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מפגש בישול 
ל''זאורן נח לזכרו של 
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,מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע, מכל מקום בעולם, כל אדם
.לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר

ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו

יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם , לקראת יום הזיכרון השנה
דרך בישול המתכונים שאהבו  , ל ונפגעי פעולות האיבה''צהיונצחו חללי 

.והסיפור שמאחוריהם
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ל ונפגעי ''צההינו פרויקט הנצחה ייחודי לזכר חללי מתכון עם זיכרון 
.פעולות האיבה דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם

קטעי וידאו  , סיפורים, טועמים ומשתפים תמונות, מבשלים, נפגשים
.ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו
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ל''זאורן נח 
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. 1992באפריל 13-בן חוה ויגאל נולד ב , אורן
.בהושעיהמשפחת נח חיה . אלומה והראל, יוחאי-אחים 3יש אורן ל

. עם חיוך שובה לב וגומות חן, בעל עיניים כחולות, אורן היה נאה
.אלומהאחותו נזכרת , "וכמובן שאנחנו זוג , היו קרובים יחד בגיל. "היה ידיד טוב לאחיו ולאחותומילדותו 

לטפל ולתת יד בעבודות הבית , לתקןאיך עזר וידע הוא . שותף פעיל ופעיל, היה אורן יד ימין לאמו ולאביובבית 
.גיהוץכביסה או , קניות, גינון, ציור: ובגינה

את לימודיו בתיכון המשיך  . למד בבית הספר היסודי בקיבוץ לביא ובהמשך בהושעיה, ילדותו עברה עליו בשדה אילן
עם סיום לימודיו בחר להתחזק לקראת השירות הצבאי במכינה הקדם  . טבריה" אורט"אורן בישיבה התיכונית 

לאחר שנה במכינה בחר להמשיך במכינה לתקופת לימודים נוספת במסגרת שנה ב עד גיוסו לצבא . צבאית עֹצם
2012במרץ 
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נתן עזרה  שלעולם לא הביע קושי ותמיד בחור חזק , מספרים על אדם מיוחד עם לב הזהבחבריו 
כאשר . עם עצה טובה, נותן, לעזור לכל אחד עם עושה, תמיד לפעול למען אחרים. לסובבים אותו

,  על בגדיו, הוא נתן או השאיל לאחרים בלי לחשוב פעמיים על הציוד האישי שלו, הרגיש שזה הכרחי
להקשיב , הוא אהב לבלות עם החברים שלו ולהיות שם בשבילם. וחילק את כספו למי שנזקק לו

"הוא כונה , בצעירותו. ועמוקאמיתיל להיות מעודד ממקום , ולתמוך בכל עת Jemus" (Bubalus) 
בגלל הכתפיים החזקות והרחבות שנושאו ידידים וציוד בעת הצורך
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ויחד עם  , בכל נשימתך נשמתהיתההנתינה . "אמרה אמו", תמיד נתת את הנשמה ואת הלב"
,  אתה עשית את כל זה תמיד בשמחה... האהבה שהיית בתוכך הסתובבת זה לתוך האמנות לשמה 

"עם חיוך ונוצץ בעיניים , בלב שלם

מאוד את הים והתייחס למים הוא אהב . בחלקים רבים של הארץלטייל אורן היה איש טבע ונסע 
של חברו  שיט על הקיאק , בילה כל רגע פנוי בנסיעות למקורות מים בישראלולכן הוא , כמקור חיים
.ביםבועז וטבל 

.יקנעםפולו מים בקבוצת הפועל היה שחקן במשך שנתיים הוא , רק זהלא 
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, 13-בהמשך לגדוד ה , קרבי יחידת סיירת גולניכחייל , גולנילחטיבת אורן התגייס 
. 'בהצלחה קורס עבור מפקדי חוליות והמשך בגדוד כמפקד פלוגה ב סיים 

. לחייליו ומפקדים, מודל של עזרה לאחרים, נערץ ומפקדהוא היה לוחם 
שהתקשו לבצע את  ותמיד עזר לחברים , אלונקה עם ידיד שרגלו היו שבוריםנשא הגופני בכוחו 
, הוא לא התלונן. בחזרה כדי לעזור לאחרים לסיים את הקורסורץ , המסע
... בשתי הרגליים מאמץ שבריידעו שיש לו טרק מע
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יחד עם עוד שישה אעיה'בסגד במהלך הקרבות "תמוז תשע' בכבנהרג כמפקד כיתהאורן , 
.במותו22בן . ש שבו שהו"לוחמי גולני נוספים באירוע בו נפגע הנגמ
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 הוקם מצפה אורן בהושעיהלזכרו של אורן  .
".מצפה אורן"הסיסמה הוצאו צמידים עם , מנת לגייס את הכסףעל 

.ואנשים רבים מטיילים עם הצמידים ברחבי העולם

 לכבודוהיה שחקן פולו מים וצוותו התחיל כדור מים בטורניר אורן.

 תמונות של אורן סרטון אוסףhttps://www.youtube.com/watch?v=o4cW1S4uG-E&t=2 
 שנערכו על ידי חבריו ב קבוצת כדור מים עם אנשים מחיינו של אורן  ראיונות

https://www.youtube.com/watch?v=CIOOl2XLHng
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,כתבה אמו", אורן שלי"
... אוהב ואהוב על ידי אנשים , מחייך, עדין, רגיש... נשמתי שנולדת היית מאחר "

. שלךאת הזהות ומעצב , גדללראות אותך ... מתנה אני קיבלתי 
, כדי למצוא את האמת הפנימית שלך, הלברגשות למדת להסתכל לתוך עצמך ולהקשיב לאתה 

...באת לאן אתה הולך תמיד זכרת מאיפה ... וללכת בעקבותיה 
בעיניים  נצנוץ עם החיוך עוטף כפי שרק יכולת לתת לי , בוא ותיתן לי חיבוק חזק.. לךמחכה אני ו

"שלך 
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תודה  
!שהשתתפתם


