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 תכנית שיקום הכניסה ליובלים בעקבות הנחת קו ביוב וקו תקשורת   

 והפיכתו לפארק פיסול 

אושר על ידי האספה ומומן על ידי  . 1994, תוכנן על ידי דליה מאירי

 .יובלים

 ארגון ראשוני של השטח  , בניית טיילת התהלוכה, פינוי הפסולת. 1

 .1994, במסלעות ונטיעת עצים ושיחי חורש

 חיבור הטיילת לחלק התחתון במדרגות אבן ופיתוח החלק התחתון. 2

 1995, ברחבות וצמחיה מומן על ידי יובלים   

 

 

 

 

 

 (מימון יובלים" )שער חלילים" -עיצוב אזור הכניסה. 3

 (.מימון יובלים) 2000, "השער האסטלות"עיצוב פרויקט . 4

 

 

 

 הוספת מאחזי יד במדרגות האבן . 5

 (מימון יובלים)

   2021, "השטח החדש"פיתוח . 6

 .משפחת מאירי במימון

 צילום של התכנית

 1994, המקורית 



 סיפור הקמתו של גן הפסלים ביובלים כגן אקולוגי

החלטנו שלא נפנה את  . הבית היה מוקף בפסולת בניין. 'עברנו להתגורר ביובלים בשלב ג 1989ב 

נקבור בהן את הפסולת וניטע ונשתול רק , הפסולת למקום אחר אלא נקים מסלעות מסלעי המקום

 .שיחים וצמחי ארץ ישראל שיהיו מותאמים לתנאים וידרשו השקיה מועטה, עצים

 .מדבר סלעים ללא צומח בשל רעיית עיזים, באותה עת, יובלים וסביבתה היו

 הצבנו פסלים ברחבות ליד ביתנו וגם במצבורי פסולת בניין בשטח הציבורי הסמוך וכך נבנה גן

 .כמו כן שיפרנו את הדרך שירדה לגן. אנחנו פיתחנו וטיפלנו בשטח זה. הפסלים בשלב הראשון

 הונחו קו ביוב וקו תקשורת בשטח המשולש הגדול בין כביש הגישה לישוב לכביש בנסלל 1993

 השטח היה מלא בשברי סלעים וגרוטאות: עבודות הפיתוח הרסו את השטח לחלוטין. 1' לשלב ג

 (.נותר אזור מצומצם עם כמה עצים צעירים של אורן הסלע)והצמחייה נהרסה כמעט כליל 

 .  התבקשתי על ידי ועד יובלים להכין תכנית שיקום ההרס ופיתוח האזור

 ל שהיה ראש הוועד ועתיר ניסיון בעבודות"מן ז'אליעזר תורג. הגשתי תכנית והאספה אישרה אותה

 שופליםעזר לי לחשב כתב כמויות ולתמחר את הפרויקט שבוצע ללא קבלנים אלא רק עם , פיתוח

 2התחלנו בעבודת פרך של ארגון השטח עם  1994, בקיץ. ומשאיות שהדרכתי ופיקחתי עליהם

 אחד על שרשראות   שופל. שופלים

 שפינה את שברי הסלעים אל תוך

 .מסלעה שנבנתה לאורך הכביש

 מסלעה זו הפכה לטיילת עליה הצבתי 

 מערכת סלעים פיסולית שקראתי לה 

 הבנויה מסלעים טבעיים " תהלוכה"

 כמו כן. שטוחים ניצבים זה ליד זה

 . הונחו סלעים שטוחים לישיבה



 בסיום עבודות. ארגנתי כבר מסלעות שישמשו אותי ליצירת רחבות בעתיד, במהלך ניקוי השטח

 ברושים, זיתים, אלות, אלונים: עצים ושיחי בר, עם יוסי הגנן משכניה, העפר נטעתי ושתלתי בשטח

 . הוסיף אלונים שהועברו מאזורים אחרים, שעבד בקרן קיימת, מטקדוד . ועוד

 צילום קטע מטיילת

 לפני השתילה  " תהלוכה"

 . החשופה תרדיוןברקע גבעת . 1994ב 

 השטח הלבן בתמונה

 .2021הוא השטח החדש שפותח לאחרונה ב 

 



 אזור השער העתידי

 .המראה את השטח החשוף מצמחייה מלבד אזור קטן מאוד שהיו בו טרשים ועצי אורן צעירים 1994צילום מ 

 "שטח החדש"אזור ה

 ( שלב שני)המשך פיתוח השטח 

 כמו כן. המשכתי את הפרויקט עם בניית מדרגות אבן שחיברו את הטיילת לשטח התחתון 1995ב 

 בתום עבודות העפר נטענו עצי בר ושתלנו צמחי תבלין. בנינו משטח תצוגה ותשתית לגן תבלינים

 ועובדי הנוי ביובלים יטפלו בשטח החדש( 'גן פסלים שלב א)נקבע שאנחנו נטפל בגן הוותיק . ובושם

 צמחי התבלין. כעבור כמה שנים הפסיק צוות עובדי הנוי לטפל בגן, לצערנו(. 'גן פסלים שלב ב)

 .התנוונו והגן הוזנח במצב כזה שנאלצנו להירתם לתחזוקתו

 בתום עונת הפריחה אנחנו. איננו מרססים נגד עשבים בגן. להשקייההגן ברוב שטחו אינו זקוק 

 .קוצרים את העשב עם החרמש המכני



 רחבת התצוגה, המראה את אזור השטח שפותח בשנה זו עם מדרגות האבן 1995תמונה משנת 

 . והאזור שהיה גן התבלינים



 1999, "שער חלילים"פרויקט 

 הכניסה ליובלים הועברה דרומה אך עדיין לא היה שער מסודר וקבלני שיפוצים שפכו את משאיות 

 .ממזרח לכניסה ליישוב' מ 3נערם הר פסולת בגובה  1999ב . פסולת הבניין ביציאה מיובלים

 והתכנית  לאשחרהצעתי פעולה מהירה להטמנת הפסולת בין הסלעים שנותרו מחציבת הכביש 

 , נטעתי עצים, ת השטחאניקיתי  .שהטמין את הפסולת בסלעים מחפרוןיובלים ממנה . אושרה

 ". שער חלילים"הנחתי סלעים לישיבה והקמתי פסל 

 בזאת הופסקה פעולת 

 שפיכת הפסולת ונוספה 

 .ליובלים פינת תצפית

 בעת 1999תמונה מ 

 הצבת הפסל 

 ".שער חלילים"



  

הוצבו שער חשמלי ובקתת שומר   2000ב 

בכניסה לישוב ויצרה תדמית של כניסה 

 ביקשתי ליצור תחושה אנושית. למחנה צבאי

להצבת   מחפרוןומומן , בקשתי אושרה. יותר

 .הסלעים השטוחים דמויי האסטלות

 נוצרה סביבה המזכירה כניסה לערים כנעניות

על הסלעים השטוחים חקקתי סימנים . עתיקות

 מעין כתב קדום היוצר דימויים אנושיים ובעלי -

הצבת הסלעים לוותה בשתילת עצים . חיים

 .ושיחים ארצישראליים

 פרויקט 

 שער "

 "האסטלות

 2000 



 האזור "

 "החדש

2021 

 גילינו שאזורים מסוימים הפכו. במהלך תקופת הקורונה הקדשנו את זמננו לטיפול ותחזוקת הגן

 קטעים שלמים ובמיוחד הענפים הנמוכים של . העצים כוסו במטפסים ולא ניתן לעבור בהם. סבוכים

 נחשפו והחרמושבמהלך הגיזום . בשטחים אלה לא צמחו פרחים. העצים התייבשו ומתו מחוסר אור

 .החלטנו לבצע סוף סוף את פיתוח שטח זה. 1994בפנינו הטרסות ומבנה השטח שהוכן בעבודות ב 
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