתח יצירתית, רגשית ותפקודית.

המורשת היהודית 
פיתוח אישי 
וחברתי

סביבת למידה 
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מסורת, מורשת יהודית וחיזוק הזהות עם האומה היהודית ומדינת ישראל, הם 
חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים של קינג סולומון.

האישית  בהתפתחות  לתמוך  סולומון  קינג  בגן  החינוכי  הצוות  של  מטרתו 
תקשורת  חיוביות,  גישות  שפיתוח  מאמינים  ,אנו  הילדים  של  והחברתית 
פתוחה, יכולת קבלת החלטות, סובלנות וכישורים חברתיים, הם הבסיס ותנאי 

סף למצוינות ולמימוש מלוא הפוטנציאל.

סביבת הלמידה מאפשרת יכולות למצוינות אקדמית מאחר והלמידה נעשית 
בטכנולוגיה  למידה  הילדים.אמצעי  למספר  גבוהה  וביחס  קטנות  בקבוצות 

מתקדמת, אייפדים ומגוון רחב של אבזור מקדם למידה.

לימודי האנגלית מתחילים כבר מגיל הפעוטון  הצעיר  מאחר שהשליטה בשפה 
האנגלית חיובית להצלחתו ולהתפתחותו העתידית של ילדך אשר פתוח לעולם 

ולפעילויות ב”כפר הגלובאלי’.

מטרתנו למצוא תכונות אופי ייחודיות בכל ילד. להבין את החזקות והכישרונות 
שבו ולמצות את האתגרים הניצבים בפניו כך אנו יכולים לספק לו חווית למידה 
אינטראקטיבית העוסקת בניתוח ומיון מידע ביישום הידע ובהתנסות מעשית.

תכניות ההעשרה היצירתיות שלנו עומדות בסטנדרטים גבוהים וכוללת לימודי 
מספקות  אלו  תכניות  וכדו’.  טניס,  ,דרמה,  זאולוגיה  מדע,  ספורט,  מוסיקה, 
לילדך הנאה והזדמנות לממש את הכישורים היצרתיים והיכולות שלו לרכוש 

מודעות תרבותית רחבה.

תוכניות הלימודים בגן משלבות טכנולוגיה מודרנית, אייפדים וכד’, כך שחווית 
הלמידה נעשית משופרת ורלוונטית לחיי היום יום ומשפיעות על עתידו של 

הילד. 

לילדים. האוכל מורכב  וטרי  בריא  סולומון מקפידים על מתן אוכל  קינג  בגן 
מחומרי גלם בריאותיים ואיכותיים.  התפריט נבחר מתוך הקפדה על עקרונות 
וירקות  העונה  פרות  של  לשפע  הילדים  נחשפים  יום  בכל  הבריאה.  התזונה 

טריים ומבושלים, דגנים מלאים וקטניות, והיצע של מאכלים מזינים.
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Our goal is to find unique character traits in each child, to understand 
their strengths and talents and help them maximize their potential. 

Our enrichment programmes meet high standards and include 
music, sports, science, zoology, drama, tennis any many more. These 
programmes provide your child with the opportunity to identify their 
personal skills and talents while engaging in a broad and balanced 
curriculum. 

The curriculum in the Gan combines modern technology and ipads 
so that children’s learning experience includes IT development across 
all areas of learning. 

We provide fresh, healthy food for breakfast and lunch.  The food is 
made from quality raw materials meeting the highest standards of 
hygiene and nutritious standards. Children are exposed to seasonal 
fruits, vegetables, whole grains, legumes, and a wide variety of 
nutritious foods. 

We provide a variety of enriching and empowering social activities 
which help our pupils build their confidence, identity and character. 
The ability to maintain a balance between a framework with clear 
boundaries as well as a warm, supportive and safe environment 
makes our Gan a pleasant, enjoyable and safe place for all pupils. 

Pupils at King Solomon Gan are immersed in an English-speaking 
environment from the very early stages of their learning journey. 
We believe that English language proficiency can contribute to the 
success and future development of your child in the global village.

Educational program

גן הילדים בקינג סולומון מגוון תכניות חברתיות מעשירות ומעצימות שמעניקות 
לכל ילד את האפשרות לביטוי אישי ומטרתן לפתח דמוי עצמי חיובי תכניות 
אלו כוללות מערכת חוגים עשירה כמו”כ מתקיימות מסיבות, מפגשי הורים 

וילדים, סיורים, טיולים ואירועים מיוחדים במהלך השנה.
הפעילויות מטפחות את תחושת הלכידות ופותחות הזדמנויות לאינטראקציה 
חברתית היכולת לשמור על האיזון בין מסגרת בעלת גבולות וכללים ברורים 
לבין סביבה חמה, תומכת ובטוחה היא ההופכת את הגן למקום נעים, מהנה 

ומוגן.
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