
 בשנת "החקלאית"ר סמסונוב בפני האספה הכללית  של "נאומו של ד

1922  

  

לשאלה של הרחבת פעילותה לאזורים נוספים " החקלאית" נדרשה 1922    כבר בשנת 

לישובי הגליל התחתון וכן לשני רק  את שירותיה "החקלאית"עד לרגע זה נתנה . בארץ

   .קיבוצים בעמק הירדן ומספר ישובים בגליל העליון

נסב ויכוח קשה בין אלה שראו , 1923 לינואר 17    באספה השנתית שהתקיימה בטבריה ב 

את הצורך בהתרחבות החברה לאזורים נוספים בארץ תוך מגמה של הגדלת המשק ושיפור 

ולכן ) הפסדים(לבין אלה שחששו שכל הרחבה תגרום לחברה יותר הוצאות , איכות הבהמות

 -ור סמיט ’שכיבד אותה בנוכחותו המיג, באספה. ומצמתמעדיפים לשמור על מסגרת מצ

 *יצחק סמסונוב' דרהשתתף גם ,  הראשי של ממשלת המנדט הבריטיהווטרינריהקצין 

 PALESTINE JEWISHא  "בתפקידיו כבא כוח מחלקת החקלאות הממשלתית וכנציג הפיק

 COLONISATION ASSOCIATION  . זו מצאנו למעניין להביא את נאומו באספה

  : בקיצורים מעטיםבשפתה המקורית ו

  

במקרה הייתה לי ההזדמנות להשתת� באספתכ� רבת הער� וחשובת     "

. סמיט שהזמינני ללוותו לאספתכ�' אסיר תודה לי להיות בעד זה לדר. התוצאות

להשתמש בהזדמנות זו כדי לבטא את רגשותיי בתור פרט , הרשוני נא רבותיי

או יותר נכו� אל החברות " החקלאית"וע לכ� לובתור איש שאינו רחוק כיד

  . ההדדיות לאחריות המקנה

    למרות כל האופטימיז� אשר בו ניגשתי לפני כשלש עשרה שנה בער� לסדר 

לא עלה על דעתי שאזכה לראות הפרחה כל כ� מהירה , במושבות אחריות למקנה

. � הזהבפרט אחרי כל המאורעות במש� הזמ. של גרעי� שנזרע בכל כ� עמל

 איכרי הגליל הראו לעול� ".צורויקנה יהזורעי� בדמעה בר "נתאמת הפתג�

,  שה� תפסו את חשיבות המוסד המעניי� אותנו היו�,ישראלי-החקלאי הארצי

  .העלול לשבח ולשפר את מצב החקלאי



 כל זמ� שמספר הבהמות איננו ,    ידוע הוא לכל שהחקלאות אינה מבוססת

לאדמה נחוצות , תה מידה שהבהמה זקוקה לאדמהבאו. מתאי� לשטח האדמה

  כשבאי� להתעניי� אל .  בהמות

גבינה , גודל הסכומי� המוצאי� כל שנה ושנה לחו! לאר! בשביל הכנסת חמאה

  ?מה עושי� חקלאינו: מתעוררת השאלה, וכדומה

אי אפשר לחקלאי .     על השאלה הזאת נתנו איכרי הגליל את התשובה הנכונה

כל זמ� שאי� ביטחו� מצד , ול בהמות ולהשקיע בה� סכו� הגו� לקנות�להתמסר לגיד

שאז תהיה האפשרות לשוב ולהשיג את תמורת , חברה לאחריות במקרה של מוות

אי� לכ� שיטה של אחריות יותר נכונה מאשר שיטה זו של . הבהמה המתה

כל החברות המסחריות שהתעסקו בענ� זה פשטו את ; והראיה" אחריות הדדית"

שיש לה� , ההדדיות אפשרית רק בי� אנשי� המכירי� אחד את השני. הרגל

היכולי� לעשות ביקורת איש על רעהו במה שנוגע לטיפול , ענייני� משותפי�

ג� בענ� . שעבודת� היא פחות או יותר מסוג אחד, בבהמות ואופ� ניצול�

  .הכלכלי הסוציאלי הזה הנכ� איכרי הגליל למופת ליתר המושבות

, שבה במידה שהחברה ההדדית יותר גדולה,     אול� עלי להעיר שא� נכו� הוא

 אל נשכח שזה אפשרי רק -באותה מידה מבוסס קיומה , שמספר חבריה יותר גדול

ואלה אינ� במציאות א� ניקח . שכל התנאי� שהזכרתי לעיל ישנ� במציאות

  .ל וחדרהלדוגמא שתי מושבות מרוחקות כגו� כפר תבור ומתולה או יבנא

הרשוני נא רבותיי להזכירכ� מה שהיה לי הכבוד להציע לפניכ� ,     אי לזאת

הרבו את מספר החברי� הלוקחי� חלק . לפני ארבע עשרה שנה בער�

השתדלו לבלי הזניח א� בהמה אחת בלתי , בכל מושבה ומושבה" החקלאית"ב

נפי בל תפסידו כוחות בהשתדלותכ� לפשט את ע, אבל. מובטחת באחריות

  .  אומר הפתג�"תפסת מרובה לא תפסת. "אגודתכ� הצעירה למקומות רחוקי�

.  וג� דעתו של מר פרנקא"פיקההצעה שהנני מציע לפניכ� היא ג� דעת 

. מוטב שאר! ישראל תתחלק למחוזי� בנוגע לחברות לאחריות למקנה, לדעתי



אלו מ� בכדי לאמ! את כל החברות המחוזיות ה. ושבכל מחוז תווסד חברה כזו

א "אינני טועה בחושבי שפקידות היק. אחריות-הצור� לייסד פדרציה לש� דו

  .אול� אני מדבר עכשיו בתור פרט, ל"תתמו� במוסד הנ

הברו� ,  הגדולמו לדברי כשאזכיר לשבח את נדיבנו    הנני בטוח שתסכי

 על תמיכתו המוסרית והחומרית בנוגע לענ� המעניי� ,אדמונד דה רוטשילד

  .היו�אותנו 

    נוכחותו של מר סמיט באספתכ� מבליטה את התעניינות הממשלה 

ור ’בעבודתכ� המופתית והנני מקווה שאחרי הדי� וחשבו� מהאספה שיגיש מיג

 תגדל התעניינותו ותתבלט להבא באופ� יותר ,סמיט למנהל מחלקת החקלאות

  .ממשי

 המצוי� לכישרונ�    צעדי� ענקיי� נעשו על ידכ� בענ� אחריות המקנה הודות 

עוד . ובפרט למר! שהושקע בחברה זו מטע� מנהליה" החקלאית"של חברי 

נעבור במהרה את הדר� , העבודה מרובה אבל בצעדי� כאלו שנעשו עד עתה

, אר! זבת חלב ודבש"המובילה אותנו לתקופה שבה נזכה לראות את ארצנו  

  ".ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו

  

  .ר יצחק סמסונוב"ד*

לאחר מספר שנים למד במקוה ישראל ו,  גדל בחדרה.טרינר היהודי השני בארץ ישראלהוו

מטעם הברון רוטשילד  החל לעבוד 1909משנת . יצא ללמוד רפואה וטרינרית בצרפת

 הממשלתי הווטרינרי צורף לשירות 1921בשנת . א בצפון הארץ ובדרומה"במושבות הפיק

. 1922וטרינרים בשנת ו הסתדרות הרופאים הסדימייהיה בין . כקצין וטרינרי לאזור חיפה

  .1944ר סמסונוב נפטר בשנת "ד

  

  

 


