




מפגש בישול לזכר

ל"מקס אורן בן ישי ז



ילדות

אורן למד . בדימונה(22.12.1965)ה"ח בכסלו תשכ"נולד ביום כ, של עליזה ויעקבבנם 

הספר  -בביתאת לימודיו הוא המשיך . שם יוספטל-הספר היסודי בדימונה על-בבית

שליד , "ים-מבואות"כך עבר אורן ללמוד בפנימייה הצבאית -אחר. ליהמןשם -התיכון על

.מושב מכמורת



על הילד שהיה

הוא התנדב להתרים לטובת  . תמיד להיחלץ לפעולות התנדבות למען הזולתאורן היה מוכן 

חבריו סיפרו עליו שהיה  . בגיל צעיר התנדב למשמר האזרחי. קשישים נזקקים בדימונה

אהב . רוח טוב-הכניס לחברה אווירה של מצב, עמד במרכז העניינים, בחור שכולם אהבו"

".אהב טיולים בחיק הטבע. חיים-ציפורים ובעלי, אהב מכוניות. וידע לצייר





ל"הגיוס לצה

הוא נפל על משמרתו בעת . התותחנים-ל ושירת בחיל"התגייס אורן לצה1983בשנת

על . על חוף ים המלח, "מוריה"כשפרצה שריפה במלון , שהתנדב לחלץ אנשים מתוך להבות

. ל משה לוי"ידי הרמטכ-שהוענק לו על, מעשה זה זכה לציון לשבח





מועד הנפילה

לאחרליחידתובדרכואורןמקסישי-בןט"רבהיה,הצהרייםבשעת,1984בפברואר-5ב

.המלוןשלהעליונותהקומותמןאשראה,המלח-יםשלחוף"מוריה"מלוןלידבנוסעו.חופשה

שהייתההחמישיתלקומהועלהלמלוןאורןט"רבנכנס,למקוםההצלהכוחותהגיעובטרם

מיםזרנוקכשבידו.באששנלכדואנשיםלפנותבניסיון,מגןציודכלבלא,בלהבותאפופה

גילהבמעשיו.למוותונחנקוהעשןמהחוםבעצמושנפגעעד,אנשיםכמהלפנותהצליח

.נפשוחירוףבמטרהדבקות,לב-אומץ,למופתהתנהגותאורןט"רב



הספדים

כאשר , פעלו האמיץ: "כתוב, אברהם שריר, ששלח למשפחה שר התיירות, תנחומים-באיגרת

מעיד על עוז רוחו  , בניסיון לחלץ אנשים מהאש שהשתוללה במלון מוריה, התקרב בלא חת

".ואישיותו

גילה בנכם אומץ לב  , במעשהו: "כתב למשפחה השכולה, כוכבא-משה בר, אלוף פיקוד הדרום

ל מחנך "זו דרך התנהגות שצה. מנת להציל חיי אדם-על, אישי וחירף נפשו מול פני הסכנה

".את חייליו ורק בודדים זוכים להגשימה



הספדים

אך בשהותו הקצרה בגדוד  , אורן שירת תקופה קצרה: "היחידה של אורן כתב למשפחהמפקד 

".המתנדב לבצע משימות מעל ומעבר לפקודות, התבלט כחייל למופת וחבר מסור

ועדת החקירה לבדיקת נסיבות הדליקה במלון  : "ר יוסף בורג כתב למשפחה"שר הפנים ד

אשר חירף נפשו למות למען , ל"מוריה המליצה להביע הוקרה והערכה לבנכם החייל אורן ז

כאות הוקרה , ש"החליטה להעניק לכם צל' יסף'הנהלת קרן . נשים וטף, הצלת אנשים

"ל"והערכה לפועלו של בנכם ז



הנצחה

. שמו של אורן עץ ביער המגינים של הקרן הקיימת-הביטחון נטע עלמשרד 

לזכרו של אורן הוציאה לאור ספר משפחתו 

בדימונהשמו -תורנית הוקמה עלספרייה 

המלח לזכרו של אורןבמלון מוריה בים עד -גלהוקם 




