
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“    

 קרסל )אליקים( גצל

 סופר, היסטוריון וביבליוגרף ישראלי  

 בזלוטוב שבגליציה. ראשית לימודיו וחינוכו קיבל מפי אחיו ואח"כ בחדרים. 1111גצל קרסל נולד בשנת 

( והחל בעבודה חקלאית בכפר גנים הסמוכה לפתח תקוה. בניגוד לכל 1191עלה לארץ בשנת תר"ץ )

ההשערות שאינו  מסוגל לעבודה חקלאית, נודע כאחד הפועלים הטובים שהתמחה בעבודות הפרדס.  

לאחר שנתיים של עבודה התמנה כמנהל ומדריך עבודה לעולים שבאו ללמוד את עבודות הפרדס. 

. באותה שנה נאלץ לעזוב את העבודה בשל המצב הקשה 1191המשיך בעבודתו החקלאית עד שנת 

 בפרדסנות.

בעידודם של דב שטוק וברל כצנלסון כתב ופירסם ב"דבר" בקביעות מאות מאמרים בנושאים היסטוריים. 

 לירושלים ועסק שם בעבודות ספרותיות. 1191בסיועו של ברל כצנלסון עבר בשנת 

עם עובד" וערך את “עבר לתל אביב ועבד כשנתיים בארכיון העבודה. לאחר מכן  עבר ל"דבר" ול 1199בשנת 

. השתתף כמעט בכל העיתונות הספרותית בארץ ישראל במחקרים 1191המדור הביבליוגרפי ב"דבר" עד להתגייסותו ב

ומאמרים בתולדות הציונות, תולדות הספרות והעיתונות העברית במאה הי"ט. מאמריו מופיעים ב"דבר", "הפועל הצעיר", 

 "מאזנים", "גליונות", "גזית", "קרית ספר", "ציון" ועוד.

גצל קרסל היה מחלוצי הביבליוגרפיה הארצישראלית בעת החדשה ומתעד העיתונות העברית המוקדמת. חקר וכתב על  

 זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל. 1191תולדות היישוב בארץ, בעיקר כמשתקף מהספרות העממית והעיתונות. בשנת 

 גצל קרסל הונצח ברחוב הנושא שמו בעיר חולון.

 אוסף גצל קרסל, שמור בספרייה הלאומית. 

 תשי"ג". -תקוה תרל"ח -קרסל חקר וכתב ספרים הקשורים בתולדות פתח תקוה ובהם ספר היובל "אם המושבות פתח

 .1111קיבל את  אות יקיר העיר  פתח תקוה,  –קרסל גצל 

 )עליזה(  19-1115111או צרו קשר טלפוני  “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום לשאלות או הערות, שלחו הודעה ל

 קרסל גצל

 כתיבה ועריכה: עליזה וורם
 עריכה: רונית כהן

 2102ב, אפריל “אייר תשע

 כתביו בנושא פתח תקוה

 1159תקוה, -, בהוצאת עיריית פתחתשי"ג -תקוה תרל"ח -אם המושבות פתח. 
  תשט"ו.ותיק ההגנה והשמירה -אברהם שפירא , 
  הוצאת מוסד הרב קוק, תשט"ו.תרל"ח -עתונו של ר' יואל משה שאלאמאן תרל"ז  -יהודה וירושלים , 
 עשור למדינת ישראל[, תשי"ח.תקוה בגבורות -אם המושבות פתח[ 
  1115, הוצאת בית "נטע הרפז", הלוחם לעבודה עברית–"הפרדסן הציוני" יעקב קרול 
 ” הוצאת יד בן צבי, תשל"ו.(“, 0581-0581תרי"ד ) -פותחי תקוה: מירושלים לפתח תקוה/ ביכורי הנסיונות, תקצ"ט 
  1111גצל קרסל ,הוצאת בית "נטע הרפז",  –, עורך עבודה עברית, קובץ לזכרו של נטע הרפז –החלום שהיה . 

 בבליוגרפיה

 קישור -אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו 
 קישור -ויקיפדיה 

http://muni.tik-tak.co.il/web/forum/insub.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&kod=1886&c=902
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1356
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A6%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%A1%D7%9C

