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ד;                                                                  
סמל היוחסין של משפחת רוטשיל

                    
סמלי האצולה חקוקים               

על לוחות בצורת מִגני אבירים  

The Rothschild family coat of arms;           

Symbols of nobility engraved                   

on a knightly shield

                        رمز شجرة عائلة روتشيلد;

          رموز األصالة منقوشة على ألواح

بصورة دروع

החיות האוחזות במגן:                                  
חד-קרן ואריה 

Flanking the shield:                                  
A unicorn and a lion

                               الحيوانات الممسكة بالدرع:
وحيد القرن وأسد

הנשר, סמל אצולה                                        
בני משפחת רוטשילד קיבלו לראשונה 

באוסטריה, בשנת 1817, את תואר האצולה 
ונשאו את התארים ׳פון׳ או ׳ברון׳ 

The eagle, a symbol of aristocracy; 
The Rothschild family was first 

granted nobility in Austria 
in 1817 and thereafter bore                                       

the titles 'Von' or 'Baron'

النسر، رمز األصالة                             
حصل أبناء عائلة روتشيلد ألول مرة في 

النمسا، عام 1817، على لقب النبالة وحملوا 
اللقبين "الفون" و"البارون"

האריה, סמל אצולה                            
למשפחת רוטשילד הוענק תואר אצולה 

באנגליה בשנת 1885

The lion, a symbol of aristocracy;       The Rothschild family was awarded a 
noble title in England in 1885

على لقب عائلة أصيلة في إنجلترا عام 1885األسد – رمز األصالة، حصلت عائلة روتشيلد 

יד האוחזת חמישה חצים הפונים מטה 
ומסמלת את אחדותם של חמשת האחים

A hand clasping five                     
downward-facing arrows;               

Symbol of the five brothers' unity

هة       يد قابضة على خمسة أسهم موجَّ
إلى أسفل وترمز إلى وحدة األخوة الخمسة
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CONCORDIA
INTEGRITAS
INDUSTRIA

אחדות, יושרה, חריצות   وحدة، استقامة، اجتهاد
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חמשת החצים
The Five Arrows
 األسهم الخمسة

בית משפחת רוטשילד בפרנקפורט
The Rothschild home in Frankfurt-am-Main

أسرة روتشيلد في فرانكفورت

عע E

מאיר אנשל רוטשילד 

אבי המשפחה, 1812-1744

The family patriarch

 Mayer Amschel (Anschel)

Rothschild, 1744-1812

مئير إنشل روتشيلد، 

الجّد األكبر للعائلة

1812-1744

הדפס אבן, 1852חמשת האחים לבית רוטשילדמוריץ אופנהיים
Moritz OppenheimThe Five Brothers of the House of RothschildLithograph, 1852

طبع حجري، 1852أسرة روتشيلد األخوة الخمسة في موريتس أوفنهايم

תולדות בית רוטשילד

סיפורה של משפחת רוטשילד החל בשלהי המאה ה-18 בעיר פרנקפורט 

שעל גדות נהר המיין בגרמניה. אבי המשפחה ומייסד השושלת, מאיר 

אנשל )1744–1812(, התגורר בבית שבחזיתו התנוסס שלט בצבע 

אדום, והוא שנתן למשפחה את שמה. חמשת בניו הרחיבו את עסקי 

הבנק שהקים. הם התיישבו בחמש בירות אירופיות ועד מהרה הקימו   

מעצמה כלכלית חוצת גבולות. משפחת רוטשילד יזמה הקמת מפעלי 

צדקה וחסד בקהילות יהודיות ברחבי העולם, ובניה ייצגו אותן בפני 

שליטי האומות.



חייו 
מסע 

 His Life's Journey 

سيرة حياته
م

3 21 1

העלאת עצמות הברון ורעייתו 

לרמת הנדיב, 1954

Transferring the remains of 

the Baron and Baroness to 

Ramat Hanadiv, 1954

جلب عظام البارون إدموند 

وعقيلته إلى رمات 

هنديف، 1954

عע E
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קבלת פנים לברון בחוף טנטורה, 1925 
Reception for the Baron on the beach at Tantura, 1925

شاطئ الطنطورة، 1925استقبال البارون في 

ספינת הברון מול חוף טנטורה

The Baron's boat off the coast at Tantura

سفينة البارون مقابل شاطئ الطنطورة 

זכרון יעקב, 1925הברון אדמונד ורעייתו אדלאייד 
Baron Edmond and Baroness Adelheid, Zichron Ya'akov, 1925 ،زخرون يعقوب، 1925البارون إدموند وعقيلته أداليده

נציגי יישובי הברון

נושאים שקיות עפר מאדמת הארץ

לטמון בקברו, רמת הנדיב, 1954

Representatives of the Baron's 

villages carry packets of Israeli 

soil to put in his grave, 1954

مندوبو بلدات البارون 

يحملون أكياس تراب من أرض البالد

لوضعها على قبره، رمات هنديف، 1954 

שיבולים דקות, הריני בעיני כחולם חלוםהמסכנים יגעים להוציא מהאדמה הרזה זרועה אבנים, מלאה קוץ ודרדר, ויושביה עבודתי, בזכרי את פני הארץ, ארץ כחמישים שנה מיום שהתחלתי את בהעלותי בזכרוני את הזמן שעבר, 

מנאומו של הברון רוטשילד בתל אביב, 1925

"

"

הברון בנימין )אדמונד( דה רוטשילד בארץ ישראל

הברון רוטשילד )1845–1934( היה בנם השלישי של יעקב )ג'יימס(, 

ראש הענף הצרפתי של המשפחה, ושל בתיה )בטי( דה רוטשילד. 

לבו לא נטה אחר עסקי הבנקאות, ואת עיקר זמנו הקדיש לאהבתו 

לאמנות. בשנת 1882 החל לעסוק בענייני ההתיישבות בארץ ישראל 

ומפעל זה עמד מאז במרכז עשייתו.  הברון ביקר בארץ רק חמש 

פעמים, אך השפעתו הייתה מכרעת על נופה של הארץ ועל החיים 

בה. הוא נודע כ"נדיב הידוע" וכ"אבי היישוב", וזכה להיות שותף 

מרכזי בעיצוב נוף המולדת של העם היהודי ולהשפיע על החברה ועל 

התרבות בארץ בעידן של תמורות היסטוריות.



ניחוחות וטעמים
 Tastes and Scents
 أشذاء ومذاقات

שדות היסמין בבנימינה, שנות ה-20

Jasmine fields in Binyamina, 1920s

حقول الياسمين في بنيامينا، سنوات الـ20

מפעל החשמל בנהריים 
The electric power station at Naharayimمصنع الكهرباء في نهرايم

טחנות הקמח הגדולות, חיפה

The Palestine Flour Mills, Haifa

الطواحين الكبيرة، حيفا
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חקלאות ותעשייה
המלח, בתחנת החשמל בנהריים, בטחנות הקמח הגדולות בחיפה ועוד.ג'יימס פעלו גם לפיתוח מפעלי תשתיות ותעשייה: במפעל האשלג בים בלתי נפרד מנוף הארץ ומתנובתה, וההדרים, עלו ושגשגו. הברון ובנו נטמעו בחקלאות המקומית, ואילו כרמי הגפנים ויקבי היין, שהיו חלק תעשיית הבושם וגידולי הטבק הם מפעלים חקלאיים ייחודיים שלא הפרדסנות, וסוגים שונים של פירות הדר הוכנסו לארץ ביוזמתו. המעלה קיוו להפיק בושם יוקרתי מפרחי היסמין. הברון עודד את בראש פינה מפעל למשי, במטולה מפעל לטבק, ובבנימינה וביסוד בראשון לציון ובזכרון יעקב. בחוף טנטורה הקים מפעל לבקבוקי יין, תעשיית יין שתוכל להתחרות בשווקים בעולם. כך נולדו יוזמות היקבים בצרפת היה בעליהם של כרמים ויקבים, והברון חלם להקים בארץ שיזם הברון – הם עדות לפעולותיו ששינו את נוף הארץ. בית רוטשילד היין, הטבק, ההדרים, הבננות והבושם – מפעלים חדשניים בחקלאות 

אמרתי בלבי שאם אפשר יהיה לגדל בארץ 

ישראל את הגפנים שענביהן משמשים 

לעשיית היינות המשובחים של בורדו, 

אז           
אולי יצליחו לעשות שם יינות ]...[ ו

יהיה עתידם של חלוצי עיון קרא ]ראשון 

לציון[ מובטח

הברון בנימין דה רוטשילד, עדות בפני הנרי פרנק, מנהל 

פיק"א, כתב העת בוסתנאי, 1934

"

"



בית המרקחת בזכרון יעקב

The pharmacy in Zichron Ya'akov

الصيدلّية في زخرون يعقوب

בית הספר ביבנאל
The school in Yavne'el

مدرسة يفنيئيل

מרפאת טיפת חלב בירושלים, 1925

Well baby clinic, Jerusalem, 1925

عيادة األّم والطفل، القدس، 1925

المدرسة العاّمة في بنيامينا، The primary school in Binyamina, 19291929בית הספר העממי בבנימינה ,1929

קבלת פנים לברון 

בבית הכנסת בזכרון יעקב, 1925

Reception for the Baron at the synagogue

Zichron Ya'akov, 1925

استقبال البارون في الكنيس في 

زخرون يعقوب، 1925
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תרבות ורוח
 Culture and Spirit
 ثقافة وإنسانّيات

עליכם לדבר רק בשפה אשר בה דברו "

אבותינו לפנים, היא השפה העברית, 

ומקווה אני כי בבואי שוב הנה אשמע את 

כולכם מדברים עברית

הברון רוטשילד בנאומו בבית הכנסת 
בזכרון יעקב, 1893

"

קהילה, דת, חינוך ורפואה

מה תהיה דמותה של החברה היהודית החדשה שתקום בארץ ישראל? 

הברון רוטשילד המשיך במסורת משפחתו של תמיכה במפעלי החסד 

והצדקה בקרב הקהילות היהודיות המסורתיות במזרח אירופה, ובד בבד 

האמין בצורך להקים חברה מודרנית ויצרנית הנשענת על יסודות של 

תרבות יהודית וכללית. בכל היישובים שבהם תמך הוא הקים תשתית 

של שירותי קהילה, שמחלקם נהנו תושבי הסביבה, יהודים וערבים 

כאחד. הברון דאג לביסוס מוסדות חינוך, והתעקש על שימוש בשפה 

העברית לצד השפה הצרפתית. הוא הביא לארץ רופאים שהקימו 

מרפאות ובתי חולים מודרניים וסייעו להיאבק במלריה ובמחלות שנבעו 

מרמת המחיה הירודה, ותמך בהקמת מוסדות תרבות ובתי כנסת שיהיו 

מרכז לחיי הקהילה.



Archaeological finds from the Land of Israel in the Baron's collection

من مجموعات البارون روتشيلدمن أرض إسرائيل مكتشفات أركيولوجية   מאוספי הברון רוטשילדמארץ ישראל ממצאים ארכיאולוגים 

עבר, הווה ועתיד

 Past, Present and Future

الماضي، الحاضر والمستقبل
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ייבוש ביצות כבארה

Draining the Kabara swamps
تجفيف مستنقعات الكبارة

 למרגלות הכרמל, שנות ה-20ייבוש ביצות כבארה
Draining the Kabara swamps at the foot of the Carmel ridge, 1920sسفح جبل الكرمل، سنوات الـ20 تجفيف مستنقعات كبارة عند

בריכת בנימין, זכרון יעקב
 The large cistern at Zichron Ya'akov known as 'Binyamin's Pool'
 بركة بنيامين، زخرون يعقوب 

"

"
הרוח של עם ישראלמדבר – כל אלה העידו על הכוח ועל אורך הכרמים והפרדסים, הנראים כנאות     פינה לבניין ישראל. השדות המעובדים, והנה החול, כדברי המשורר, היה לראש היו אומרים לי אז: אתם בונים על חול, 
מנאומו של הברון רוטשילד בתל אביב, 1925

הברון משנה את נוף הארץ

מפעליו של הברון שיקפו את כוונותיו הלאומיות, ותפיסותיו 

התרבותיות האירופיות יושמו בנוף הארץ וביישובים שהקים ושבהם 

תמך. תחומי ההתעניינות שלו היו מגוונים. הברון ראה בחקר העבר 

מרכיב חיוני בקשר שבין העם לארצו ושאף להקים את המוזיאון 

לעתיקות היהודים. בשנים 1914-1913 הוא יזם חפירות ארכיאולוגיות 

בעיר דוד, גרעינה הקדום של ירושלים, ובכך העמיד נדבך ראשון לחקר 

קדמוניות הארץ בידי ארכיאולוגים יהודיים.

פיתוח החקלאות והתעשייה, חקר האדמות ורכישתן ומיזמי 

בנייה ואדריכלות, עמדו במרכז יוזמותיו והיה להם המשך במפעלי 

ההתיישבות, החקלאות והתעשייה של חברות ההתיישבות יק"א    

)JCA – החברה היהודית להתיישבות(, שניהלה את מפעלי הברון 

בארץ משנת 1900, ופיק"א )PICA – החברה להתיישבות יהודית בארץ 

ישראל(, שנוסדה בשנת 1924.
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תרומה ועשייה 
 Contribution and Achievements المساهمة والعمل
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דורותי דה רוטשילד 

והנשיא זלמן שזר 

Dorothy de  Rothschild 

and President Zalman Shazar

دوروتي دي 

روتشيلد والرئيس زلمان شزار

ג'יימס ודורותי דה רוטשילד, 

ראשון לציון, 1934

James and Dorothy de Rothschild,

Rishon LeZion, 1934

جيمس ودوروتي دي روتشيلد، 

ريشون لتسيون، 1934

בית המשפט העליון, ירושלים

The Supreme Court, Jerusalem

المحكمة العليا، القدس

תלמי אלעזר, העלייה על הקרקע, 1952

 Anniversary of the establishment 

of Talmei Elazar, 1952

تالمي إلعزار، الصعود على األرض، 1952

חנוכת משכן הכנסת 
י״ד באלול תשכ״ו 
30 באוגוסט 1966

Inauguration of the 
Knesset building, 

30 August 1966
تدشين مبنى الكنيست 

30 آب, 1966

דורותי דה רוטשילד 
עם יגאל ידין בחפירות חצור, 1958

Dorothy de Rothschild with Yigael Yadin 
at the Hatzor excavations, 1958

حفرّيات حتسور، 1958مع يغآل يدين في دوروتي دي روتشيلد 

]...[ היסטוריה ארוכה של הישגים למייסדנו הברון רוטשילד ואחריו פיק"א 
בתחום פיתוח המוסדות החקלאיים,  

היסטוריה זו עודנה נמשכתהתעשייתיים והחברתיים של הארץ הזאת. 
אחוזת וודסדון, אנגליהדוח פיק"א לאו"ם, 30 ביוני 1947, ארכיון פיק"א, 

"

"

נתיב תרומה ועשייה

במפנה המאה העשרים )1900( העביר הברון אדמונד דה רוטשילד את האחריות לניהול 

המושבות לידי יק"א )JCA – החברה היהודית להתיישבות(, אך המשיך להיות מעורב במימון 

פעולותיה ובניהולן. בשנת 1924 שבה משפחת רוטשילד לפעול בארץ באמצעות חברת פיק"א 

)PICA – החברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל(, שבראשה עמד בנו של הברון, ג'יימס 

דה רוטשילד )1878–1957(, שקבע את מושבו באנגליה. לצד תמיכתן במושבות הוותיקות 

הקימו יק"א ופיק"א יישובים חדשים, ייבשו ביצות ופיתחו מפעלי חקלאות ותעשייה. ג'יימס 

ורעייתו דורותי )1895–1988( המשיכו כל חייהם ללוות את יישוב הארץ ויזמו והובילו מפעלים 

מרכזיים בה, שגולת הכותרת שלהם הייתה בניית משכן הכנסת בירושלים. לאחר מותו של 

ג'יימס הקימה דורותי את יד הנדיב ועמדה בראשה. גני הזיכרון ברמת הנדיב היו בבת עינה. 

בין שפע רעיונותיה והצעותיה ליוזמות חדשות היה 'גן הריחות' עם שלטים בכתב ברייל 

המיועדים לכבדי ראייה. 

שלשלת הדורות של משפחת רוטשילד נמשכת במעורבות, בפיתוח וביזמות בארץ. יד הנדיב 

שמה לה למטרה יצירת משאבים לשם קידום ישראל כחברה דמוקרטית, תוססת ובריאה 

המחויבת לערכים יהודיים ולשוויון הזדמנויות למען כל תושביה. יד הנדיב סייעה בהקמתם 

של מפעלים לאומיים, תרבותיים וחינוכיים, בהם הטלוויזיה החינוכית, האוניברסיטה הפתוחה, 

משכן בית המשפט העליון ומיזם הספרייה הלאומית החדשה, ומסייעת בהפעלתם.


