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2014, 40 שנה למלחמת יום הכיפורים,  אוקטובר 
לוחמי פלוגת הסיור  תאריך שהציף מחדש אצל 
)פלס״ר( של חטיבה 7 את הצורך באזכור, בזכרון, 

בהנצחת החברים שנפלו....
גן  של  הרעיון  עולה  לנשק  החברים  מתוך 
חיים  בו  שיהיו  גן  תאיר...  בו השמש  גן  כהנצחה, 

ומפגש...
בבסיס  גן  להקים  ההחלטה  מתקבלת  בטבעיות 
חטיבה 7 ברמת הגולן, ליד מבנה מרכז המורשת 

שהקימה הפלוגה. 
לעזור  לפניה  נעניתי  בפלוגה  לוחם  כאשת 
בתהליך  למימושו.  עד  הרעיון  וליווי  בתכנון 
התכנון היתה הסכמה כי רוצים גן רך, עם תנועה, 
המקום  צמחיית  על  ומבוסס  פשוט  אינטימי, 

וחומריו. גן של זכרון, אור וחיים. 
וביצוע  לתקצוב  הפלוגה  לפניית  נענתה  קק”ל 

הפרויקט בשטח של כ-2 דונם. 
במשך חצי שנה, ממאי ועד אוקטובר 2013, נולד 

גן פלס”ר 7, שזכרון וחיות שזורים בו יחדיו. 
הגן הינו מקום חי לחיילי פלוגת הסיור העכשווית 
הפלוגה  חיילי  למשפחות  מפגש  ומקום  ביומיום 
התכנסות  של  המיוחדים  בימים  לדורותיה 
ורחבות  למבנה  הקרובה  חוץ’  ‘כיתת  וטכסים. 
מפגש מוצלות בפרגולות או ליד האיקליפטוסים 
לשימושים  מענה  נותנות  השביל,  שבקצה 

המשתנים במהלך השנה.

של  בסוג  המחבר  הליכה  שביל  סביב  נבנה  הגן 
תנועה רכה בין מבנה מרכז המורשת של הפלוגה 
לחורשת האיקליפטוסים הנמצאת קרוב לנביעת 
מים. העצים המלווים את ציר ההליכה מורכבים 
משלוש קבוצות המתייחסות לנופלי המלחמות : 
הנופלים  וארבעה  עשרים  לזכר  דולב  עצי   24
במלחמת יום הכיפורים, 16 עצי פרי ובוסתן לזכר 
4 עצי  ו-  שש עשרה נופלי מלחמת ששת הימים 
המלחמות.  בין  הנופלים  ארבעת  לזכר  צפצפה 
מקומית  צמחיה  הינה  הגן  שטחי  ברוב  הצמחיה 

של החורש הים תיכוני. 
מבנה הגן לינארי ושביל ההליכה הינו צר יחסית 
איטית,  להליכה  ומכוון  ומפותל,  מ’(   1.10 )רוחב 
שקטים  וזכרון  מחשבה  המאפשרת  אינטימית, 
.... השביל בולט כשדרה  לאורך פיתוליותו הרכה 
ירוקה בגן בזכות עצי הדולב המכסיקני הגבוהים 
ליהנות  ומזמינים  אותו  המלווים  הבוסתן  ועצי 

מפריים.
התחלה  ומסמלים  ייחודיים  השביל  קצוות  שני 
ידי פעמון  גם בהיבט של צליל המופק על  וסוף 

גן פלס"ר 7 - הנצחה ברמת הגולן
אד' נוף רויטל שושני

רויטל שושני - אדריכלית נוף ומתכננת הגן.
תרומה וביצוע: קרן קיימת לישראל.  צילום: רויטל שושני 

* מתוך השיר “אמא, אבא וכל השאר״. מילים ראובן פוליטי. לחן: עידן רייכל 

נראה?“* לעינינו  מה  אמא  התדעי  מאירה  והשמש  תם  “וכשהלילה 

בעמוד זה למעלה: אבן הכניסה לגן - משמשת לשתייה ורוויה.  למטה: השביל באזור הדלבים
הרוח  ופעמון  האקליפטוסים  ליד  הזיכרון  אבן  למטה:  הגן.   שביל  לאורך  מוצלים  מפגש  אזורי  למעלה:  משמאל  בעמוד 

גדולה  בזלת  אבן  ליד  הינה  השביל  תחילת  רוח. 
המשמשת כמתקן לשתייה ורוויה.

צליל הפעמון ילך ויגבר, בהתאם לרוח המשתנה, 
ואבן  האיקליפטוסים  לאזור  ההתקרבות  עם 
הגולן  רמת  לנופי  נפתח  זה  אזור  הזכרון. 
של  מילותיו  חקוקות  עליה  בזלת  אבן  ובמרכזו 
סמל ראובן פוליטי, שנהרג ברמת הגולן במלחמת 

יום הכיפורים:
 ...”לא גיבורים אנחנו כי מלאכתנו שחורה 

תשקע השמש, תבוא העלטה“*


