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 לו הייתי רוטשילד

 :מטרה

 .היכרות עם הברון רוטשילד ומקומות הקשורים אליו

  : חומרים

  (ראה תמונה)לוח הפעילות 

 10 כרטיסי חידות ציורים 

 10 תמונות האתרים שעל הלוח 

  (אגורות 10של )מטבעות כסף 

 שטרות רוטשילד 

 :מהלך הפעילות

.ילות כשהשיר מתנגן ברקענכנסים לחדר הפע  

(בהמשך. )עזרתו ליהודיםהמנחה מספר בקצרה על רוטשילד ו  

אפשר לתת )עץ וקבוצה אחת פלי : כל קבוצה היא קבוצה אחת. מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות מתחרות

...(. לנציג מהקבוצה להפיל גורל  

המדריך מטיל מטבע והקבוצה . שילדשטרות של רוט 10 -מטבעות ו  10: בתחילת המשחק נותנים לכל קבוצה

. שסימנה עלה בגורל שולפת חידת ציורים מהערימה  

קוראים את , כעת. מניחים את המטבע על שם המקום כשסימן הקבוצה שלהם כלפי מעלה -פתרו את החידה 

והמדריך מצמיד את התמונה ... הסיטואציה ועוזרים לתושבים לפתור את הבעיה בעזרת כספם הרב כמובן

 . תאימה ללוחהמ

 

 ?מי היה הברון רוטשילד

. נחשב לאבי הישוב היהודי המתחדש בימי העליה הראשונה, "הנדיב הידוע"הברון רוטשילד ידוע גם בכינויו 

רוטשילד . פעל הרבה למען המושבות הצעירות בארץ ועזר להן להתקיים כאשר נקלעו למשברים כלכליים

. י מתן מענקים ועל ידי בניית משק חקלאי מתקדם"הקיימות עהקים מושבות חדשות ואף סייע למושבות 

 .בהן תמך ונלמד כיצד עשה זאתבפעילות זו נכיר כמה מהמושבות 

 :נספח לוח הפעילות
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  לו הייתי רוטשילד

 שלדון הרניקו רי בוק'ג: מילים

 שלדון הרניקו רי בוק'ג: לחן

 דן אלמגור: תרגום

 

  לו הייתי רוטשילד

  בה דםאבה דגה דגה דבה דבה דבה ד

  כל היום הייתי בדה בם

  לו הייתי איש עשיר

  אז הייתי נח קצת

  אבה דגה דגה דבה דבה דבה דבה דם

  כל היום הייתי בדה בם

  היידל דילדל דיידל איש עשיר

 

 , הייתי אז בונה לי בית מאבן

 , עם גג אדום, בית נאה

 . שלוש שורות מדרגות על יד הקיר

 , רק עולים -ובאחת 

 , רק יורדים -בשניה 

 , השלישית לא תוביל לשום מקום

 ! רק שידעו שזה ביתו של גביר

 

  אז החצר תהיה מלאה אפרוחים

  כולם אווזים וברווזים

  שיקימו רעש בקול אדיר

  וכל הפדגה פדגי פדגו פדגה

  קוקוריקו ישמע למרחקים

 

 ..... לו הייתי רוטשילד

 

 

 

 

 

 

 

  שם על המירפסת, היא גולדה, וזוגתי

 , ם סנטר כפול מתאיםע

 . כמו אשתו של רב קלמן הפרנס

 , והיא תיפסע לה שם כגברת מפורכסת

 , ותיצרח על המשרתים

 . כמו טווס -! אוי -מתנפחת 

 

  יבואו כל חכמי העיר לשאול בעצתי

  גם הרב אותי ישאל אז

 : מה הדין והמינהג

 , רב טוביה, אם תואיל

 , רב טוביה, מה הדין

 ? בערב חג בביצה שלא נולדה

 

  ולעולם שום איש לא יעיר לי

 . אם טעיתי בדברי

 ! ודי -כי הגביר צודק תמיד 

 

  ואז אוכל סוף סוף בבית המידרש

 , ללמוד כל הימים, לשבת

 . לשבת סוף סוף על יד כותל המיזרח

  י"ולהתפלפל קצת על רש, ולהתפלל

 . עם כל תלמידי החכמים

 ... וזה יהיה חלום נפלא כל כך

 

 .... הייתי רוטשילדלו 

 

 . החי והקיים, אלי, הו

 . העוזר דלים ומושיעם

  מה היה ניגרע כבר בעולם

!?לו הייתי קצת עשיר

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2681&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2681&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2682&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2681&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2681&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2682&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=303&lang=1
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 מזכרת בתיה

שקלים  9,000היו חסרים "( מזכרת בתיה"שמה הקודם של " )עקרון"האיכרים שעלו ל 11 -ל
 ?האם תוכלו לעזור להם. כדי לקנות אדמה מתאימה לגידול תבואה

 

 ראשון לציון

הם . השלטון הטורקי התנגד לבניית בית כנסת והעולים בנו אותו כמחסן של ציוד חקלאי
לקראת סוף . את הציוד במרתף וכשהטורקים התקרבו מילאו בו את היכל התפילה מילאו

 ...שקלים 9,500הבנייה הם גילו שחסרים להם 

 

 זכרון יעקב

וקורא לה זכרון יעקב על שם אביו הוא גם דואג " זמארין"רוטשילד עוזר גם למושבה 
 1,500היקב דרושים  להקמת. שהאכרים ייטעו כרמים ומקים את היקב השני בגודלו בישראל

 ...שקלים

 

 פתח תקווה

כדי להילחם במגיפה האיכרים רוצים לייבש את הביצות . מגיפת מלריה פרצה בפתח תקווה
עזרו להם כדי למנוע . שקלים 9,000מחירו של פרויקט כזה הוא . ולנטוע עצי אקליפטוס

 .קרבנות נוספים

 

 בנימינה

בנקודה הכי גבוהה בבנימינה . בה חקלאיתבנימינה נקראת על שמו של הברון והיתה מוש
 ....שקל לבניה 1,500החלו לבנות בריכה אבל חסרים עוד 

 

 ראש פינה

חיים  -מורים מוכשרים כבר היו ! העולים החדשים חשבו שבארץ ישראל צריך לדבר עברית
. וילקומיץ ויצחק אפשטיין שפעלו רבות להחדיר את השפה העברית אבל חסר בית ספר

 .שקל בלבד 1,000לה המבנה יע

 

 יסוד המעלה

הברון רוטשילד רוצה להקים מפעל לתעשיית בשמים והוא קונה לאנשי המושבה החדשה 
 .שקל 9,000כל זה בעלות של . המון זרעים של ורדים וכלים חקלאיים
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 גבעת עדה

א הו. והברון רוצה להנציח את שמה של אשתו אדלאיד... מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה
ומעניק לתושבים סכום " גבעת עדה" -(שקרויה על שמו)קורא למושבה הסמוכה לבנימינה 

 .שקלים 9,000מכובד של 

 

 עיר דוד

הנדיב הידוע רוטשילד רכש שטח קרקע בעיר דוד ושכנע את הארכיאולוג ריימון וייל לחפור 
 .בזכותו התגלו דברים חשובים שלימדו על תולדות בית הכנסת היהודי. שם

 .שקל 1,500ורת הקרקע הוא שילם תמ

 

 רמת הנדיב

העלו את עצמותיהם לארץ והם נטמנו ברמת  1951הברון ואשתו עדה נקברו בצרפת ובשנת 
 .שקלים 1,000עלותה של כל מצבה הוא . הנדיב שליד זכרון יעקב
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 מזכרת בתיה

האיכרים שעלו  11 -ל
שמה הקודם של " )עקרון"ל
היו חסרים "( מזכרת בתיה"

י לקנות שקלים כד 00222
אדמה מתאימה לגידול 

האם תוכלו לעזור . תבואה
 ?להם

 

 פתח תקווה 

לריה פרצה בפתח מגיפת מ
כדי להילחם . תקווה

במגיפה האיכרים רוצים 
לייבש את הביצות ולנטוע 

מחירו של . עצי אקליפטוס
 00222פרויקט כזה הוא 

עזרו להם כדי . שקלים
 .למנוע קרבנות נוספים
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 יסוד המעלה

 הברון רוטשילד רוצה
להקים מפעל לתעשיית 

בשמים והוא קונה לאנשי 
המושבה החדשה המון 
זרעים של ורדים וכלים 

כל זה בעלות של . חקלאיים

 .שקל 00222

 ראש פינה

 
העולים החדשים חשבו 

שבארץ ישראל צריך לדבר 
מורים מוכשרים ! עברית

חיים וילקומיץ  -כבר היו 
ויצחק אפשטיין שפעלו 

רבות להחדיר את השפה 
ברית אבל חסר בית הע

 10222המבנה יעלה . ספר
 .שקל בלבד
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 רמת הנדיב 

הברון ואשתו עדה נקברו 
העלו  1591בצרפת ובשנת 

עצמותיהם לארץ והם את 
נטמנו ברמת הנדיב שליד 

עלותה של כל . זכרון יעקב

 .שקלים 10222מצבה הוא 

 בנימינה

בנימינה נקראת על שמו 
של הברון והייתה מושבה 

בנקודה הכי . חקלאית
גבוהה בבנימינה החלו 

לבנות בריכה אבל חסרים 
 ....שקל לבניה 10922עוד 
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 עיר דוד

הנדיב הידוע רוטשילד רכש 
שטח קרקע בעיר דוד 
ושכנע את הארכיאולוג 

. ריימון וייל לחפור שם
בזכותו התגלו דברים 
חשובים שלימדו על 

 .תולדות בית הכנסת היהודי

תמורת הקרקע הוא שילם 
 .שקל 10922

 

 גבעת עדה

כל גבר מצליח מאחורי 
והברון רוצה ... עומדת אישה

להנציח את שמה של אשתו 
הוא קורא . אדלאיד

למושבה הסמוכה לבנימינה 
גבעת " -(שקרויה על שמו)

ומעניק לתושבים " עדה
 00222סכום מכובד של 

 .שקלים
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 זכרון יעקב

רוטשילד עוזר גם למושבה 
וקורא לה זכרון " זמארין"

יעקב על שם אביו הוא גם 
דואג שהאיכרים ייטעו 
כרמים ומקים את היקב 

. השני בגודלו בישראל
להקמת היקב דרושים 

 ...שקלים 10922

 

 ראשון לציון

השלטון הטורקי התנגד 
לבניית בית כנסת והעולים 
בנו אותו כמחסן של ציוד 

הם מילאו את . חקלאי
הציוד במרתף וכשהטורקים 
התקרבו מילאו בו את היכל 

לקראת סוף . התפילה
הבנייה הם גילו שחסרים 

 ...םשקלי 00922להם 
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 ביקור הברון ואשתו בזיכרון יעקב 
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 בפתח תקווה" שער הברון"אנדרטת 
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 לכבוד הברון 1591בול משנת 
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