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טקסי הזיכרון בהר-הרצל  -בית הקברות הצבאי
חניתה הלוי

בכל שנה בחודש אייר אנחנו עומדים
דום ביום הזיכרון לזכר חללי צה"ל
בכל מלחמות ישראל ..הטקס המרכזי
של יום הזיכרון מתקיים בהר הרצל.
הייתי סקרנית להכיר את האנשים
העומדים מאחורי הקלעים של טקסי
הזיכרון הרבים בהר הרצל .לשמחתי,
פגשתי במתנדב ללא לאות ,אהרון כהן,
המתנדב בהר הרצל מאז צאתו לגמלאות
בשנת .1999
אהרון כהן ,דור עשירי בירושלים,
סא"ל במילואים ,הינו יועץ בהתנדבות
ביחידה להנצחת החייל בירושלים
ועובד בשיתוף פעולה עם מנהל היחידה,
אורי נבון.
כמה טקסים אתם מקיימים בשנה?
"אנחנו מקיימים למעלה מ 50-טקסים
רשמיים וממלכתיים ,ובשנה יש רק
 52שבועות .ולפעמים אנחנו מקיימים
טקסים אחדים באותו יום .היום הקשה
והכואב ביותר הוא ערב יום הזיכרון,
שבו מתקיימים כמה טקסים; יש שני
טקסים שאינם ידועים במיוחד ,והם:
טקס הנחת הדגלון על ידי הרמטכ"ל
לחלל האחרון ובמקביל טקס לחלל
האחרון של משטרת ישראל על ידי מפכ"ל
המשטרה .בערב יום הזיכרון נערך טקס
בגבעת התחמושת ,בהשתתפות ראש
הממשלה ,ולאחר מכן אנחנו מקיימים
את הטקס בכותל המערבי בהשתתפות
נשיא המדינה והרמטכ"ל .טקס נוסף,
נקרא "נצר אחרון  -בין שואה לתקומה",
סללו במיוחד שביל המחבר בין "יד ושם"
לבית הקברות הצבאי בהר-הרצל .טקס
זיכרון לחללי פעולות האיבה מתקיים
בשיתוף עם מרכז ההסברה .כמו כן
קיימים במשך השנה עוד טקסים רבים
כגון :טקס לאזכרת פלוגת התובלה ,462
לצוללת דקר ,למתנדבי הישוב ,בתאריך
ז' באדר  -לחללים שמקום קבורתם לא
נודע ,לחללי מלחמת השחרור  -בתש"ח,
לחללי מלחמת סיני ,לחללי מלחמת ששת
הימים ,לחללי מלחמת יום הכיפורים,
לחללי מלחמת ההתשה ,לחללי גוש עציון

ולזכר הל"ה ,לחללי האנייה "סלוודור"
שנספו ב ,1940-לחללי הספינה "אגוז"
שנספו בדרך ממרוקו לארץ ,טקס
לחללים היהודים ששרתו בצבא האדום
ובצבא הפולני במלחמת העולם השנייה,
לחללי מלחמת לבנון הראשונה והשנייה,
וכמובן הטקס המרכזי ביום הזיכרון של
חללי מערכות ישראל .הזכרתי רק מעט
מן הטקסים הרבים המתקיימים בהר
הרצל לאורך כל ימות השנה ,וחוזרים כל
שנה מחדש".
שמעתי שתרמת לזכר אחיך יעקב
ז"ל ,שנפל בה' באייר תש"ח ,ביום
הכרזת המדינה והקבור בהר הרצל,
מצגת באורך של כ 10-דקות על
יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות
ישראל ,והפקת סרט תדמית על כל
בית העלמין הצבאי הכולל את קברי
גדולי האומה בהר הרצל
"נכון .המצגת כוללת תמונות ממקום
הטקס בהר הרצל ,על כל המשתתפים
בטקס יום הזכרון הכללי :המשטרה ,צה"ל,
מגן-דוד ,עיריית ירושלים ,חברת "אגד",
מרכזים קהילתיים בירושלים ועוד.
הסרט על בית העלמין הצבאי כולל
את קבריהם של גדולי האומה בהר הרצל,
ובקרוב אני עומד לסיים את הסרט.
פרט להתנדבותך בהר הרצל ,אתה
מתנדב ללא לאות גם בנושאים
אחרים
"אני מתנדב ביחידות להנצחת
החייל ובארגון "יד לבנים" בירושלים,
בעמותת איל"ן  -איגוד ישראלי לילדים
נכים במעון לנכים בגילה ,בטלוויזיה
הקהילתית "טל-כרם" בבית הכרם,
וכן פעיל בתחומים שונים בשכונת בית
הכרם בכל הקשור לנושאי הקהילה
ולרווחת תושביה .כמו כן אני חבר
הנהלת הקו-אופ בירושלים ,נציג וחבר
בפורום העסקי והכלכלי בירושלים,
ועדיין משרת במערך המילואים של
צה"ל בדרגת סא"ל ומשמש כקצין
אוכלוסייה של מל"ח ופס"ח במחוז
ירושלים ופיקוד העורף .כמובן הכל
בהתנדבות מלאה.
לאור התנדבותך הממושכת
והמיוחדת למען ירושלים ומדינת
ישראל ,האם קבלת את פרס המתנדב
מהנשיא או "יקיר ירושלים"?
שאלתי הביכה את אהרון כהן והוא
הניע את ראשו לשלילה.
עד  1999אהרון כהן כיהן כסמנכ"ל
בכיר במשרד התעשייה והמסחר ,בטרם
צאתו לגמלאות ,וכיום עושה ימים
כלילות ,כמתנדב בלתי נלאה.
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