
 

Collective Worship and Prayer (Tefilah) Policy 

INTRODUCTION 
The primary aim of this policy is to provide a clear framework for teachers, pupils and 
parents regarding Tefilah at King Solomon School. We are proud to serve a diverse 
cluster of families in the school and we acknowledge the need to cater for people with 
different beliefs and customs within our school community.  

King Solomon is a Jewish faith school. We do not refer to our school as Religious or 
Secular as we aim to accommodate for a wide and diverse range of sectors in society. 
King Solomon School wishes to set an example of community cohesion in Israel.  

STATUTORY REQUIRMENTS 
As a British International School, King Solomon will comply with the Collective Worship 
Act and ensure that all pupils throughout the school are provided with opportunities for 
Spiritual, Moral, Social and Cultural Development (SMSCD).  Furthermore, we wish to 
provide opportunities for pupils to engage in meaningful activities to improve our 
environment on a local and international level.   
 
The SMSCD activity will be timetabled as a 15-minute session for all pupils. During this 
session, our pupils will be provided with two options:  
 
1st OPTION 

Social Justice activity  

Pupils who choose this option will be exposed to international initiatives aiming to 
achieve Social Justice for various groups around the world. The teaching staff will guide 
our pupils and provide them with practical tools to support them with their own 
initiatives and projects. This may include charity projects for people in need or initiatives 
to support areas affected by natural disasters.  Further activities may involve writing 
letters in English and Hebrew to international dignitaries in senior positions. These 
activities will take place in each class on a daily basis.  

There are many successful examples of young people who have managed to make a 
difference and achieve Social Justice for people in need. These activities will empower 
our pupils and develop their leadership skills.  Furthermore, pupils will learn about the 
importance of the democratic system while focusing on concepts such as human rights 
and equality. 

In order to ensure that our teaching staff is able to plan and deliver these sessions 
effectively, the school has purchased the Tzedek Primary Curriculum which provides 
lesson plans and suitable materials for these activities.   

For further information on the Tzedek curriculum, please see: http://tzedek.org.uk/ 

 

http://tzedek.org.uk/


 

2nd OPTION 

Tefilah activity  

Pupils who choose this option will gather in the School Hall which will serve as a 
Synagogue for the duration of this session. Before the service commences, Rav Gal will 
deliver a short sermon focusing on thoughts and prayers for the day. Rav Gal will also 
mention various news items which are appropriate for primary school pupils. The 
purpose of Rav Gal’s sermon is to develop a sensitivity amongst our pupils towards 
people who are less fortunate and may require assistance or help.  

Following Rav Gal’s talk, pupils who choose this option will engage in prayer from a 
Jewish prayer book (a Siddur). Our pupils will learn about various prayers recited at 
different times of the year.  The prayers will be chosen by Rav Gal who will be leading 
this service daily in the school Hall. Boys and girls will be provided with equal 
opportunities while reciting and leading prayers in the school.  

King Solomon is committed to engaging with parents and providing them with a choice 
regarding this matter. Furthermore, the school is committed to supporting pupils and parents 
in order to ensure that they are able to make an informed decision. We acknowledge that this 
is a sensitive issue and we are committed to ensure that no form of religious practice will be 
imposed in the school.  Pupils at King Solomon will learn to respect their peers regardless of 
their background or religious status.  

Parents at King Solomon will be presented with three options regarding this session: 

● Their child will remain in class and participate in the Social Justice activity. 
● Their child will make their way to the Hall and participate in the Tefilah session. 
● Their child will be given a choice of participating in one of the above mentioned 

activities. 
We believe that this unique approach will strengthen our school values and set a fine example 
for other schools and communities in Israel.   

We aim to provide an environment where pupils are able to develop spiritually and morally 
while contributing to Israeli society and the wider international community. Finally, we aim to 
educate a generation of leaders who demonstrate respect and tolerance towards all mankind.  

SIGNED:  

Rabbi J. Ebrahimoff, Executive Head 

 

September 2016, Elul 5776  

 

 

 

 



 מדיניות ביה"ס קינג סולומון בנושא התפילה

נושא התפילה. מטרתנו היא לקבוע מדיניות מטרת מסמך מדיניות זה היא להבהיר את עמדת ביה"ס הרשמית ב
 שתתן מענה הולם לכלל הורי ותלמידי ביה"ס שהינם בעלי השקפות עולם מגוונות ביחס לנושא התפילה. 

קינג סולומון הוא בי"ס יהודי, איננו מגדירים את בית ספרנו כ "דתי" או "חילוני" כמקובל בארץ. אנו גאים להציג 
נטיבה משמעותית ומאתגרת בדמות בי"ס יהודי שנותן מענה לכלל השקפות העולם בפני הציבור הישראלי אלטר

 המצויות כיום בחברה הישראלית. 

קינג סולומון מחויב לעמוד בסטנדרטים של משרד החינוך הבריטי שכולל אפשרויות מגוונות ל'פיתוח רוחני' לכל 
יפתח רגישות כלפי הזולת והסביבה. כמו  תלמיד במהלך יום הלימודים. משמעות הדבר היא שכל תלמיד בביה"ס

 יומיים המצויים במקומות שונים בעולם.-כן, התלמידים בכיתות הגבוהות יחשפו לקשיים היום

 בכל בוקר, צוות המורים בביה"ס יקדיש כרבע שעה לצורך העניין כאשר לתלמידים ינתנו שתי אפשרויות שונות.  

 אפשרות א': תיקון עולם

לפרויקטים בינלאומיים שעוסקים ב'תיקון עולם' ומסייעים לציבור שנמצא בקשיים או בסכנה התלמידים יחשפו 
כלשהי.  צוות המורים ידריך את התלמידים ברמה הפרקטית ביחס ליוזמות שונות של התלמידים, למשל: איסוף 

ומיים שיכולים צדקה לנזקקים או נפגעי אסונות טבע ברחבי העולם, כתיבת מכתבים לאישים פוליטיים בינלא
לסייע לאוכלוסיות נזקקות או לשיפור פני הסביבה שבה אנו חיים. הפעילות תתבצע בכיתות השונות שבהם 

 התלמידים לומדים בשגרה.

ישנן דוגמאות רבות לילדים שפעלו בתוך הקהילה ומחוצה לה והצליחו לחולל שינוי משמעותי בדעת הקהל 
שונים.  הדבר מעצים את התלמידים ומסייע להם להבין את חשיבות  ובתפיסת עולמם של מקבלי החלטות בדרגים

 ההליך הדמוקרטי בארץ ובעולם.  

בכדי לודא שמורי ביה"ס יוכלו להקנות לתלמידים את הערכים הקשורים ל'תיקון עולם' בצורה מובנית ומסודרת 
' שעוסק בפעילות זו במגוון בתי לכלל הגילאים ביה"ס יעמיד לרשות המורים את תוכנית הלימודים של ארגון 'צדק

 ספר בבריטניה ומעמיד לרשות המורים מגוון רחב של פעילויות משמעותיות בנושא.  

 /http://tzedek.org.ukלמידע נוסף ניתן להכנס לאתר של הארגון: 

 הכנסת-אפשרות ב': תפילה בבית

ינוסים שישמש לצורך העניין כבית כנסת. לפני התפילה, הרב גל ישוחח עם התלמידים התלמידים יגיעו לאולם הכ
על הערך של 'תיקון עולם' ועל התקווה לעולם טוב יותר בסביבתנו הקרובה וברמה הבינלאומית. הרב גל בשיחתו 

 . יתייחס גם לחדשות מהארץ ומהעולם בכדי לסיע לילדים לפתח רגישות כלפי הזולת במהלך התפילה

לאחר מכן תנתן לתלמידים הזדמנות להתפלל ולהכיר את סידור התפילה היהודי. התלמידים ילמדו להכיר את 
הסידור ולדעת אילו תפילות נאמרות בארועים שונים ובמעגל השנה. התפילות יבחרו בקפידה ע"י הרב גל בכדי 

יים.  בנים ובנות ישתתפו בפעילות לודא שכל תלמיד יקבל הזדמנות להכיר את סידור התפילה במעגל השנה והח
 זו באופן שוה. 

 יש לציין שקריאת קטעי תפילה יומיים הינה רטואל קבוע ומקובל בכל בתי הספר בבריטניה. 

 

 

 

 

הנהלת ביה"ס תכבד את רצונם של הורים או תלמידים שאינם מעוניינים להשתתף בתפילה.  אנו מודעים 
אל ואנו מתחייבים לעשות כל מאמץ בכדי לודא שתלמידים לא ידרשו לרגישות שישנה סביב נושא התפילה בישר

http://tzedek.org.uk/


ליטול חלק בפעילות שאיננה תואמת את השקפת עולמם האישית.  תלמידי ביה"ס ילמדו ערך חשוב ונשגב: 'כבוד 
האדם וחרותו'.  תלמידי קינג סולומון ילמדו לכבד את בחירתם האישית של חבריהם גם אם מדובר במיעוט 

 בביה"ס או בכיתה. התלמידים 

 להורי ביה"ס תנתן הזדמנות לבחור באחת משלושת האפשריות הבאות עבור ילדיהם:

 השתתפות בפעילות של 'תיקון עולם' ע"פ תוכנית הלימודים של 'צדק' בבריטניה. ●
 הגעה לאולם הכינוסים והשתתפות בתפילה.  ●
 הילד יוכל לבחור באחת משתי האופציות הנ"ל. ●

 דרך חינוכית זו תחזק את ערכי ביה"ס ותהווה דוגמא לכלל הציבור בישראל.אנו מאמינים כי 

תקוותנו היא כי מדיניות זו תאפשר לתלמידנו להתפתח ברמה האישית והרוחנית תוך מתן הזדמנות להכרת סידור 
ת התפילה היהודי.  מעבר לכך, ברצוננו ללמד את תלמידי ביה"ס לכבד את הזולת ולפתח רגישות כלפי השקפו

 שונות ומנהגים שונים הקיימים בארץ ובעולם.

 

 בכבוד רב,

 הרב אברהימוף            הגב' קרו דגן

 מנהל כללי                   מנהלת ביה"ס

 


