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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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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
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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



חייו 
מסע 

 His Life's Journey 

سيرة حياته
م
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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
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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 



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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"
قلُت في نفسي إّنه لو كان من الممكن 

تربية كروم عنٍب ُيستخدم عنُبها لصنع 

نبيذ بوردو الفاخر، لرّبما سيكون من 

الممكن أن ينجحوا هناك في صناعة 

النبيذ ]...[ األمر الذي من شأنه أن ُيمّثل 

مستقباًل ضمانة لطليعيي عيون قارة 

]ريشون لتسيون[

البارون بنيامين دي روتشيلد، شهادة أمام هنري فرانك 

مدير وكالة االستيطان اليهودي في أرض إسرائيل، 

بستاني، 1934
"

الزراعة والصناعة
وصناعية: مصنع البوتاسيوم في البحر الميت، شركة الكهرباء في نهرايم، وازدهرت. عمل البارون وابنه جيمس، أيًضا، على تطوير مشاريع بنية تحتية كانت جزًءا ال يتجّزأ من مشهد البالد ومن محصولها، والحمضّيات، نمت كّلها استيعاُبها في الزراعة المحلّية، في حين أّن كروم العنب ومصانع النبيذ، التي بمبادرته. ُتعتبر صناعة العطر وتربية التبغ أعمااًل زراعّية ممّيزة لم يسبق أن تّم الحمضّيات، حيث تّم إدخال أنواع مختلفة من فواكه الحمضّيات إلى البالد همعاله كانوا يرجون إنتاج العطر الفاخر من زهور الياسمين. شّجَع البارون زراعة بينا مصنًعا للحرير، وفي المطلة مصنًعا للتبغ، وفي بنيامينا وفي يسود يعقوب. على شاطئ الطنطورة، أقاموا مصنًعا لقناني النبيذ، في روش وبذلك نشأت مبادراٌت لتأسيس صناعة نبيٍذ في ريشون لتسيون، في زخرون في إقامة صناعِة نبيٍذ في البالد، ُيمكنها أن ُتنافس في األسواق العالمّية، كانت أسرة روتشيلد هي صاحبة الكروم ومصانع النبيذ، وكان البارون قد حلم التي بادر إليها البارون – ُتعتبر شهادًة على أعماله التي غّيرت مشهد البالد. إّن النبيذ، التبغ، الحمضيات، الموز والعطر – المصانع الحديثة في مجال الزراعة 

ومخازن القمح الكبيرة في حيفا، والمزيد.



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

عليكم التحّدث فقط باللغة التي تحّدث "
بها آباؤنا من قبل، وهي اللغة العبرّية، 
وإنني أرجو أن أسمعكم جميًعا تتحّدثون 

العبرّية لدى عودتي إلى هنا من جديد

البارون بنيامين دي روتشيلد في خطابه في كنيس بزخرون 
يعقوب، 1893

"

جالية، ديانة، تربية وطب

ماذا ستكون هوّية المجتمع اليهودّي الجديد الذي سيقوم في أرض إسرائيل? 

واصَل البارون روتشيلد تقليَد عائلته في منح الصدقات والحسنات في 

أوساط الجاليات اليهودّية التقليدّية في أوروبا الشرقّية، وإلى جانب ذلك 

آَمَن بالحاجة إلى إقامة مجتمٍع عصرّي وُمنِتج يرتكُز على أُسس الثقافة 

اليهودّية والعاّمة. في كّل المستوطنات التي دعمها، أقاَم البارون بنية تحتية 

لخدمات اجتماعّية، تمّتع بقسٍم منها سّكان المنطقة، من اليهود والعرب 

على حدٍّ سواء. اهتّم البارون بتأسيس معاهد تربوّية، وأصّر على استخدام 

اللغة العبرّية إلى جانب اللغة الفرنسّية. جلَب معه إلى البالد أطّباَء أّسسوا 

عياداٍت ومستشفياٍت عصرّيًة، وساعدوا في مكافحة المالريا وأمراٍض نتجت 

من مستوى المعيشة المتدّني، كما دعم إقامة معاهد ثقافّية وُكنس تكون 

مركًزا لحياة الجالية.



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 

ذلك أبرَز للعياِن قّوة شعب إسرائيل التي تبدو كواحاٍت في الصحراء – كّل الحقول المحروثة، الكروم والبساتين رأي الشاعر – حجر الزاوية لبناء إسرائيل. يستحيُل صخًرا، وهذا الصّخُر كان – على على أرضّية من رمال، وها هو الرمل كانوا يقولون لي حينها: إّنكم تبنون 
وطول أناته

من خطاب البارون روتشيلد في تل أبيب، 1925
"

"
البارون يغّير مشهَد البالد

إّن أعمال البارون التي عّبرت عن نّيته القومّية وتفكيره الثقافّي األوروبّي 

َقت على مشهد البالد وعلى المستوطنات التي أّسسها ودعمها. كانت  ُطبِّ

ا في  مجاالت اهتمامه متنّوعة. اعتبَر الباروُن استكشاَف الماضي مرّكًبا حيويًّ

العالقة بين الشعب وبالده، وسعى لتأسيس متحف اآلثار اليهودّية. في 

السنتين، 1913-1914 بادر إلى حفرّيات أركيولوجّية في مدينة داود، نواة 

القدس القديمة، وبهذا فقد أّسس لبنة أولى لبحث تاريخ البالد القديم من 

قبل عالمي آثار يهود.

تطوير الزراعة والصناعة، تقّصي األراضي وشرائها، ومصانع البناء والهندسة 

المعمارّية، كّلها كانت في مركز نشاطاته، وكان لها استمرارّية في مشاريع 

االستيطان، الزراعة والصناعة التابعة لوكالتي االستيطان: جمعية االستيطان 

اليهودي )JCA(، التي أداَرت أعمال البارون في البالد منذ عام 1900، ووكالة 

االستيطان اليهودّي في أرض إسرائيل )PICA(، التي تأّسست عام 1924.
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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 

لمؤّسسينا، البارون روتشيلد ووكالة "

االستيطان اليهودّي في أرض إسرائيل، 

من بعده... تاريٌخ طويٌل من اإلنجازات 

في مجال تطوير المؤسسات الزراعية، 

الصناعية واالجتماعّية لدولة إسرائيل. 

ا هذا التاريخ ال يزال مستمرًّ

تقرير وكالة االستيطان اليهودّي في أرض إسرائيل، 30 

حزيران 1947، أرشيف وكالة االستيطان اليهودّي في أرض 

إسرائيل، وودسدون
"

مسار المساهمة والعمل
قام البارون في مطلَع القرن العشرين )1900( بنقل مسؤولّية إدارة 

المستوطنات إلى وكالة االستيطان اليهودّي )JCA(، ولكّنه واصَل عمله في 

تمويل وإدارة نشاطاتها. عام 1924، عادت عائلة روتشيلد إلى العمل بشكٍل 

مباشٍر في البالد من خالل وكالة االستيطان اليهودّي في أرض إسرائيل 

َسها ابن البارون إدموند دي روتشيلد، جيمس روتشيلد،  )PICA(، التي ترأَّ

الذي استقّر في إنجلترا. إلى جانب دعم المستوطنات القديمة، أقاَمت 

وكالة االستيطان اليهودّي َووكالة االستيطان اليهودّي في أرض إسرائيل 

مستوطناٍت جديدة، جّففت المستنقعات وطّورت مؤسسات زراعية وصناعّية. 

واصَل جيمس وعقيلته دوروثي طوال حياتهما مرافقة االستيطان في البالد، 

حيث بادرا إلى، وَعِمال على إقامة مؤسسات مركزّية في دولة إسرائيل، 

جت في بناء مبنى الكنيست في القدس. واصلت سلسلة األجيال  تتوَّ

المتعاقبة في عائلة روتشيلد المشاركة في تطوير البالد ومباشرة مبادرات 

عّدة. من خالل "ياد هنديف"، تّم بناء مؤسسات وطنّية مثل المحكمة العليا، 

م الدعُم والمبادرة إلى مؤسسات  والمكتبة الوطنّية الجديدة، وإلى جانبها ُقدِّ

ثقافية، تربوية وفنية في أوساط الجاليات المختلفة في دولة إسرائيل.


