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Rabbi Jacob (Cobi)
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Executive Headteacher
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Rabbi Ebrahimoff serves as the Executive Headteacher of King Solomon School. Rabbi
Ebrahimoff holds a Master’s Degree in Educational Leadership from Leeds University and an
NPQEL from the Institute of Education. Rabbi Ebrahimoff was awarded National Leader of
Education by the Department for Education in the UK and granted Rabbinical status by the
Chief Rabbinate of Israel.

Bruria Martin

Head of Secondary School
bmartin@kingsolomonschool.org
Born and raised in South Africa, I have moved all around the world (California, New York,
Germany, Ohio) and am proud to finally be able to call Israel home together with my husband
and five children.
I believe strongly that every individual needs to discover and articulate his personal passion
and purpose and ensure that he lives it.
I have a passion for transformation and spent six years working around the world
implementing transformation initiatives in organisations through strategic process and
Leadership Development. I believe that there is no better vessel for transformation than
education, and it is my passion for education that brought me back to Israel where I have
always dreamed of assisting in developing impactful leaders of the next generation.
It has been a privilege to join the King Solomon Family, and to work with a superb, passionate
and purpose-driven team who is committed to inspiring each and every pupil of ours to
discover and express his passion, purpose and potential.
Thank you for the honour of serving you and your children.

קרן בריל

סגנית חטיבת הביניים ומורה למדעים

kbrill@kingsolomonschool.org
. מתגוררת בכפר יונה, אני נשואה לנדב ואמא של טליה בת העשר והראל בן השמונה,שמי קרן
 הרחבתי אופטיקה ושימשתי. ביולוגיה וכימיה בעיקר, פיזיקה:התואר הראשון שלי הינו במדעים מדויקים
 בתפקידי שם נחשפתי לפערים בין ליקויי.כאופטומטריסטית וכחלק מסגל ההדרכה באוניברסיטת בר אילן
 על כן הצטרפתי לחקר בפקולטה.הראייה וליקויי הלמידה הקיימים בתחום ורציתי לחקור נושא זה לעומק
 התאהבתי בתחומי החינוך והרגשתי שיש לי.לרפואה באוניברסיטת תל אביב כחלק מקורס אורטופטיקה
, כחלק מהחקר בתואר השני.מה לתרום ולהיתרם ולכן למדתי גם תואר שני בתחום החינוך ונהניתי מכל רגע
.עניין אותי מאוד מה מניע אדם ללמוד וכיצד ניתן לחזק רצון זה ולכן עסקתי בחקר מוטיבציה ללמידה
 סיימתי קורס סגני מנהלים מטעם משרד החינוך ובסיומו הצגתי את חזוני המתחשב בכישורי,בנוסף
. אהבותיו ויכולותיו,התלמיד
 יצירתית, חקרנית,אני מאמינה כי יש לפעול ליצירת סביבות למידה מגוונות המקדמות למידה פעילה
 והנותנות מענה לתלמידים שונים ומגוונים (עפ"י עקרון, המשלבות תחומים וטכנולוגיות מתקדמות,וערכית
האינטיליגנציות המרובות) ומכאן תיגזר תחושת המסוגלות והמשמעות האישית והחברתית ואף תוביל
 תהליכי ההוראה.למוטיבציה פנימית ללמידה בקרב התלמידים ואף בקרב הצוות שהינו חלק מארגון לומד
, אחריות אישית וחברתית, נתינה, קבלת השונה, סובלנות,והלמידה צריכים להיות מבוססים על כבוד האדם
.שותפות ושיתופיות וחשוב לי מאוד ליצור אמון וכבוד הדדי עם תלמידי כתשתית ללמידה
 צוות בית הספר יהווה שותף פעיל בהובלת התהליכים, עבודת צוות חשובה ביותר ועל כן,בהשקפת עולמי
. חברתי ופדגוגי,המרכזיים הכוללים פן קהילתי

שיר אלון גולדנברג
יועצת חינוכית

sgoldenberg@kingsolomonschool.org
 מכון אפרת צור ומעבירה שיעורים במדרשות, מנחת מיניות בריאה, אוניברסיטת בר אילן,MA יועצת חינוכית
. נשואה למור ואמא לנעם ובארי.ליהדות בנושא נשים ומערכות יחסים במקרא
 לאורך השנים צברתי. וגשטאלט הדוגלת בטיפול קצר מועד ממוקד פתרוןNLP כיועצת התמחיתי בשיטת
.ניסיון רב בעבודה עם בני נוער בארץ ובחו"ל ואני נהנית לעבוד בשיתוף פעולה עם צוותי החינוך וההורים
 ומאמינה ביכולת האדם לבחור את הכי טוב עבורו בהתאם לנסיבותיו,אני רואה בכל דבר הזדמנות לצמיחה
.הייחודיות
 בכל אדם יש את. לכל בעיה יש יותר מפתרון אחד. אנשים צומחים מתוך קשרים בריאים:האני מאמין שלי
. אותה הוא צריך לזהות ולדבוק בה בכל תחום-הברכה הייחודית לו
מצפה להכיר ולהיפגש

Mr Aharon Meir
Business Manager

Ameir@kingsolomonschool.org
Aharon has been serving in King Solomon School since its establishment. As Business
Manager, Aharon oversees all financial aspects of the school's budget as well as handling
Human Resources and administration. His legal background ensures that our policies and
procedures are coherent and compliant. In 2019, Aharon was awarded employee of the year by
the Executive board of Trustees.

Yonit Schwartz

International Director and
Head of Admissions
yweil@kingsolomonschool.org
My name is Yonit and I am one of the founding staff members of the School. I have proudly
seen the school grow from 3 classes to what it is today. I was born in South Africa and raised
in Israel. I hold a B.A from Bar Ilan University and a teaching qualification from London. I firmly
believe in the schools vision that 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.

קיים-רבקה אל

רכזת קהילתית וחינוך חברתי

relkayam@kingsolomonschool.org
. בחינוךB.ED  בוגרת מכללת לוינסקי ובעלת תואר31  בת,שמי רבקה אלקיים
. רכזת חברתית ואחראית על התחום הקהילתי בקמפוס קינג סולומון,מורה לתנ"ך
6  ועושה את עבודתי באהבה גדולה כבר, תלמידים והורים,מחוברת מאוד לערכי ביה"ס וקהילתו – מורים
.שנים מלאות
.אני רואה את ילדינו כמנהיגי העתיד של מדינתנו ולאור זאת אני פועלת מולם ואיתם
.מאמינה בכל ליבי ש"דרך ארץ קדמה לתורה" וחינוך לערכים הוא הבסיס לחיים חברתיים בעלי משמעות

Revalyn Faba Sack
Interim IB DP coordinator

Revalyn has worked in International schools in many countries such as Spain, Israel, Norway,
Thailand, China, Denmark, Barbados and Canada. She holds a PhD in organic psychology and
a D Ed in educational psychology.
Revalyn has worked both for the Israeli Ministry of Education and the International
Baccalaureate in various capacities. She has been a PYP, MYP and DP coordinator and is also
a passionate teacher of Theory Of Knowledge.
She facilitates the My IB MYP Communites forums for Language Acquisition and her IBEN
roles are site visitor, workshop leader, content developer and field representative.
Revalyn is very proud to be the mother of four, multilingual children, with three Polish/Spanish
grandchildren and one Spanish/Norwegian grandchlld living in Norway and two US bilingual
grandchildren so her hope is for the next generation to be as pluralistic, linguistically and
culturally.

נעם לאור

מחנכת כיתה ז
ומורה להיסטוריה גיאוגרפיה ואזרחות
noaml@kingsolomonschool.org
 וכל בוקר, דור שלישי למשפחה של מחנכים. ומורה למקצועות רבי מלל, מפתחת תוכן, אשת חינוך.אני נעם
 חינוך לתפיסתי הוא קודם כל.מחדש מאושרת וגאה שבחרתי לעבוד במקצוע הכי יצירתי וחשוב בעולם
. עם הילדים- לעבוד בשקיפות מול המשפחות שאת מלווה ולדבר בגובה העיניים,לאהוב את מה שאת עושה
 כל אלה. היכולות ללמוד מטעויות ולהתפתח, הסקרנות הטבעית,הביטחון החברתי והאישי של כל תלמיד
 תמיד האמנתי שלחנך. מהווים מבחינתי את התשתית הבסיסית שעל גביה תלמיד יכול לרכוש ידע,ועוד
 דוגמא, ולכן דרכי בהוראה היא של צניעות-וללמד זאת זכות והכבוד הכי גדול שאדם אחד יכול לתת למישהו
.אישית המון הומר וחשוב מכל קשר אישי ואהבה
.בוגרת תואר ראשון בממשל ויחסים בין לאומיים ותואר שני ללימודי חינוך והוראה

Barak Lebovitz

Hebrew and Ulpan Teacher
'מחנך כתה ז
blebovitz@kingsolomonschool.org
I live with my family In Yaffo, and hold a B.A. in Politics from The Hebrew University, and an MA
in Conflict Management from The Hebrew University. I served as the the Head of the Hebrew
Department of the Elsa International Jewish High School in Hong Kong for 6 years. While in
Hong Kong, I taught Hebrew as a second language as well as Jewish Studies. In addition, I ran
informal activities in the school and the Jewish community.
I aim not only to help students achieve excellent results in Hebrew, but also to expose the
students to the depth and wealth of the Israeli society and culture. I believe that the acquisition
of Hebrew is based upon a deep connection to our identity as Jews and Israelis and that with
the correct support we can all acquire any language we desire.
When not teaching, I am busy raising my four children - Elad, Eitan, Re'ut and Noga, getting
involved in the community in Yaffo and planning my next family trip in Israel or around the
globe.

אחינועם דלה טורה
'מחנכת כיתה ח
מורה למתמטיקה

adellatorre@kingsolomonschool.org
 לראות את,אני פותחת את השנה השישית שלי בבית ספר הקסום שלנו שמחה להגיע יום יום לביתנו השני
. ופשוט להיות שם עבורם. לתת, לכוון, להאמין-אור התלמידים
.השנה אני אהיה מחנכת כיתה ח' ומורה למתמטיקה
 עם, הוראת המיומנויות הנדרשות, תוך הכוונה- מאמינה מאוד בדרישה מקסימלית מהתלמידים שלנו
.משמעת וכבוד הדדי עטופים באהבה ואמונה רבה
 אונ' בר אילן,בוגרת תואר ראשון במתמטיקה וניהול מערכות חינוך
. סמינר הקיבוצים,ותואר שני בהוראת העל יסודי במתמטיקה
 ומקדישה רבות עבור התלמידים שלנו בכדי להביא ניצוץ ראשוני,אוהבת מאוד את תחום המתמטיקה
.להצלחה עצמאית
. אליאור וישי, לביא, נעמה- נשואה לאלון ואמא לארבעה מתוקים,כיום
!המון בהצלחה ופה בשבילכם

אילן ריקלין
'מחנך כיתה ח
ומורה למתמטיקה

iriklin@kingsolomonschool.org
. גרים בפתח תקווה, נשוי פלוס שלושה בנים,52 בן
. שנים בתפקידים מבצעיים וכן פיקדתי על חיילים וקצינים25-שירתתי בחיל האוויר כ
.אביב ותואר שני בהוראת מתמטיקה-בעל תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל
 זו הנקודה אשר אני רוצה ויכול לשים את טביעת.עבורי הוראה ויכולת השפעה על בני נוער הינה שליחות
.האצבע שלי בהנאה
 קשר אישי. להתקדם ולראות קדימה,אני מגיע לבית הספר קינג סלומון למקום שבו אפשר ורוצים לפתח
. הדור הצעיר הוא העתיד וההמשכיות של המדינה- לצד שאיפה למצוינות

הרב דורון צ'יטיז

Secondary School Rabbi
'מחנך כתה ט

ravdoron@kingsolomonschool.org
 נולדתי בדרום אפריקה והוריי עלו עמי לארץ. ידידיה והלל, נשוי לגילה ואב לעמיחי,36  בן,שמי דורון צ'יטיז
 שנים8  למדתי בישיבת הר עציון באלון שבות סך הכל. שם למדתי עד סוף התיכון, גדלתי ברעננה.בצעירותי
 שירתתי.(לא ברציפות) שם למדתי למבחני הרבנות הראשית ותואר ראשון בחינוך במקצועות תנ"ך ולשון
 פעם אחת למשך שנתיים. יצאתי פעמיים לשליחות בדרום אפריקה,בשירות לאומי בבית חולים תל השומר
 חזרנו במהלך החופש מהשליחות בדרום אפריקה ואני. שנים2.5  ופעם שנייה ביוהנסבורג למשך,בקייפטאון
. מנגן בפסנתר וגיטרה ושר ומנצח על מקהלות, אני מתעסק גם במוזיקה.מתרגש להתחיל לעבוד בקינג סולומון
 אני באמת. שנה20  אני מתעסק בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי מעל.אני עוסק גם בשילוב סרטים וחינוך יהודי
. בהצלחה לכולם.מאמין שזהו תפקידי בעולם ואני מצפה בקוצר רוח לפתיחת שנת הלימודים

Hayley Gandz
מחנכת כתה י
English Teacher

hgandz@kingsolomonschool.org
My name is Hayley and I am in the English team going into my 6 year in king solomon school
and third year teaching in the Secondary School.
Coming from a big and close family unit in London meant it was definitely important for me to
be part of a 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 in teaching English as a second language.
After 11 years of teaching experience in London, Portugal and now Israel, I am continuously
growing and learning. 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
secretary’s 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 love my job as well as for the big loves in my life. 16 months ago I gave
birth to my first son Liam at the peak of the corona pandemic and I will forever remember the
support and love I received from teachers, parents and students of King Solomon school.

אלון דלה טורה
מחנך כיתה י
מורה לחינוך גופני | בנים

Alond@kingsolomonschool.org
. מורה לחינוך גופני, אלון דלה טורה,נעים להכיר
.זוהי שנתי השניה בחטיבת הביניים קינג סולומון
 בוודאי בשלב כה, שעלינו להנחיל כבר מגיל צעיר בחינוך ילדנו,חינוך גופני זוהי התוויה של דרך חיים
.משמעותי של ילדי החטיבה
, כבוד, רגשיות וקוגנטיביות מתוך ערכיות,פיזיות, כל זאת מתוך מטרה לפתח בקרבם יכולות חברתיות
. לעמוד איתן מול האתגרים שהצבנו לעצמנו ושהחיים הציבו בפנינו, ותשומת לב ספציפית לכלל ולפרט
!לפתח בילדנו את הרצון העצמי לאורח חיים בריא
. מלאה בבריאות והצלחות גדולות כקטנות,שיהיה לכולנו שנה טובה ופוריה

Rabbi David Riffkin

English Teacher and Coordinator
for new Olim
driffkin@kingsolomonschool.org
My name is David Riffkin. I was born in Ireland, and have lived and taught in the UK, South
Africa and here in Israel, occupying various school leadership positions.
I fulfilled my lifetime dream when I made Aliya with my family 27 years ago. I now live in a
beautiful yishuv called Nof Ayalon, near Modi'in.
I am blessed to have an amazing wife Paula, six wonderful children (four with great husbands
and wives!) and also six really cute grandchildren aged 8 to 4 months!
I have been at King Solomon for four years. I love teaching at the Chativa because of the
energy, creativity and joy that I encounter daily from the pupils!

Suzanne Sundy
English Teacher

ssundy@kingsolomonschool.org
My name is Suzanne Cohen Sundy and I have been teaching english at king solomon for
5 years. I’m married to Rael Sundy, a pulmonologist and critical care doctor, a great father,
husband, gardener, runner and cook. We have four children, Batsheva (25,) Michal (23),
Avigail(19) and Yishai (15). We have lived in South Africa, Canada, Ra`anana, Efrat, St. Louis
and now are delighted to be back in Ra`anana. Returning to Israel has been both a delight and
a challenge. Teaching at this school has certainly eased my transition and given me a strong
sense of purpose.
I have been a teacher, involved in both formal and informal education for over 30 years. What a
privilege to teach such motivated, interesting and driven students. I have a strong passion for
both teaching and learning from my students and truly enjoy coming to school each day (even
on Zoom). My English goals are multifaceted but at the end of the day, it is the relationships
and daily interactions with each student that encourages me to motivate the students to
improve their English, hopefully opening doors for them in the future, wherever they may be.
How lucky I am to be involved in a school that integrates both my Jewish and professional
outlook with wonderful leadership and teachers who work hard and are caring and
compassionate.
Lastly, I am a passionate vegan trying to make the world a better place!

Tanya Jayes
English Teacher

tjayes@kingsolomonschool.org
My name is Tanya Jayes. I have a Bachelor's Degree in Education and have been actively
teaching for 25 years. I am currently teaching English at King Solomon, and have a passion
for teaching this subject and empowering the children with a language so often necessary in
business. made aliyah 3 years ago. My youngest daughter is going into Year 12 and my oldest
daughter is 22, but has special needs, and requires full time supervision. We are never too old
to learn and my oldest daughter continues to teach me compassion, empathy and patience.
I also am qualified to teach babies from birth up to 12 months, being trained by both a
physiotherapist and occupational therapist. I firmly believe that education starts when healthy
relationships are formed with the children. A happy and safe environment is an educational
environment. I prefer to teach using positive reinforcement, however in a structured and well
disciplined setting. I look forward to teaching your children this coming year.

יערה סידלסקי

 היסטוריה ותנ״ך, ספרות,מורה ללשון
ysidelsky@kingsolomonschool.org

 בעלת תואר ראשון. כיום מתגוררת בראש העין אבל ירושלמית במקור. נשואה ליוני ואמא של בן,שמי יערה
. חינכתי כיתות בחטיבה ובתיכון ובשנה הבאה אלמד עברית והיסטוריה.וספרות ושני בחינוך
 אולם בד בבד חושבת שביקורת אמיתית יכולה להגיע רק,אני מאמינה גדולה בטיפוח חשיבה ביקורתית
.מתוך היכרות מעמיקה
 אף אחד לא-  את מה שאת לומדת. "תמיד תלמדי: הייתה אומרת לי, ז"ל, סבתא שלי,כבת למשפחה ייקית
יכול לקחת ממך!" העשרת הידע הכללי היא ערך מוביל בעיניי והכרחי לבניית אנשים המסוגלים ליהנות
 מתוך פתיחות-  עם מקומות ועם אנשים, מפגשים עם תרבויות:בצורה מעמיקה ממה שיש לחיים להציע
. לזה אני מחנכת.מחשבתית
, טיולים בארץ ובעולם, שירה, הומור ושנינות, תיאטרון, לימודים מכל סוג, גינון, אוכל,אוהבת יצירה ויצירתיות
! נעים להכיר. וכמה שיותר, מכל אחד ומכל אחת רצוי ללמוד, בעצם? מכל דבר, מוסיקה ומה לא,קריאה

אלונה בן אבי גולדברג
מרכזת עברית ואולפן

bagalona@kingsolomonschool.org
.)21( ) ודור24(  אורי: זוגתו של נתן ואם גאה לשני בנים,שמי אלונה
 בעלת תואר.1996  מחלוצות העיר מודיעין וממקימות מערכת החינוך בה משנת,ירושלמית בלב ובנפש
 תואר ראשון נוסף בהוראה לחינוך מיוחד ותואר שני במינהל,ראשון בחינוך ובהוראת ערבית ולשון עברית
 אי אז בתחילת,חיילת- עוד מימי השירות הצבאי כמורה, שנה30- מחנכת ומורה לעברית למעלה מ.חינוכי
 מכינה את תלמידיי, אני מתמחה בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועם עולים חדשים.90-שנות ה
.לבחינות הבגרות בעברית בהצלחה
השנה אני שמחה להצטרף לצוות החטיבה והתיכון הצומח קינג סולומון ולהתמקד בהקמת אולפן לתלמידים
 אני מאמינה שהנחלה מדורגת ומותאמת של השפה העברית.הזקוקים ללימוד עברית בהתאמה אישית
והתרבות הישראלית תקל על התלמידים העולים להשתלב בחיי בית הספר ותסייע להם למצוא את מקומם
.בביתם החדש בישראל

טובה צח

מורה להוראה מתקנת
: אני מורה במקצועות. וסבתא לשתי נכדות מקסימות, אם לבת ושני בנים, אני נשואה. שמי טובה,שלום
 אני בעלת הסמכה בהוראה. עברית ותרבות יהודית ומחנכת וותיקה מטעם משרד החינוך, תנ״ך,ספרות
 במהלך השנים עברתי הכשרות נוספות בתחום.מתקנת ובעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בספרות
 הוראה לעולים חדשים והאימון האישי אשר אותם אני מיישמת בהוראה שלי על מנת לייצר קשר,ההוראה
.אישי ומעצים עם התלמידים

אבי שמיר

מורה למדעים ומחשבים

ashamir@kingsolomonschool.org
. מאיה ודניאל, סבא של יונתן. עומר וניצן, אני אבא של אסף,שמי אבי שמיר
 נתח מערכות, שנה לערך עבדתי בעולם התוכנה כתוכניתן30  במשך.אני בעל תואר הנדסאי מחשבים
 במהלך שנים אלו תחזקתי את אהבתי לעולם החינוך כהורה בוועד הורים של הילדים שלי.ומנהל פרויקטים
 בשנת. במהלך שנים אלו רכשתי תואר ראשון במדעי החברה.מבית הספר היסודי דרך החטיבה ועד התיכון
 אני. ילדים ועולם החינוך, החלטתי לעזוב את עולם התוכנה ולהתמסר לעולם שאותו באמת אהבתי2011
 תעודת הוראה במדעי החברה, במהלך שנים אלו רכשתי תואר שני בחינוך,מסיים את שנתי העשירית במורה
 למדתי.ותעודת הוראה במדעים
. מדעים לתלמידי יסודי וחטיבה ומחשבים לתלמידי חטיבה,במהלך שנים אלו מתמטיקה לסודי
 החלטתי לפצל את המשרה ובמקביל ללימודים. שנים בבית הספר הדמוקרטי בקריית אונו10 אני מלמד זה
–  אני חבר בקהילת הורייזון.בבית הספר הדמוקרטי אני אלמד בבית הספר קינג סלומון מדעים ומחשבים
.קהילת מחנכי חלל מטעם סוכנות החלל הישראלית וקרן רמון
 אני מאמין שידע הוא פרי של לימוד.אני מאמין ביכולתו של הילד לבחור את הדרך שנכונה ומתאימה לו
 עלינו אנשי החינוך לכוון, שלא תמיד נמצא ברשותנו, לכן בנוסף לידע.בעוד הגילוי הוא פרי של חיפוש
. לגלות ובעיקר לטעות וללמוד מטעויות אלו,לנווט ולתמוך בתלמידים לחפש,
.ובל נשכח שהשמיים אינם הגבול אלא רק ההתחלה

אליזבת שרמן

מורה לביולוגיה וכימיה

My name is Betty Cherman and I am joining King Solomon School as the new Biology and
Chemistry teacher.
I was born in Brazil and I have arrived in Israel in December 2020 as an Oleh Hadash. I have,
however, visited the country many times as my daughter lives here with her family.
My teaching career took place at The British School Rio de Janeiro where I had the opportunity
to teach 10 to 18 years old students, including preparation for external examinations - IGCSE
and IB. I also took on the role of IB Biology examiner for 8 years. For the last 10 years I took on
the post of Head of Science, coordinating the departments of Physics, Chemistry and Biology.
I look forward to taking on this new challenge and meeting parents, staff and students.

אלאור כהן
מורה לחינוך גופני

elcohen@kingsolomonschool.org
 תחומי העיקרי הינו, עוד בגיל צעיר עסקתי המון בספורט.סיימתי תואר בחנ"ג בגבעת וושינגטון לפני כשנה
 בשירותי הצבאי הייתי.כדורסל נשים (מאמנת ושחקנית עבר) אך מתחברת לרוב ענפי הספורט המקצועי
 עבדתי במספר בתי ספר בגילאי.מדריכת כושר קרבי הן ביחידת שלדג ולאחר מכן בבית ספר להגנה אווירית
 הנאה שהיא גם,חטיבה תיכון בשנים האחרונות ומטרתי היא להנחיל את אהבת הספורט לבנות בית הספר
 עולם הספורט מפתח ומעלה. לימוד גבולות ואורח חיים נכון ואמיתי יחד עם מוטיבציה להיות פעילה,סיפוק
.את הביטחון והיכולות הן הקוגניטיביות והן המוטוריות
.מעבר לבריאות שהספורט הוא מספק גם בית עם משמעת וגבולות נכונים לכל תחומי החיים
.כיום נשואה לאוראל בעלי ומתגוררת בראש העין

ספיר מלמוד

אחראית אדמיניסטרטיבית
. רקדנית ומורה להיפ הופ, מפיקת אירועים. אמא של יהלי ומתגוררת בראש העין, נשואה לניר,שמי ספיר
, שבלונדוןIJDS ההיכרות שלי עם קהילת קינג סולומון החלה עוד בתקופה בה הייתי בת שירות בביה"ס
.חזרתי לארץ ושמחתי מאוד להצטרף למשפחה החמה שלנו בכפר הירוק
. בה אהיה אחראית אדמיניסטרטיבית,מתרגשת להתחיל את השנה הרביעית שלי בבית הספר
.) זה מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב שלמה קרליבך-  "כל מה שילד צריך:מאמינה בכל ליבי במשפט
 לראות בכל אחד את הייחודיות,נהנית בכל יום מחדש ללוות את הילדים בתקופה כה משמעותית בחייהם
.והכוחות שלו ולעזור להם להאמין בעצמם
! בטוחה שמחכה לנו שנה מוצלחת

מיכאל תנעמי
שף החטיבה

 אני שמח ומאושר לקום. שנים3  טבח בקינג סולומון מזה, בוגר מכללת השף בתל אביב,שמי מיכאל תנעמי
.כל בוקר לעשות את מה שאני אוהב למי שאני אוהב
אדָם״ (דברים) אני מאמין שהכנת אוכל היא עבודה עם נשמה ובית ספרנו נותן
ָ ה
ָ הלּ ֶחֶם לְבַדּוֹ יִחְי ֶה
ַ ״לֹא עַל
, שימת לב לצרכיו התזונתיים ובקשותיו של כל תלמיד,משנה חשיבות לחיבור החברתי של אכילה משותפת
.בחירת חומרי גלם איכותיים ואף למידה משמעותית סביב תזונה בריאה
 הקורס עוסק במושגים חשובים מעולם.”Kitchen for life“ ,בשנתיים האחרונות העברתי קורס לתלמידים
 אלא כפעילות בעלת מאפיינים רגשיים," לא רק כ"דלק לגוף,התזונה ובעיקר בהרחבת ההסתכלות על אוכל
.משמעותיים
!אני מודה על הזכות להיות חלק מהמשפחה

