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Individual Approach. 
International Standards.



We aim to achieve academic excellence in an 

environment which nurtures creativity, promotes 

responsible innovation and inspires pupils to 

develop a strong Jewish-Zionist identity as 

contributors in a global society.

Our Vision

קינג סולמון שואף להקנות לתלמידיו חוויה אקדמית בינלאומית 

בסביבה המטפחת חשיבה יצירתית והגשמה עצמית תוך חיזוק הזהות 

היהודית-ציונית של תלמידיו לצד הנחלת ערכים אוניברסליים.

ביה"ס יטפח ויעודד את תלמידיו למיצוי הכשרונות והיכולות הטמונים 

בהם בדגש על תרומה משמעותית לחברה. 

החזון שלנו





Our Mission
King Solomon’s mission is to:
Focus on pupils at the centre of its Programme from gan through 
secondary school.
Create a loving, warm and caring environment where pupils will thrive and 
be viewed as individuals with unique needs.
Embrace a multi-faceted educational approach that includes the cognitive, 
emotional, physical and psychological development of the whole child.
Instil pride in pupils of their Jewish heritage and the Land of Israel. 
Measure intelligence and achievement through a variety of formal and 
informal methodologies.
Grant every pupil the opportunity to succeed, each in his or her unique way.
Inspire in pupils an enthusiasm for and love of inquiry and learning.   
Develop analytical thinking and decision-making skills.
Teach application of knowledge through experience and experimentation.  
Cultivate positive self- image, open mindedness, and a sense of 
responsibility for themselves and their community.
Enhance pupils’ learning experience by integrating cutting-edge 
technology into our Programme.



אבני הדרך
ליצור סביבת לימודים חמה, אוהבת ואכפתית, המביאה לידי ביטוי את הייחודיות של כל אחת ואחד מתלמידנו

להתנהל על פי תפיסה הוליסטית המכירה במכלול הקוגניטיבי, הרגשי, הפיזי והפסיכולוגי כמכלול שלם
להכין את הלומדים לעולם בו יתנהלו כבוגרים מבחינת מיומנויות, ערכים ודרכי למידה

להנהיג פדגוגיה חדשנית ופורצת דרך,  שתוביל ללמידה משמעותית ומותאמת למאה ה-21
לעורר בקרב התלמידות והתלמידים גאווה במורשתם היהודית ובמדינת ישראל

לאמץ  דרכי הערכה חדשניות שבמרכזן הערכה עצמית של הלומדות והלומדים 
לתת הזדמנות לכל תלמידה ותלמיד  להצליח בדרכם הייחודית

לטפח בקרב התלמידות והתלמידים דימוי עצמי חיובי, פתיחות מחשבתית, רגישות ואחריות -
כלפי עצמם וכלפי קהילתם



Educational Model
Jewish Heritage 
An integral part of King Solomon’s programme is to 
imbue your child with Jewish heritage and culture and 
solidify their identity with the Jewish Nation and the 
Land of Israel.
Additional Jewish practical and textual classes will be 
offered in our after school enrichment programme 
for pupils seeking to further their Jewish and religious 
education.

Personal and Social Development
Every aspect of The King Solomon School is designed 
to support your child in their personal and social 
development. We believe that developing positive 
attitudes, open communication, decision making skills, 
tolerance and social skills in pupils is the foundation and 
pre-requisite for academic excellence and enabling them 
to realise their full potential.  

Academic Excellence and Leadership 
Learning Environment
King Solomon’s learning environment enables academic 
excellence because it includes a high staff to pupils ratio 
and primary school teachers and pupils benefit from the 
support of a classroom assistant and learning specialists.  

English 
King Solomon begins to teach English to pupils in 
gan. It is obvious that fluency in the English language 
is essential for your child’s success in the competitive 
global economy. 

Excellence
Our goal is to discover the special character in each and 
every child. Understanding your child’s unique strengths, 
talents and challenges will enable teachers to insure that 
his or her learning experience is engaging, interactive, 
and focuses on: analysing and sorting information, 
application of knowledge and experimentation.

Leadership
We believe that active involvement and volunteering 
fosters awareness that there are others that are less 
fortunate than ourselves, nurtures empathy and a desire 
to give to others, and solidifies the understanding and 
obligation of assuming responsibility at a communal 
and national level.

Creative Enrichment Programmes
King Solomon believes that your child will thrive in 
a loving, warm and caring environment where they 
are viewed as individuals with individual needs. Our 
creative enrichment programmes are comparable to 
international standards and include art, music, sports 
and science. 

These programmes are crucial to your child’s success 
because it gives them the opportunity to pursue their 
passion, develop their creativity, acquire broad cultural 
awareness and excel in non-academic subjects.

Cultural and Global Awareness
Pupils will be introduced to various cultures and 
traditions from across the globe. This will provide 
them with a broad perspective of the world and an 
understanding of how different people live and function 
in developed and under developed societies. 

Technology, Integration and Innovation
King Solomon’s educational programme is based on 
seamless integration of modern technology so that 
your child’s learning experience is enhanced and 
relevant to their day to day life.   

Each classroom is equipped with a screen and an Apple 
TV as well as a personal ipad available to every pupil.



התוכנית החינוכית
המורשת היהודית

המורשת והתרבות היהודית , כמו גם חיזוק הזדהות התלמידים עם 

האומה היהודית ומדינת ישראל, הם חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים 

של קינג סולומון.

תלמידים המבקשים לקדם את החינוך היהודי והדתי שלהם, מוזמנים 

להשתתף בשיעורי השלמה ביהדות, במסגרת תוכניות ההעשרה.

טיפוח אקלים המקדם תחושת שייכות 

פיתוח אישי וחברתי
אנו מעודדים ומובילים מתן מענה אישי ממוקד לכל לומדת ולומד הן 

בהיבט הלימודי והן בהיבט החברתי.
כמו כן, בביה"ס חברת ילדים פעילה ומובילת תהליכים, שנבחרת 

בבחירות דמוקרטיות מדי שנה.
התלמידים מתנהלים על פי "מסמך אורחות חיים" - מסמך נהלים 

"תקנון" בית ספרי.  

טיוב דרכי ההוראה והתאמתן למאה ה-21  - 
מצוינות אקדמית ומנהיגות חברתית

סביבות הלמידה בביה"ס מעודדות ללמידה עצמאית תוך מתן   •
הכוונה של מנחה הלמידה )המורה( והובלת הלומדים לחיזוק 

מיומנויות נדרשות במאה ה-21.
היחס האישי בא לידי ביטוי במספר קטן של לומדים בכל כתה,   •

ובמערכת של מנחי למידה רבים השותפים בתהליך החינוכי של 
הלומדים.

הצוות החינוכי מוביל פדגוגיה מבוססת נתונים המשמשים כבסיס   •
למתן מענה דיפרנציאלי ללומדים באופן המחזק את כישוריהם 

הלימודיים והחברתיים.
מתקיימים  תהליכי הערכה לשם התפתחות ולמידה. נעשה מעבר   •

מהערכה ממיינת להערכה מעצבת, הערכה המבוססת על שותפות 
של הלומדים בתהליך- "יומן מסע". הערכה המותאמת לידע, 

מיומנויות וערכים.
חינוך למעורבות אזרחית ולסולידאריות חברתית ואזרחית ברמה   •

האישית, הקבוצתית, הבית ספרית והקהילתית. חיזוק החינוך 
לערכים יהודיים,  ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים 

וחיזוק הזיקה לתרבות היהודית עברית.

אנגלית
השליטה בשפה האנגלית חיונית להצלחת הילדים ולהתנהלות מיטבית 

שלהם ב"כפר הגלובאלי" ולפיכך לימודי האנגלית מתקיימים לאורך 

השבוע בהיקף של 8 שעות שבועיות.

הלמידה מתקיימת בשלוש קבוצות בהתאם לרמת הלומדים.

תוכניות העשרה יצירתיות
בקינג סולומון מאמינים בסביבה אוהבת, חמה ואכפתית הרואה 

בתלמיד אינדיבידואל בעל צרכים ייחודיים. תוכנית ההעשרה 

היצירתית שלנו עומדת בסטנדרטים גבוהים וכוללת לימודי אומנות, 

מוסיקה, ספורט ומדע. תוכניות אלו מבטיחות הצלחה ומספקות את 

ההזדמנות לממש את היכולות, לפתח את היצירתיות , לרכוש מודעות 

תרבותית רחבה ולהצטיין בתחומים שאינם בהכרח אקדמיים.

VALUES



 

בבית הספר לומדים החל מהשעה 8:00 ועד השעה 15:00. �
בתום יום הלימודים מתקיים מערך חוגים על פי בחירת התלמידים עד השעה 16:00.  

במהלך היום מוגשות שתי ארוחות בריאות, טריות המוכנות ומבושלות במטבח הבית ספרי. �
קיימת הקפדה על תפריט בריא המשלב את כל המרכיבים הנדרשים לארוחה בריאה ומיטבית.  

מערך הסעות עומד לרשות המשפחות בכל יום. �

בית ספר עובד באופן מתוקשב, בדגש על טכנולוגיה מתקדמת בכל כתה מסך גדול ואייפדים לרשות התלמידים. �

בבית הספר חדרי למידה ייחודיים דוגמת מעבדת מדעים, חדר אנגלית, חדר מוסיקה, חדר אומנות, סטודיו לחינוך גופני וספריה. �

סגל בית הספר מקצועי, לומד משתלם ועוסק בפדגוגיה פורצת דרך. �

תוכנית הלימודית האקדמית עומדת בדרישות משרד החינוך הבריטי והישראלי. �

אודות בית הספר

What do we offer
•	 School hours are from 8:00 - 15:00 Sunday to Thursday and 8:00-12:00 on Fridays.
    After school activities are offered on most days until 16:00.
•	 The school offers two healthy meals per day. All food is cooked and prepared in the school kitchen 
    daily with a strong focus on healthy eating habits.
•	 The school offers transportation options from various areas daily.
•	 King Solomon strives to be a 21st century school, making use of the best educational technology available.
•	 King Solomon places it’s focus on various learning areas and their integration into the school day. 
    Areas such as English, music, art and sports all form part of our schedule.
•	 All school staff, including classroom teachers and specialist teachers, are carefully selected and 
    receive professional training on a weekly basis.
•	 The academic curriculum of the school meets the requirements of the Israeli Ministry of Education
 as well as the British Department for Education.
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