
העברמ)חדשות1

יפעת-הרפתומוזיאוןארכיון-דורישלמה

)1944-1881(סמסונוביצחקד"ר
הווטרינריהרופאהיהסמסונוביצחקד"ר
ד"רהיההראשוןבארץ-ישראל.השלישיהיהודי

שם-טוב.יוסףד"רהשניאברמוב,אברהם

והציבורית,המקצועיתהשנים,רבתפעילותו

אשרואליו,שלומכתביםבעשרותלביטויבאה
שלנאמנהתמונהנותניםוהםלידינוהגיעו
העליהבתקופתבבעלי-חייםהבריאותיהמצב
מעניין,דברנצייןוהשלישית.השניה

במיעוטהשוניםגורמיםעםבארץשההתכתבות
בצרפתית.וברובהבעבריתהיתה
בהומל,ב-1881נולדסמסונוביצחקד"ר
הוריועםעלה18911(10בןבהיותורוסיה.

ד"רבחדרה.התיישבההמשפתהארצה.

שםלימודיוובגמרבמקוה-ישראללמדסמסונוב
וטרינרית.רפואהללמודצרפת,לאלפורנסע

הואארצה.וחזרהדיפלומהאתקיבלב-1909
העליוןהגלילבמושבותפיק"אמטעםעבד

העולםבמלחמתובשומרון.ביהודהוהתחתון,
וטרינרי.כקציןהתורכי,לצבאגוייסהראשונה
הווטרינרייםלשירותיםהצטרףב-1921

כוללבחיפה,מחוזירופאומונההמנדטוריים
ליציאתועדזובמשרהעבדהואהסגר.תחנת

ביוזמתו1922,בשנתב-1939.לגמלאות
4בחיפהבדירתוהתכנסונריה,י.ד"רוביוזמת
פרוינדד"רהחמישי,(יהודים,וטרינריםרופאים
שלסקציההקמתעלוהחליטוהגיע)ולאאיחר

הרפואיתההסתדרותלידוטרינריםרופאים
הסתדרותב-1928צמחהזומסקציהבא"י.

עמדסמסונובד"רבא"י.הווטרינריםהרופאים
בתקופתהעבודהתנאי1930.שנתעדבראשה
ביותר.קשיםהיווהשלישיתהשניההעליה

שלאורכהלכלכמעטמפוזריםהיוהישובים

אמצעיגדולים.היוביניהםוהמרחקיםהארץ

רכיבה,סוסעלכללבדרךהיוהתחבורה

כליברכבת.מסויימיםובמקומותבכרכרה

הרופאביןאוללקוחותהרופאביןהתקשורת
מכתביםהיוהברוןופקידותהישובלמוסדות
הדרושהזמןאךמברקים,דחופיםובמקרים
בנושאיםמטפליםהמכתביםרב.היהלהגעתם
אישי,בסגנוןהכתוביםרביםישאךמעשיים,

57
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קרוביםקשריםעלמעידהדברמשפחתי.כמעט
העוסקתהחבורהלביןסמסונובד"רבין

שלוםדרישות-בארץההתיישבוהבענייני
כליחוסרהילדים.בשלוםוהתעניינותלאשה

הרופא.שלדרכואתמלווהותרופותעבודה

פנייתו-המכתביםבאחדמוזכראופיינימקרה

הברוןפקידרוזנהקלמרסמסונובד"רשל
אםרוזנהק,אתשואלסמסונובהד"רבנצרת.

בדיקותלשםמיקרוסקופלולשאיליכולהוא
ממשלוחחוששסמסונובאךבקטריולוגיות.

יינזקהמיקרוסקופשמאלחיפה,מנצרתהכלי

לשםלנצרתלבואמציעהואלכןבדרך.
אתולקחתבסביבהוטרינרייםטיפולים

במכתב1910.היאהשנהבעצמו.המיקרוסקופ
ד"רכותבבסג'רה,החווהמנהלקראוזהלאליהו

באירופהלהזמיןצריךשקראוזהסמסונוב,

תספיקאשרבכמותכירורגייםוכליםתרופות

אלה,בדבריםמחסורישבארץכאןכילשנה,
קטנותהמרקחתבבתיהמצויותוהכמויות
מ-1910.הואהזההמכתבגםוטרינרי.לשימוש

גחלתהבקר,דברנגדחיסוןלחומריאשר
מגיעהחומדרובעגומה.פרשהזווירמת,

סמסונובעומדמקריםמאדבהרבהמקושטא.

רופאשהואשם-טוב,יוסףד"ראונים.בחוסר
אךקושטאעםבקשרעומדתורכי,ממשלתי

מברק,ישחומר.ולאמברקיםמשםמקבל
בפריט,פסערלמכיןשולחסמסונובשד"ר

לכתובתגחלת,נגדנקצינהמידלשלוחבבקשה

)2.2.1914(.רוביןד"רשל
מעשיתגישהבעלהואסמסונובד"ר

המכתביםבאחדהמתישבים.לגביגםומפוכחת

-קלווריסקי-הברוןשלגבוהלפקידכותבהוא
מניעתהסגרים,לגבימפורטותהוראותגתתי"
המושבות,בשטחיהערביםעדרישלרעיה

נוהגיבחוץ,בקרמקנייתמוחלטתהימנעות

המתישביםאתמכיראניוכו'.פגריםשלקבורה

מההמלצותאחתאףימלאולאהריהםשלך.
ההוראות,אתתתןשאתהמבקש,אנישלי.

אדמיניסטרטיבית".בצורה

נחלתםהואמקורמכלבקרקנייתשלהמנהג

לאממקורותהקנויהבקרעםוטובים.רביםשל
היאאופייניתדוגמהמחלות.מוכנסותבדוקים

יצחקידיעלביפודמשקאיותפרותחמשקניית
עמדואלהפרותבן-שמן.חוותעבורוילקנסקי

כעבוראךבחווה,בבידודימיםחמישהאמנם
התגלתההכלליתלרפתהעברתןאחרימה,זמן

מובאגםוכךקודיצה).-ממאידהנזלת(מחלה
פרותששקנהאשרמחדרה,איכרשלמקרה
אחתלחדרה,הגעתםאחריימיםושבועבצפת
ד"רבקר.דברזההיהחלתה.והשניהמתה

הסברהידיעלזהמסוכןבמנהגנלחםסמסונוב
אומתווךאוסוכןכעיןשימשרביםובמקרים

מקורותמפניוהזהירבקר,קנייתעלממליץ
הוארופיןד"רשלבקשתולפיכך,מסוכנים.

פרקנייתעלוילקנסקילמרב-1912ממליץ
והואלהרבעהמתאיםאשרבירותי-אוסטרפריזי,

נוסעהואאחריםבמקריםסביר.ומחירובריא
גםנכוןהדברבקניות.ומייעץולדמשקלבירות

הברון,שלהפקידיםעבורסוסיםקנייתלגבי
סמסונוב,ד"רלפימתו,הקודמיםסוסיהםאשר

המחלות,ענייןבכלשמענייןמהמנחרת.
שלאיזכורהואהכבדיםוההפסדיםהתמותה

משנתבמכתבוכךתמותה.בפניביטוחכעין
אני"סמסונוב:ד"רכותבלקלווריסקי,1910

חוקישללצרפתית!)מעברית(תירגוםלךשולח
בתוקףאשרתמותה"בפניבקרלביטוחהקופה"

תשעשזהנזכורבחדרה".חודשיםששהמזה
החקלאית"."ייסודלפנישנים

ד"רשלמלחמתוהיאבמינהמיוחדתפרשה

הכספיתוהתמורהעבודתותנאיעלסמסונוב

עםתנאיםלחתוםמשתדלסמסונובד"רעבורה.
חובותיואתמגדיריםאשרהמושבות,ועדי

היוהוועדיםתגובותעבודתו.עבורוהתמורה

משיביעקבזכרוןועדב-1916,למשלכךשונות.
נמצאתשבוהכספישהמצבסמסונוב,לד"ר

והםקבועההתקשרותמאפשראינוהמושבה
טיפולאומוזמןביקורכלעבורתשלוםמציעים

במרביתלחדרה.אליותובאאשרבבהמה,
פקידיחתימתאתהאיכריםדורשיםהמקרים

שהםלפניערבים,באיןהחוזים,עלהברון
בנצרת,לרוזנהקמ-1910במכתבמתקשרים.

לסג'רה,ההסכםנוסחאתששלחסמסונובכותב

ומלחמיהמסחהגן,ביתיבנאל),(ימהכנרת,
פרנק1400לתשלוםדרישהבחוזהמנחמיה).(
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ואינםעבודה,כלימשכורת,כולליםאשרבשנה,
מאדגמישסמסונובד"ראךתרופות.כוללים

בכנרת,ברמןמרעםבמו"מוכךבדרישותיו
250שלסכוםעלמסכםהואבתקיפותו,הידוע
עלהסכםגומרהואומסחהביבנאלוגםפרנק...

המו"מ"כותב:הואמלחמיהלגביאךפרנק.300

באי-תשלום".להסתכןמוכןלאאניכינפסק

הוצאותבעדלשלםלהזכירישפעםמידי
מיוחדתמנסיעהכתוצאההיואשרמיוחדות,

ב-1916,נתן.אשרחומריםאולסוס),הוצאות(

החמרתעםהראשונה,המלחמהימיבעצם

סמסונובד"רכותבבארץ,הכלכליהמצב
מלאמכתבבחיפה,ווקסלרלויהברוןלפקידי
להתחדשיכולהלאהווטרינריתהעזרה"יאוש:

חובלישילמהלאחדרהובחדרה.יעקבבזכרון

הסובביםוהתנאיםהמלחמהחודש.18מזה

מתקייםואנישלי,האישיהמצבאתהחמירו

עוברותלי.משלמיםשאתםפרנקהמ-50קושי

אתלשנותאניצריךאוליבמוחי,מחשבות
מקצועי".

כלעללמעשהעבדסמסונובשד"רנזכור

ועדממשמר-הירדןארץ-ישראל,שלשטחה

תחבורהבתנאיזהכלובן-שמן.חולדה
קשההעדריםשלהבריאותומצבפרימיטיביים

לד"רדרישהב-1914מגיעה,זהרקעעלביותר.

אתלהחליף"מיבנאל:ניסנבויםהאיכרמןרופין
מתאיםלאהואכיאחר,ברופאסמסונובד"ר

ומגיעמנוסהאינוהתחתון,הגלילאתלשמש

לכלופוגעצודקבלתימוזר,בשבועיים".פעם

נוספיםרופאיםהיולאכימעשי,לאוגםהדעות

בארץ.

ההיאבתקופההיואשרהעיקריותהמחלות

ישראל:בארץ

העיקרית,המחלההיתהזאתהבקר:דבר

התיאוריםהבקר.ענףשלקיומועלאיימהאשר

הםסמסונובד"רשלבמחברתוהמגפה,של
כותבקלווריסקי,למרב-1910במכתבונוראים.

90%,היאהתמותההמקומותברוב"סמסונוב:

כמוהסגר,עלששמרובמקומותגם
בעדריםתמותה.ל-8591הגיעוהקוה-ישראל,

הבעיה35%.שלתמותההיתהחוסנואשר

אינואשרחיסון,בחומרמחסורהיאהמחרידה

בעלשם-טובד"ררב.באיחורומגיעמספיק
עםמברקיםמשםמקבלקושטא,עםהקשר

לאבתורכיההמכוןוקצינה.לאאךהבטחות
בוהתיכוןהמזרחמכלההזמנותבלחץעומד

סמסונובמביאלפתח-תקוההמחלה.משתוללת
נפלוכברפתח-תקוהשלכשמהעדרמנות,290

לפקידינואשתבקריאהפונההואראשים.מאות

הסרגם.להכנתלדאוגהברון,

שלאמיץפעולהשיתוףלהזכירכדאיכאן
מכון"מנהלבעהם,אריהד"רעםסמסונובד"ר

ממדיסמסונוב,לדבריבירושלים.פסטר"

האבחנהשנים.שבעמזההחמוריםהםהמגפה
שלהראשוניםהסימפטומיםכיקשה,לפעמים

זולבעיהבקשראחרות.למחלותדומיםדבר

ד"רבאהפקידותפנייתלפימענין:מקרההנה

בהמות.מספרחלושםלמשמר-הירדן,סמסונוב

ד"רעםמתיעץהחולה,הבקראתבודקהוא
-הבריאותמשרדשלבקטריולוגועםשם-טוב

באותודבר.איננהשהמחלהוקובעגולדברג,

בעקשנותטועןאשרזגורוצקי,ד"רנמצאמעמד

יש"בסרקזם:סמסונובד"רמעירבקר.דברשזה

המחלהגלילאגרונומיה."בד"רשמדוברלזכור,

שאלהבסימןובעמידועצומיםנזקיםגרמו

האחרונהההתפרצותבארץ.בקרגידולהמשך

ב-1927.היתהבארץדברשל

lovum)gangrenosa:(Coryza-ממאירהנגלת
צאן,הואשלהשהמאגרוירלית,מחלהזאת
מחלההיאבבקראךבה,חולהלאבעצמואשר
מקריםישהיוםגםחיסון.איןשנגדהקשה

לראשונהבהנתקלסמסונובד"רבארץ.ספורים
פרותעםלעדרהוכנסההמחלהבבן-שמן.

מקרימהחולות.אחוזל-90קרובוהפילהקנויות

לפרופסורפונהסמסונובד"רנדירים.היוהבראה
היא,התשובהעצה.בבקשתבצרפתמוסייה

בגיןלאפסכמעטיורדתזולמחלהשההתנגדות
אחרת.מחלהאוהפלהמתקדם,הריוןצעיר,גיל

ד"רשלבמכתביוהמוזכרותההתפרצויות

ועוד.משמר-הירדןבבן-שמן,הםסמסונוב
מיםהזרקתבלבד:סימפטומטייםהםהטיפולים

סודיום-סליציל,גרםב-15הגמעהפיזיולוגיים,

הפה,ושטיפתלאףסודיום-בורטשלטיפטוף
מקסימלית.מנוחה
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אנדמיותהיואשרמחלותשתיוירמת:גחלת

היציאהעםבאביבהיוההתפרצויותרובבארץ.

אצלסמסונובד"רמבקרב-1913למרעה.
אלוניהיום(ולדהייםבמושבותהטמפלרים

באותומושבהיום(הגליליתלחםוביתאבא)

מתואשרצעירותבהמותשעשרוקובע,השם)

בערבית(גחלתהיתהלמותןהסיבהבמושבות,
יסודיחיטויחיסון,עלממליץהואדרע").אבו"

שניבעומקבבורותהפגריםוקבורתהרפתותשל

במכתבוגםבסיד.וכיסוישריפתןלאחרמטר
סמסונובד"רקובעב-1913,קראוזהלאליהו

יבואוהואגחלתהםהמתואריםשהמקרים
הבקר.חיסוןלשםלסג'רה
ביבנאל,הירך)שחור(ירמתשלמקריםגםיש

בוודאותנקבעההדיאגנוזהוסג'דה;מנחמיה
בקטריולוגית.בבדיקה

במכתבוקרציות):קדחת(פירופלומה
שביסודסמסונוב,ד"רמודיעלקלווריסקי

קובע,הוארבים.ראשיםמתוהמעלה
הואסופיתאךקדציזת,קדחתהיאשהדיאגנוזה

יבצעאותהמיקרוסקופית,בדיקהאחריידע

הטיפולמיקרוסקופ.לוישאילשטרןשמראחרי

עלרקלהתבצעיכולוהואהיותמסובך,יהיה
זמןמצריךהדברתוך-ורידיות),זריקות(רופאידי

סמסונוב.ד"רשללרשותועומדלאוהוא

לרוזנהקבמכתבוהטלפיים:הפהמחלת

עלסמסונובד"רמודיעב-1909,בנצרת

לאהואזמןמחוסרבמנחמיה.פו"טהתפרצות
רושם,ישהסגר.עלוממליץלשםלהגיעיכול

וגםבמחלהלטפלאפשרויותחוסרבגללשגם

אין(ההםבימיםהמועטהכלכלימשקלהבגלל

כמעט),נפגעתשלאנמוכה,התנובהתמותה,
גם,מובןהדברזו.למחלהרציניתהתיחסותאין

לדברמוקדשיםוהעיסוקהמאמציםכשמרבית

ולקוריצה.בקר

הקלינישהטיפוללקבוע,אפשרכללית

דלקות-עטיןכמובמחלותבודדתבבהמה

כלהיה.ולאכמעטועוד,עיכולדרכיומחלות

במגיפות,למלחמהמוקדשהיההרופאשלזמנו

ובדאגהוכליםתרופותוקצינות,בהשגת
כיבושאחריולמשפחתו.לוקיוםלאמצעי

המלחמה,גמרואחריהאנגליםידיעלהארץ

ומפורטארוךתזכירסמסונובד"רב-1919כותב
ענפימצבעלרוטשילדג'יימסללורד

לשיפורו.הדרכיםועלבארץבעלי-החיים
עםהברוןלפקידותנשלחיד,בכתבהתזכיר,
ללורד.ולשלחוכתיבהבמכונתלהעתיקובקשה
החמורהמצבאתסמסונובד"רמתארבתזכיר

החי.מןבמוצריםבארץזהבשטחשורראשר
לעומתשלושה,פיהאמירובעלי-החייםמחירי
שלישירהתוצאהזאתהמלחמה.מלפניהרמה

סיפקהאנטוליההמלחמה.נזקיללאהמגיפות

אתושוויץוהולנדלשחיטההבהמותעיקראת
מרעהשימשואשרהשטחיםהגבינות.מרבית
שממה.הפכולבהמות,מוזןוסיפקו

שכנותמארצותבייבואתלויההארץ
תבואות,בגידולעוסקותהמושבותומאירופה.

למזוןשידאגמיואיןובשקדיםבכרמיםבפרדס,
מציעהואהמצבשינוילשםלבעלי-חיים.

ישזאתלהשיגכדיהחקלאות.מבנהאתלשנות

אחרת.בצורההווטרינדיתהעזרהאתלארגן

להיותצריכהבחלקההווטרינריתהעבודה

להכפילצורךישממשלתית,ובחלקהפרטית

העליוןבגלילבשומרון,בעה"ח.מספראת

וחמוריםסוסים1200היוםישוהתחתון,
מרחקיםגרוע,דרכיםמצבבקר.ראשיכו-3000

אלה-רכבתחוסרהמושבות,ביןהמפרידים
לשםסבירה.וטרינריתעזרהעלהמקשיםדברים

רופאיםשלושהדרושיםמסודרתעבודה
והוצאותלמשכורתםשבנוסףוטרינרים,
בשנה.לרופאמצריותלירות720יעלומגוריהם
לזהמצריות.לירות2160שלסכוםבסה"כ
אשרביטוח,ל"מ420שלסובסידיהדרושה
לכללהרחיבווצריךמושבותבכמהכברקיים

התחלתיהוןדרושיתפקד,שהביטוחכדיהארץ.

2עד1.5שלבגובהכסובסידיהיינתןאשרקטן,

שלחשבוןמצורףלתזכירהבהמה.מערךאחוז
שד"רהסובסידיותסכומיושלהאיכריםתשלום

ישלהזרים.רוטשילדמלורדמבקשסמסונוב
ולעבורלמרעההיציאהאתלחלוטיןלהפסיק
חציר,בגידוללהתחילישברפת.הבקדלהחזקת

מצליחותמושבותכמהמספוא.וסלקדלעת

סמסונובד"רמצייןבעיקר,טרי.ירקמגדלות
התארגנוהםבתיה.ומזכרתוילהלמהאת
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היטב.מתפקדתאשרקואופרטיבית,במחלבה

למיהאינפורמציהכלאתלמסורמוכניםהם

זו.בדרךללכתשירצה

פרותרוציםהמתישביםהבקר,לטיבאשר
מסבירסמסונובד"רודמשקאיות.בירותיות

נותנתהמקומיתהפרהגזע.השבחתמהילהם

הואלכןחמאה.הרבהעםאךחלב,מעטאמנם
בירותיים-אוסטפריזיםבפריםלהשתמשמציע

הטובותהתכונותעלגםלשמורכדילהכלאות,
מטפלסמסונובד"רהמקומי.הגזעשלבעיניו

כיהמקומיים,העדריםשלפוריותבבעיותגם

היאהסיבהלדבריו,מתעברות.לאפרותהרבה

לחמישיםאחדפרלהיותצריךפרים.מיעוט

מאירופה.פריםייבואעלממליץלאהואפרות.

לבנוניים-אוסטפריזיים,פריםלרכושישלדעתו,

הטמפלרים.שלבמושבותלקנותאפשראותם

לאוהאיכריםוהיותכאלהפרים20לקנותצריך
ממליץהואפר,כלעבורל"מ40לשלםיוכלו

מחציתשלמקדמהלהםלתתהברוןבפני

בהםהשימושוהוראותחלוקתםהזה.הסכום
רופאלהיותחייבבהועדהלהסדירצריכה
אריהד"רעםאמיץקשרסמסונובלד"רוטרינר.

עוזראשרבירושלים,פסטר"מכון"מנהלבעהם
חיסון.חומריובהכנתבדיאגנוזותיכולתוכמיטב

מעבדהלהקיםדחוף,כצורךמציעהואאך
לספקצריכההמעבדהמרכזית.וטרינרית
נגדחיסוןחומריולייצרמחלותזיהוילרופאים

לאבחןתוכללאהיאועוד.גחלתדבר,
כליםלרכושצריךכךולשםפירופלזמות
להישארשאפשרהמחשבההדרושים.והחומרים

כימעשית,לאממצריםחיסוןבחומריתלויים

למשל,-סדירבאופןפועלתלאשםהמעבדה
מחלותכמהנגדחיסוןבמצרים.משתוללהדבר

הואהארץ.בכלחובהלהיותצריךעיקריות
ראשימ-32000ללמעלהזקוקיםאנו"מסיים

עזרהללאאךהיום,6500במקוםבקר,
ניתן.לאהדברמסודרתוטרינרית

ללורדסמסונובד"רשלהתזכירכאןעד
הקמתעלהראשוןהרעיוןלמעשהובורוטשילד

מרכזי.וטרינרימכון

בתקופתמחוזיממשלתירופאכברבהיותו
ב-1933סמסונובד"רנשלחהאנגלי,המנדט

הרבנסיונולשחיטה.בקרלרכושלתורכיה
זה.במבצעלועזרוהתורכיתהשפהוידיעת

אחרילגמלאותסמסונובד"ריוצאב-1939

קץ,איןומסירותחזוןמלאתחלוציתעבודה
.ב-1944נפטרהואביותר.קשיםבתנאים

אברמוברחללעבודהלחברתיתודהאסיראני
הרב.החומרוסידורבמיוןביעילותעזרהאשר

שלבנוסמסונוב,בנימיןלמרמיוחדתתודה
הפעולהשיתוףעבורסמסונוב,יצחקד"ר

התמונות.השאלתעבורובעיקר

נוספיםפרטים-מהעברתמונות

יעקבבזכרוןאהרנסוןמחלבתעל
רוזןוברוךרוזנטליונל

דגןביתוולקני,מרכזהחקלאי,המתקרמינהלומוצריו,החלבלחקרהמעבדה

תעשייתשלההיסטוריהעלמחקרבמסגרת

עלרשימההתפרסמהישראלבארץהחלב

פעלהאשראהרנסון,סם)(שמואלשלהמחלבה

לאחרונהו).(המאהבתחילתיעקבבזכרון

אתהנושאאהרון,שמואל,שלבנואתפגשנו

הוסיפהעמוהשיחה)2(.הידועדודושלשמו

אי-הוודאותאתוהסירההמחלבהאודותפרטים

פעלה.תקופתלגבי

שההאשראהרנסוןשמואל1917,בשנת
נפגששםלמצרים.עברעסקיו,לצורךבארה"ב

בתיעקב,זכרוןילידתאשתו,מרים,עם

המושבהממייסדישנירנברגונחמהלשמואל

הריגולרשתגילויערב1882(.בשנתארצהעלו(

היא1917,בסוכותהתורכיםידיעלניל"ישל




