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המוציא לחם מאדמתו בזיעת אפו הוא חי כאחד  ,אבל הוא חי בתור חקלאי ,יעקב קרול נהרג בתור פרדסן.."

גם ,  נפל עליו ולבו לא ,אשר קפץ אל ים החקלאות מתוך דעה ברורה ולא נסוג לאחור, המעטים במחנו  הנחשונים

 "....לא סרה מעליו, אשר ניעורה עליו ממרום בראשית צעדיו על אדמת האבות, רוח הקודש, כשנפתחה עליו הרעה

  :ביבליוגרפיה
  בית נטע  ' הוצ,הפרדסן הציוני,קרסל.ג

  בית נטע  ' הוצ, התלם הארוך.ריכר.מ
ספרית , לחלוצי הישוב' אנצ,תדהר.ד

  ראשונים
  

 

  ?ניתן לראות פריצת דרך במה מתרומתו ?ופה בכלללפועלי פתח תקוה בפרט ולהיסטוריה של התקשל יעקב קרול  תרומתו מהי   -
  .כם דרכים משלועיהצ ? נעשה מספיקכםהאם לדעת ? ועסקניה לשמירת ההיסטוריה המקומית העירים מה עושוברר  -

מדוע  ?מי עבד לפני כן ?  נסו לברר מדוע צריך היה יעקב להציב תנאי האומר שניהול הפרדס יעשה רק אם הפועלים יהיו יהודים-
  ?העדיפו אותם עד אז

 

  יעקב קרול
  . הפרדסן הציוני- " די ציוניסטישע בויארע"          

 : בעת החדשה וגדל בבית שנמזגו בו הערכים של היהודי המודרני1881-א"יעקב קרול נולד באוקרינה בשנת תרמ

  .זיקתו לציונות הביאה אותו ללימודי אגרונומיה ולרצון לעלות לארץ. ספרות רוסית וכללית, ציונות ,השכלה ,יהדות

של פרדס הלקח על עצמו את ניהול הוא  . הצעירה פולהורעיית עם ,ו " תרס1906 -תקווה ב-יעקב קרול הגיע לפתח

 . הפרדסן הציוני-" דיציוניסטישע בוייארע" לכן זכה בכינוי .יםשל הפרדס יהיו יהודים פועלהנאי שכל אביו בת

  .לעבוד בפרדס של קרול ההשניי ההעלייזכו רבים מעולי , כשפועלים נלחמו לעבודה עברית

פתיחתו של  קלוב הפועלים סכום נכבד לטובת ואף תרמו יעקב ופולה פתחו את ביתם בפני כל פועלי פתח תקוה 

  .במושבה

לצד הצעירים יעקב בחיים הציבוריים עמד  .שימש ביתו את ועד הצעירים" ניםהזק"ו" הצעירים"ות בתקופה של מלחמ

 ההלווא"היה ממייסדי מכבי וחבר הנהלת  קרול.  שימש מספר פעמים כחבר ועד המושבה1909-1918ובשנים 

  .יםהיה פעיל בארגוני הציונים הדמוקרטים וממייסדי התאחדות החקלאים הלאומי  הוא."וחסכון

עבר לגבעת חן שם חי הוא . משבר חמורעבר והבית ו יעקב למכור את הפרדסנאלץ  1932-עקב מצב כלכלי קשה ב

  .עם בני משפחתו ועסק בעבודת למען הקרן הקימת

  : ליום הולדתו השישים נערכה לו חגיגה גדולה בפתח תקוה בין האורחים הרבים היה גם משה סמילסקי שאמר

  

את ברחוב החוצה בפתח תקוה  הונצח הוא.  ונקבר בנחלת יצחק1946  -ו "לינסון בשבט תשיבבית החולים יעקב קרול נפטר ב

 ,אגף זה הוקם בעזרת המרכז החקלאי ועירית פתח תקוה. שנשא את שמו "יד לבנים" ובאגף בבבית ספר הנושא את שמו, נחלתו

  .אגף זה אינו מתפקד כיעדו הרבה שנים . וידיעת הארץתהתיישבו, וקרים בנושאי חקלאותכדי שישמש תלמידים וח

 

  )מסומנים בעיגול( קרול ולהפיעקב ו
   עם פועלים בפרדס

  

   )מסומנים בעיגול ( וברל כצנלסון קרוליעקב
  עם משתתפי ועידת מינסק

  

  יעקב קרול


