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From Tel-Aviv to Herzelia

The first Passuk of the Megillah teaches us that 
Achashverosh ruled from Hodu to Cush over a hundred 
and twenty-seven provinces. The Gemara in Masechet 
Megillah 11a brings a disagreement between Rav and 
Shmuel regarding the meaning of this Passuk.  The 
first opinion holds that Hodu is at one end of the world 
and Cush is at the other end of the world; the Passuk 
therefore teaches us that Achashverosh ruled from one 
end of the world to the other. The second opinion holds 
that Hodu and Cush were adjacent to each other and 
just as Achashverosh ruled Hodu and Cush, so he ruled 
from one end of the world to the other. 

Rabbi Shlomo Elkabetz in his Sefer ‘Manot Halevi’ 
provides an interesting viewpoint on this Gemara. He 
explains that the Machloket between Rav and Shmuel 
is not geographical as they both agree that Hodu 
and Cush were adjacent to each other.  However, the 
opinion stating that Hudo and Cush were at opposite 
ends of the world takes into account that it is possible 
to circle the entire globe while traveling between these 
bordering provinces. 

A similar idea can be found in the writings of Rabbi 
Shimshon Raphael Hirsch on Parashat Lech Lecha, 
when Avraham rejects the offer of Melech Sodom.  

Avraham vowed that he will 
not take ‘from a thread to a 
shoelace’. There is not much 
difference between a thread 
and a shoelace which possibly indicates that Avraham 
was willing to accept more expensive items. Some 
Mefarshim explain that a shoelace is made of leather 
which differs from a cotton thread. Rabbi Hirsch 
explains that if one wishes to designate something all-
embracing, one does not take something great and 
small, or something near and far, and say: from this 
smallest to the greatest, from this nearest point to that 
farthest one. Rather, one looks at the world as a circle, 
takes two objects close to each other and says: from 
this one right round the world to this other next to it. 
Avraham is proclaiming that he does not wish to benefit 
from Sodom’s wealth, the examples of a thread and 
shoelace come to illustrate that he will not accept any 
of Sodom’s belongings.

One does not need to travel the globe in order to 
appreciate the miraculous gifts that we have waiting 
daily on our doorstep. This Purim, let us appreciate the 
real gifts of life: Our dear children who provide us with 
endless Nachat, our family and friends who provide 
us with love and support, and our wonderful King 
Solomon community which makes us the best school 
from Herzelia to Tel Aviv!

חייך תמיד. תהיה בידך מתנת חיים להעניקה לאחרים. לעתים, נמצאים אנשים במצוקה קשה, אך אין להם 
בפני מי להשיח את צרותיהם. אם תופיע כשחיוך נסוך על פניך, תעודד אותם, ותזרים בהם חיים חדשים.

)רבי נחמן מברסלב(

צילום: ר. אל-קיים
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Last month was another action-packed month at school. 
In addition to the essential routine of educational progress 
in all the classes with a full uninterrupted calendar month, 
there were also educational, carefully pre-planned tiyulim 
for nearly all the classes. These included volunteering 
at a Moadon Kshishim,(Kitot Gimmel) exploring and 
learning more about the famous Choma uMigdal tactics 
of the early pioneers of our Medina- to whom we all owe 
so much- (Kitot Hey) and a lovely day tiyul to the beautiful 
Nachal Poleg (Kitot Alef).

However, I would like to write about another highlight of 
the month: Yom Hamishpacha. When I joined the KSS 
family last year I was told that this is a VERY special day 
in our school year…and thus it proved to be! So, as this 
year’s big event drew near, there was great excitement 
as we welcomed the extended KSS family to our 
lovely school on Friday Feb 8/3 Adar 1. The weather 
was perfect, and the tone was set for a lovely day. 
The phenomenal kitchen staff, led by Jessica Halperin 
catered a delicious, plentiful and healthy brunch for 
700 people and it was indeed a special event. Our 
superb Mechanchot prepared a class activity which 
involved our guests and their grandchildren (our pupils!) 
playing an especially pre-prepared unique Monopoly 
game (designed by our very talented teacher Netaya 
Schwartz). We then enjoyed a Kabbalat Shabbat 
together where I invited the special guests to the 
stage to share their own childhood memories with us 
regarding the following themes:

1. Their memories of Shabbat when they were young

2. Their memories of an influential school teacher or 
Principal from their school days

3. Their hobbies when they were young

4. What Medinat Yisrael means 
to them

It was so inspirational to hear 
their stories. For me, it was 
wonderful to see the pride on the faces of BOTH the 
pupils as they welcomed their grandparents and indeed 
the grandparents as they visited their grandchildren at 
school. Lots of nachat for everyone involved in this 
beautiful annual event.

The word אבן- stone is often used in our tradition for 
positive reasons: the השתיה  is the title given to -אבן 
the very first stone which Tradition teaches us is found 
behind the Kotel and from which the World was created:

 ר' יוחנן היה אומר: "למה נקרא שמה אבן שתיה, שממנו 
הושתת העולם" (ירושלמי יומא פ"ה, ה"ד)     

On Yom Mishpacha, one of our guests Rav Dimri 
shared with us a lovely thought about the word אבן. He 
explained that this important word also refers to the 
beauty of the gathering of 3 generations: 

1. א=אמא או אבא

2. ב=בת או בן

3. נ=נכדה או נכד

It was such a special day, and we are very proud to host 
our pupils’ grandparents at KSS. PG, they will continue 
to grace us with their presence for many, many more 
years!

Bivracha
Rav David 
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הורים יקרים,

התייחסות  של  שבועיים  ציינו  החודש 
באינטרנט.  בטוחה  גלישה  לנושא 
הילדים  צפו  אלו  שבועיים  במסגרת 
ומנחת  ילדים  סופרת  אבירם,  דנה  היוצרת  של  מרתקות  בהצגות 
בעולם  "מיכל  בהצגה  צפו  א'-ב'  שכבות  ברשת'.  'זהירים  תכנית 
המסכים", כיתות ג'-ד' צפו בהצגה "חברים ברשת" וכיתות ה'-ו' צפו 

בהצגה "חרם על רותם". 

ההצגות העלו מצבים מותאמים לגיל מתוך עולם הילדים שלנו 
החינוכי,  הצוות  הילדים,  של  היום-יום  מחיי  הלקוחות  וסצנות 
כל  בסוף  עליהם.  וההורים כאשר הרשתות החברתיות שולטות 

הצגה התקיים דיון עם השחקנית יחד עם המלצות להמשך. 

בשיעורים  לנושא  התייחסנו  ואנוכי  החינוכי  הצוות  לכך  בנוסף 
הביא  האינטרנט  שעולם  היתרונות  על  שוחחנו  ספר.  בבית 
שהאינטרנט  מופלא  עולם  ועל  גלובלי  כפר  על  דיברנו  איתו. 
והרשתות החברתיות פתחו לנו ועם זאת לצד היתרונות שוחחנו 
מותאמים  בסרטונים  צפו  התלמידים  והסכנות.  החסרונות  על 
לגיל, השתתפו בדיונים ערים בעקבות הצפייה ושיתפו מעולמם 

ורגשותיהם. 

ושלטים  מצגות  כרזות,  בהם  תוצרים,  הכינו  מהכיתות  בחלק 
התנהלות  ברשת,  והסכנות  בטוחה  גלישה  לנושא  המתייחסים 
מועילים  תכנים  קידום  ובווטסאפ,  החברתיות  ברשתות  נכונה 
התלמידים  בעידוד  התמקדנו  כן,  כמו  אלימה.  לא  ותקשורת 
מה  של  הבנה  אמפתיה,  איפוק,  דעת,  שיקול  מתוך  להתנהלות 

ובקידום  מתאים,  לא  ומה  מתאים  מה  ברשת,  אסור  ומה  מותר 
תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי 

וגם את האחר. 

היה לנו מאוד חשוב להדגיש מתוך הבנה כי עשיית מעשים טובים 
ברשת מהווה חלק חשוב בחינוך לגלישה אחראית ונבונה, ומתוך 
בטוח  מרחב  לקדם  והיכולת  הכוח  את  יש  לילדים  כי  ההכרה 
הוקדשו  אלו  שבועיים  בנוסף,  חבריהם.  ולמען  למענם  ברשת, 
העלאת  תוך  ברשת,  ראויות  התנהגות  לנורמות  חינוך  לקידום 
והתנהגותיים  טכנולוגיים  כלים  והקניית  לסכנות,  המודעות 

מועילים בעת הגלישה במרחב זה. 

גם ההורים שלנו זכו להרצאה מרתקת מפי ד"ר תמיר ליאון. ד"ר 
ליאון אנתרופולוג וחוקר את תרבות הפנאי של הילדים, גיבש 25 
ובריאה במשפחה לצד  יום-יומית מיטבית  עקרונות להתנהלות 

השימוש בטכנולוגיות. 

לילדים  דוגמא  להוות  צריכים  החינוכי,  והצוות  ההורים  אנחנו, 
ולשמור על מינון וגבולות. ד"ר ליאון דיבר על הדברים הקטנים 
שינה,  כמו  לאיכותיים  אותם  והופכים  חיינו  את  שמשדרגים 
שלקחתי  משפט  אופטימית.  וחשיבה  אנושי  שיח  בוקר,  ארוחת 
סודות  את  מעולם  גילה  לא  פסימיסט  "שום  המצגת:  מתוך 
או פרץ את הדרך למרחבי  נודעת,  הכוכבים, או שט לארץ לא 

רקיע חדשים בעבור הרוח האנושית". הלן קלר.

ובנימה חיובית להמשך עשייה מקדמת ומיטבית עבור הילדים!

שלכם באהבה, גלית היועצת

גלית קלרמן אורן
יועצת ביה"ס
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כיתות א׳ עם ילדי הגן

המורה דינה אלימלך 
מחנכת כיתה א

"לתת כמו הפרחים, מפיצים ריח לכולם, בלי חשבונות בלי 
תמורה, סתם משום שהם פרחים" )אסתר קל(

ניחשתם נכון! הפעם המפגש שלנו עסק בערך חשוב כל כך 
"הנתינה". על פי ההגדרה ה-"יבשה" הנתינה היא מסירה של 
המציאות,  פי  על  מלקחת.  ההיפך  ובעצם  למישהו  מה  דבר 
טוב  למקום  העולם  מהפיכת  נפרד  בלתי  חלק  היא  הנתינה 

יותר לחיות בו.

יכולה  נתינה  כי  להבחין  יכולים  אנו  הנתינה  ערך  במימוש 
להיות מוחשית, מילולית ומופשטת. כבר בגיל קטן המאופיין 
באגוצנטריות ובראית ה"אני" במרכז אנו מחנכים את ילדינו 
בנתינה  יתנסו  שבהם  מצבים  להם   לזמן  וחשוב  בנתינה 

לחברים ועל ידי כך יזהו את הקבלה שבנתינה.

מפגשנו כלל בתוכו מספר היבטים של נתינה ועל כן היה שונה 
חבר  כל  כאשר  בקבוצות  נעשו  הפעילויות  באופיו.  הפעם 
המטרה.  את  להשיג  מנת  על  חלקו  את  לתת  נדרש  בקבוצה 
פתחנו בסיפור חז"ל על ביתו של ר' עקיבא שעשתה מעשה 
טוב ונאצל של נתינה ביום חתונתה. לאחר מכן צפינו בסרטון 
מרגש במיוחד שמשמעותו היתה "לתת זה לקבל" - הילדים 

הגיעו למסר המדהים הזה לבד! 

נהננו ממשחק "בינגו נתינה" שכלל בתוכו סוגי נתינה שונים: 
כדוגמת  מילוליים:  לחבר,  מה  דבר  הענקת  לדוג׳  מוחשיים: 
והבעת  לחבר  חיוך  ומופשטיים:  פרגון  טובה,  מילה  אמירת 
סוג  אמפתיות. המשחק התנהל כאשר המורה מקריאה את 
הנתינה ועל הילדים היה לזהות את התמונה המתאימה בלוח 

שלהם.

היה מרגש ביותר לראות כיצד ילדי כיתה א' מסייעים לילדי 
ופשטות  כנות  בטבעיות,  המתאימה  התמונה  בזיהוי  הגן 

מתוקה השמורה להם!

ולסיום כל קבוצה שהייתה מורכבת מילדי הגן בשילוב ילדי 
יכולנו  בסיום  לנתינה כאשר  כרזה הקשורה  יצרה  א'  כיתה 
לתלות בכיתה שילוט המורכב מנתינות קטנות שיצרו תמונה 

אחת גדולה.

}מכתב  אהבה"  מולידה  "נתינה  הידוע  במשפט  אסיים 
ילדינו  אצל  ומשמעותו  עוצמתו  במלוא  שמתקיים  מאליהו{ 

במהלך המפגשים להם זכינו עם ילדי הגן. 
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כיתות א בנחל פולגטיול שנתי

רבקה אל-קיים | רכזת חינוך חברתי

 תמונות
מספרות

מאירועי החודש החולף...

ראש חודש

״משנכנס אדר מרבים בשמחה״
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מארחים את המשפחות ביום סבבאיום שיא - שבוע המשפחה
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כיתות ה במכמורת בצפיה בצבי יםסיור לימודי

טיול שנתי
כיתות ב בתל אפק
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כיתות ג׳ במרכז יום לקשישהתנדבות בקהילה 

מטעמים מהמטבח
ארוחות צהרים מגוונות ועשירות

חברותות
תלמידי United Synagogue מבקרים ולומדים עם תלמידי כיתות א-ב 
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Dear Parents,

We have had a very busy wintry past month! In the lower 
classes they have been reading The snail and the Whale, 
The Hungry Caterpillar, and Fantastic Mr Fox . In the older 
classes we've been learning about some incredible Israeli 
inventions, including the Pillcam, ReWalk, Rummikub and 
even Bamba!

I have been delighted to see many more pupils come into 
the library and take out books to read at home. We also 
love to see the books come back onto our shelves for 
others to enjoy.

Year 5 produced a magnificent Shakespeare monologue 
morning.  They practiced monologues, made booklets and 

ENGLISH
Mrs Zehava Taub
English Coordinator

read articles in preparation.  A wonderful morning  was 
enjoyed by all. Well done . to our fantastic pupils.

We also said a temporary farewell to  our teachers Maor, 
Louise and Jen. We wish them  well. We we  delighted to 
wish Maor a big mazaltov  on the birth or her son  and 
we await good news from Louise and Jen  We welcome 
our  new teachers Arielle, Lauren and Lena  and wish them 
much success.

The English department is working hard towards a very 
special English Day which we will be having early in April. 
The students have begun learning about British culture, 
history ,events, places and even the royal family! We will 
keep you posted about the big day!
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טלי אור גבסו 
 מחנכת כיתה ד

Hayley Gandz 
English Teacher

שמי טלי אור גבסו ואני מגיעה מתחום 
חינוכי  בייעוץ   M.A המיוחד,  החינוך 

ומתחום טיפולי- קוגנטיבי התנהגותי.

ספר  בבית  ומקצועי,  מאוחד  חינוכי-  מצוות  חלק  להיות  זכיתי 
"קינג סלומון" שמבורך בעשייה מצמיחה.

המלל  רבי  בתחום  מקצועית  מורה  ד'1,  כיתה  של  מחנכת  אני 
בשפה של שכבת ד', והוראת מקצוע המדעים בשכבת ג'.

זכור לי שבתור ילדה, כשעליתי לארץ מצרפת ובקושי ידעתי את 
גדולה?  כשאהיה  לעשות  רוצה  אני  מה  אותי-  כששאלו  השפה, 
ולעזור  עברית  ללמד  מורה,  להיות  רוצה  שאני  ברור  לי  היה 

לילדים שקשה להם. 

כיום- אחד הדברים שאני מלמדת את הילדים זה שעל חלום לא 

מוותרים, גם אם הוא נראה רחוק..

הוא  אדם  בני  לחנך  הנכונה  הדרך   " שלי-  החינוכי  מאמין  האני 
הוא  החינוך  לדעתי,  איינשטיין(  )אלברט  לדוגמא"  להם  להיות 
ואינסופית.  מתמשכת  למידה  תהליכי  של  יומיומית  הטמעה 
להצליח,  מחדש,  להתחיל  הזדמנות  ניתנת  אחד  לכל  בתפיסתי- 

לממש ולהביא לידי ביטוי את היכולות הטמונות בו.

אני מאמינה שללמד באהבה זו הדרך הנכונה!

זכות עבורי ללמד את הילדים המקסימים, להנחיל ערכים ולהיות 
חלק מתהליכי הצמיחה שלהם.

מאחלת המשך עשייה חינוכית ושנה מבורכת!

באהבה רבה, טלי.

Hi, my name is Hayley and I am 
in the English team teaching 
kita Hay and zayin this year. 
This is my third year at King 
Solomon and my third year 

with my Hay class who started with little to no English 
and now we have fun and meaningful conversations 
and really feel like a family who have grown into very 
competent English speakers. The most meaningful 
part of being at King Solomon is seeing the children 
grow and become more confident to use the English 
Language freely.  
Coming from a big and close family  unit in London 
meant it was definitely important for me to be part of a 
big and close work environment here in Israel and that’s 
what we are all so lucky to have here at King Solomon.
I made Aliyah from England where I grew up and I 
had just returned from frequently visiting and living 
in Portugal for a number of years. There I worked at 

a British bi-lingual school and  gained most of my 
experience to teach English as a second language.
After 11 years teaching experience in London, Portugal 
and now Israel I am continuously growing and learning 
and what I love most about my profession is that there  
is the constant need to develop and implement new 
skills. I believe that every child has the right to achieve 
his/her personal best  and my role as an educator is 
to bring that best out in whatever  form it may take, 
whether it be inside or outside of the classroom, the 
dining hall, the playground, the secretaries office, the 
school bus ..
King Solomon students teach me and challenge me 
every day and I continuously learn and grow from the 
children. 
I feel very fortunate to have love for my job as well as 
a big love in my life. In four months I will marry and my 
journey at King Solomon will continue to grow in a new 
and exciting way. 

המורה טלי אור גבסו

והמורה היילי גנדז
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באחריות כיתה ג1

לין בניש
בביקור  שלי  חויה  על  לספר  רוצה  ואני  ג1  מכיתה  לין  שמי  הי, 

במרכז יום לקשיש. 

את  להם  להביא  תפקיד:  עם  ג'  כיתות  כל  שעבר  בשבוע  יצאנו 
השמחה שלנו. באמת גם אני קיבלתי שמחה. למה? כי כשראיתי 
את המחיאות כפיים שלהם אחרי ההצגה ואת החיוך על הפנים 

שלהם, נהיה לי טוב בלב. 

בת  אישה  אפילו  שם  יש  המדינה.  ממקימי  היו  האלו  הקשישים 
102, שנפל לה מקל ההליכה ואני הרמתי לה. 

המשפחה  עם  הצהריים  אחר  בזמן  שם  לבקר  לבוא  רוצה  הייתי 
שלי. 

ענבר אוהד
לבשתי  כלה,  בתור  שיחקתי  אני  ג1,   מכיתה  אוהד  ענבר  שמי 

שמלה לבנה וחגיגית. 

ללמד  בא  בהצגה  הסיפור 
נתינה.  של  כוחה  על  אותנו 
שהכלה  בעיני  נדיר  כך  כל 
לקבצן  לב  לשים  מצליחה 
מסכן ורעב ולתת את צלחת 
האוכל שלה.  בסופו של דבר 
אז  מהנחש.  אותה  הציל  זה 

מי עזר למי??? 

חודש אדר א' - ערך הנתינה

יוני בריצ'ר
שמי יוני בריצ'ר, אצלנו בכיתה יש מנהג קבוע כל בוקר: מי שרוצה 
נותן מטבע אחת בקופת הצדקה. מותר לתת מטבע אחת ולא יותר, 
ולא משנה איזו מטבע. הסיבה היא כדי ללמוד שלא משנה כמה אתה 

נותן, אלא איך אתה נותן, ושאתה חלק מפרויקט נתינה אחד גדול.

אוכל  מנות  שמחלק  לארגון  הכסף  את  מעבירה  שלנו,  המורה 
לנשים אחרי לידה. 

עייפות  הן  לפעמים 
התינוק  עם  ועסוקות 
החדש ואין להן זמן להכין 

אוכל. 

לדעת  רוצים  בטח  אתם 
מה אני מרגיש עם זה:  טוב 
עושה  שזה  מאמין  אני  לי! 
עולם יותר טוב,  וגם לי יום 
אחד יעזרו אם אני אצטרך. 

אדם ניומן
שמי אדם ניומן,  אני רוצה 
פרויקט  על  לכם  לספר 
שלנו:  בכיתה  נתינה 
בגדים  הביאו  ילדים 
כדי  עליהם  קטנים  שהיו 
אחר  לנזקקים,  למסור 
למיין  בצוות:  עבדנו  כך 
מידות  לפי  הבגדים  את 
לקפל  כך  ואחר  וסוגים 

ולארוז בשקיות. 

ראשונה!  פעם  למדתי  בעצם,  חדשה.  חוויה  היתה  זו  בשבילי 
שיהיה  ככה  שלבים,  לפי  ומכנסיים  חולצה  לקפל  איך  למדתי 
לזה  גם  חדש-  משהו  למדתי  הפרויקט  בזכות  ויפה.אז  מסודר 

קוראים מעגל הנתינה. 
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המצאות ישראליות
כיתה א'1

מורה: דינה אלימלך

״קינג  א׳1 המציאה המצאה  נושא החודש כיתה  בהשראת 
סולומונית״ להקשבה כיתתית אחד לשני.

לנו  עוזר  ״הרמקול  הקסם  ״רמקול  קוראים  להמצאה 
שהרמקול  מי  רק  בסבלנות.  לשני  אחד  להקשיב  בכיתה 

אצלו יכול לדבר.

כיתה: א'2
מורה: מיכל ירחי

בכיתה א'2 כל תלמיד חשב והמציא המצאה משלו.
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נושא החודש:
המצאות ישראליותאמנים

כיתה ב'1
מורה: תמר בלטאנו- אביעד

בכיתה ב1 למדנו על המצאות ישראליות, שיחקנו משחק 
פנטומימה בו כל ילד היה צריך להציג המצאה ישראלית. 

בנוסף כל ילד היה צריך להמציא משהו ולהציגו לכיתה.
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המצאות ישראליות

כיתה ב'2
מורה: שרון אלטרסקו
מקצוע: כישורי שפה

תלמידי כיתה ב2 נתגלו כממציאים מוכשרים ויצרתיים. יצרו בחומרים שונים 
את ההמצאות אותן העלו על הכתב.
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שכבת ד'
מורות:  טלי ושרי

שכבת ד' יצרו סטיקרים בנושא המצאות ישראליות.

המצאות ישראליות
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LisArt
Y1,Y2,Y3 in the art room February
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LisArt
Y1,Y2,Y3 in the art room FebruaryLisArt
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Y4,Y5, Y6 in the art room FebruaryLisArt
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Y4,Y5, Y6 in the art room FebruaryLisArt
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PURIM EVENT

Dear parents and pupils,We are excited to invite youto our school Purim eventwhich will take place onTuesday the 19th of March at 18:00.We estimate it will finish by 19:30.
Individual Approach. International Standards. יחס אישי. סטנדרט בינלאומי.

בואו בשמחה! ההנהלה

We look forward to seeing you

סיום משוער בשעה 19:30. ביום שלישי 19.3 בשעה 18:00 האירוע יתקייםקצבי וסוחף לכבוד פוריםהנכם מוזמנים לאירועהורים ותלמידים יקרים

יוגש כיבוד קל.
נא להגיע בלבוש חם. בחצר בית הספרחלק מהאירוע יערך 

Light refreshments will be served. We look forwardto celebratingwith you.

בקינג סולומוןנכנסים לקצב פורים

בקינג סולומוןנכנסים לקצב פורים
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Please note there may be minor changes in events which will notify of in advance ** ייתכנו שינויים קלים בתאריכי האירועים בהודעה מראש

School calendar*


