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  בסגנון הראליזם הסוציאליסטי קניספל מחשובי הציירים והפסליםגרשון 

בגיל   7/9/2018הלך לעולמו ביום שישי האחרון  , אולי החשוב שבהם,בישראל

, עבודותיו הרבות פזורות בכל רחבי מדינת ישראל ובמיוחד בעיר חיפה  86

פאולו בברזיל ולפני שנים אחדות חזר  שהיא עיר מגוריו, שנים רבות חי ויצר בסן 

 לחיפה שם נפטר 

קניספל היה ידיד ותומך ביד חנה מאז ראשית שנות החמישים המוקדמות 

  תחת מתקפה וחרם חזק מצד כל הגורמים והיוחבריו כאשר הקיבוץ הצעיר 

הרשמיים במדינת ישראל הצעירה, קניספל יחד עם עוד יוצרים ואומנים באותה  

 לצד חברי יד חנה. התקופה התייצבו 

חדר האוכל החדש ביד חנה התנדב גרשון   תכאשר החלו בבניי 1974בשנת 

ואת אחת מהקירות  קניספל ותרם תבליט קיר לעיטור הכניסות  לחדר האוכל  

ואכן התבליט היה מוכן   1976הפנימיים. בניית חדר האוכל הסתיימה בשנת 

 לחנוכת המבנה. 

 הראשון ממוקם לצד הכניסה הראשית התבליט מורכב משלושה חלקים: החלק 

 

בתבליט זה מוטבעת דמותה של הצנחנית חנה סנש שעל שמה קרוי הקיבוץ  

ולצידה מוטבע הכיתוב שכל כך מזוהה עם חנה סנש, החלק הזה של היצירה  

-מסמל את התקומה והגבורה, ו"זה כל כך מתאים לדמותם של מקימי קבוץ יד 

אמר לי כאשר סידור העבודה בקיבוץ סידר אותי כעוזרו    מילים שקניספל  "חנה

 של העוזר של קניספל, הציטוט מזכרון כמובן. 



 החלק השני, ממוקם בכניסה הצדדית מצד מערב  

ובו מוטבעים אנשי העבודה והעמל ובניית משפחה, גם זה לדברי קניספל    

 התאים לאנשי יד חנה ולאנשי העבודה כולם 

ה מוקם בתוך חדר האוכל על הקיר שהפריד בין מרחב  החלק השלישי של היציר

 חדר האוכל למטבח ומכונה לשטיפת כלים 

 

,  החלק הזה של היצירה הוא היחיד שמשולבים בו צבעים חמים ועליזים

ומטבעים עליו שמש מאירה כלי אוכל ויין יחד עם כלי נגינה ומסמלים לדברי  

 נה. קניספל את ההצלחה ושמחת החיים של החברים ביד ח



לפני מספר שנים כאשר הוא חולה מאוד פגשתי אותו בפתיחת רטרוספקטיבה  

לעבודותיו בגלריה באום אל פחם להם הוא תרם כמה מהחשובות שביצירותיו.  

קניספל חי את מרבית חייו ברדיפה אחרי השלום והצדק ושוויון מעמדי ומאוד  

 הערבית בישראל.  הפעל לאיחוי הקרעים עם האוכלוסיי

 רו ברוך יהיה זכ 

 תוספת קטנה משלי  

בקהילה ועבר שיפוץ   ו כאשר חדר האוכל ביד חנה שינה את ייעוד  2005בשנת 

יסודי ע"י המועצה האזורית עמק חפר ובניצוחם של קברניטי הישוב ד"אז  

המתכננים והמשפצים לא התחשבו )וזה בלשון זהירה( ביצירת האומנות  

 יד חנה... וחבל!!!   המרשימה שגרשון קניספל בנדיבותו תרם לחברי


