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 סיפור חייו  

בעפולה. ינאי גדל בקיבוץ עין השופט, בן ליהודית וליפא,  6521לינואר  42 -ינאי נולד בי"ב בשבט ב

אח לגדעון ואבנר. קיבוץ עין השופט הוא קיבוץ שיתופי של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. ינאי 

בכינור. כישרונו המוסיקלי בלט  נטייה אומנותית וניגן היה ילד שובב וסקרן. כבר בילדותו גילה 

 כבר בילדותו.

 

ינאי גדל בקיבוץ בתקופה בה הייתה נהוגה לינה המשותפת. כילד אחד הסיוטים הגדולים של ינאי 

היה לישון בבית הילדים לאחר שצפה בסרטים על אינדיאנים, ינאי הקטן פחד והיה חומק מבית 

שבאותה תקופה הקיבוץ דגל ברוח השוויוניות וחיי הקולקטיב, וכך  הילדים אל בית הוריו. אלא

מצא ינאי את דרכו בחזרה אל בית הילדים. כל שנות ילדותו ינאי התעסק במוזיקה, ומנגינה על 

כינור עבר לנגן בגיטרה בעקבות אחיו הגדול שאף לימדו לנגן בגיטרה. ינאי ניגן בגיטרה קלאסית 

לו למקם את עצמו מבחינה חברתית  והוא נחשב לאחד וחשמלית, המוסיקה גם עזרה 

שני  ובאהבתו למוסיקה. ו"הרוקיסטים" של הקיבוץ. בבית של ינאי תמיד עודדו ותמכו בנטיית

 הוריו ניצולי שואה והמוסיקה הייתה שגורה בביתם.

 

ד בתקופת התיכון ינאי הקים להקה עם חבריו שליוותה את אירועי התיכון והקיבוץ, וגם כתלמי

תיכון המוסיקה הייתה תמיד בראש מעייניו. כשהגיע זמנו להתגייס לצבא זימנו אותו למבדקים 

לקומנדו הימי. ינאי ניגש למיונים והחל להתקדם במבדקים בסוף המבדקים כאשר שאלו אותו 

אם הוא היה רוצה להצטרף לקומנדו הימי? ינאי השיב שלמעשה הוא רוצה להצטרף ללהקת 

שבסביבה בה גדל ובאותה העת חינכו את הילדים לשאוף להיות לוחמים הנחל, אף על פי 

ופייטרים ולא נגני מוסיקה. בקומנדו הבינו שינאי הוא לא מי שהם מחפשים ושהמוסיקה בוערת 

 בעצמותיו. 
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לאחר מיוני הקומנדו ניגש ינאי למבחנים ללהקת הנחל והתקבל ללהקה כמחליף של דני סנדרסון. 

ינאי ללהקה התקיימה בקיבוץ ישיבה בה נדרשו חברי הקיבוץ להצביע  אולם בטרם הצטרף

ולהכריע האם יהיה זה יאה שבן קיבוץ יצטרף ללהקה צבאית ולא ליחידה מובחרת? בזכות 

התערבותו של אדם אחד חכם שראה את הנולד "נפל הפור" אותו חבר קיבוץ פנה אל חברי 

וד בדרכו של אותו ילד? הרי זהו חלום ילדות הקיבוץ האחרים בשאלה: כיצד אנחנו יכולים לעמ

שהוא מטפח, כישרון אמיתי שאין לגדוע.  וכך בתום האספה השתכנעו החברים והחליטו שינאי 

התגייס ינאי. במהלך שירותו הצבאי הופיע ינאי במקומות  6592יתגייס ללהקה צבאית. בשנת 

ין חברי הלהקה שירתו איתו מיקי רבים, בסיסים, מוצבים ובסיני. הוא נהנה מאוד משירותו, ב

 קם ויהודה עדר. 

 

כאשר השתחרר ינאי משירותו הצבאי החל להופיע כמוסיקאי עם אמנים רבים כמו: 

אילנית,עופרה חזה, מרגלית צנעני ומוסיקאים רבים אחרים, הוא הופיע גם באירועים כגיטריסט 

ר קיבוץ לאחר שירותו הצבאי צריך או בסיסט. בקיבוץ לא ראו את העניין בעין יפה שכן נהוג שחב

להקדיש שנה לקיבוץ. משהחל ינאי להגות בקול את האפשרות שיעזוב את הקיבוץ  מצא יום אחד 

 את חפציו מחוץ לחדר, בעקבות כך עזב את הקיבוץ בתחושה לא נעימה ובהרגשה צורמת. 

 

רת החליט לקחת ינאי עבר להתגורר ברמת גן בדירה שכורה והחל לעבוד כמוזיקאי. קובי אוש

את אשתו אורנה הכיר במפגש חברתי. לאורנה  אותו כנגן מקצועי וכך ניגן ינאי בהרכבים שונים. 

הייתה חברה בצבא בשם עדה, בעלה של עדה אלברטו היה חבר למילואים של ינאי. את שירות 

באותו נ.מ, לאחר שעבר ינאי הסבה במילואים מהלהקה. -המילואים עשו ינאי ואלברטו בחטיבת ה

מפגש ארגן ינאי בביתו ערב חברים ומוסיקה. אורנה הייתה מנגנת בחליל וגיטרה ובאותו היום לא 

היה לה כל כך חשק להצטרף לעדה ואלברטו אך מאחר והייתה זו הזדמנות עבורה לנגן בחליל 

 החליטה להצטרף. 
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בעיניה, ינאי היה  אורנה מספרת שבשנייה שינאי פתח את הדלת וקיבל אותם בביתו הוא מצא חן

מאוד חמוד, לבבי ופתוח ונתן לה הרגשה שהם מכירים כבר שנים. באותו ערב היו המון, המון 

אנשים שניגנו ושרו יחד. ינאי ניגן בגיטרה והוא ואורנה החלו לנגן יחד. מהר מאוד אורנה גילתה 

ים עליה.  אך שינאי קולע לטעמה המוסיקלי והופתעה לגלות שהוא מכיר את כל השירים האהוב

באותו ערב לא קרה ביניהם כלום, הייתה אווירה נפלאה, הרגשה של ערב כיפי של חבר'ה ולא 

 יותר. ינאי גם היה אז בתהליכי פרידה מחברה וככה בתם הערב נפרדו השנים כל אחד לדרכו. 

 

באותה התקופה אורנה בדיוק השתחררה מהצבא והייתה נורא טרודה במחשבה שהיא לא רשומה 

שום מקום, ומה יהיה אם היא תהיה חולה פתאום והיא לא תהיה רשומה בשום מקום כחסרה. ב

המחשבה זעזעה אותה ולכן זאת הייתה תקופה מבלבלת וקשה עבורה שבה היא לא ידעה להשיב 

על השאלה מה היא רוצה לעשות כשתגדל? מעט אחר כך מצאה אורנה תוכנית פתוחה ומעניינת 

, הייתה זאת תוכנית לימודים של מחשבת ישראל מטעם התנועה בצפון הארץ , באורנים

 הקיבוצית שלימדה על מסורת מורשת ישראל. 

 

אורנה הצטרפה לפרויקט עברה מחולון לצפון וכל הפגישה עם ינאי נשכחה. היא החלה לעבוד 

והערך העצמי שלה התרומם בעקבות גלוי העצמאות, התחושה שהינה היא לומדת עובדת מפרנסת 

עצמה גרה לבד. באחת הפעמים כששבה אורנה מן הצפון לבקר בבית הוריה בחולון, חברתה  את

עדה התקשרה אליה והזמינה אותה להתארח בביתה. לעדה ואלברטו הייתה מוטיבציה סמויה 

לשדך בין ינאי לאורנה.  אורנה הופיעה בבית חברתה עם נעלי בית ולבוש זרוק, והופתעה לגלות 

עבירו את הערב בסיפורים, צחוקים וכימיה נהדרת. בסוף הערב ירד גשם נוראי ההם שם את ינאי. 

וינאי הציע ללוות את אורנה לביתה. בדרך ינאי הושיט יד לאורנה משהניחה אורנה את ידה בידו 

 היה זה מה שהמיס את ליבו, הרכות במגע ידיה. 

 

אהבתם פרחה והשניים עברו שנים אחר כך כששחזרו את הרגע סיפר לה ינאי את שחש במגע ידה. 

להתגורר יחד בתל אביב. ינאי היה מוסיקאי והופיע כמעט כל ערב ואורנה החלה את לימודיה 

בסימנר הקיבוצים, שם למדה הוראה לחינוך המיוחד.  בתחילת הקשר שלהם לשניהם היה ברור 

את השנייה שהם לא בנויים לילדים ולכן החליטו לחכות עם הנושא. יחד גידלו וטיפחו האחד 

 והאחת את השני.  
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נישאו אורנה וינאי. באותה תקופה החל טרנד של חתונות בחוץ ולא באולמות. לזוג  6594באוגוסט 

היה ברור שהם לא מתחתנים באולם בשום פנים ואופן. הם מצאו בית כנסת ברמת חן בחצר 

נה התארחו כל והחליטו להתחתן שם. הייתה זו חתונה צנועה והיום המאושר בחייהם. בחתו

האנשים שהם הכי אהבו, הגיעו חברים של ינאי מהצבא וחברים של אורנה ועטפו אותם בהמון 

אהבה. אורנה נזכרת שהחתונה הייתה כל כך צנועה והם היו זוג כ"כ זרוק שאפילו צלם הם שכחו 

 להזמין. במקרה ידידה של ינאי שהיא צלמת צלמה ולכן כמעט ואין להם תמונות מהחתונה. 

 

את ירח הדבש בילו באוהל ליד הכנרת.  בבקרים קמו מוקדם והיו מטיילים באזור, שם זכו לראות 

חיות אמתיות ולא כאלה שכלואות בספארי. הם פגשו בשפני סלע, חזרי בר ובמבי חמודים היה 

להם ממש כיף. באמצע ירח הדבש נולדה לינאי אחיינית, אביטל בתו של אבנר אחיו, וכך נסעו 

רי לבקר את התינוקת החדשה. בזמן שינאי הופיע הלילות בביתם בתל אביב היו בודדים הזוג הט

עבור אורנה ולכן הוריה קנו לה פודל שחור. קראו לו פנגו והוא היה לאורנה חבר טוב שנשאר 

 איתה בדירה. 

 

כשנה לאחר חתונתם נפטר אביה של אורנה בעקבות ניתוח שעבר. ינאי ואביה היו קשורים מאוד. 

ובכלל משפחתה של אורנה אימצה את ינאי מהר מאוד שכן ינאי היה גבר פתוח וחברותי מלא 

חיות ושמחת חיים שאי אפשר היה שלא לאהוב אותו. ינאי גם היה מאוד לא אמצעי הוא יכול היה 

לקיים שיחות עומק עם ילד בן שלוש באותה הרצינות שבה דיבר עם אדם מבוגר. ינאי ידע המון 

ברים הוא היה נוהג ללמוד לבד מתוך קריאה וסקרנות. באותו זמן הופיעו חוברות מדע ועל המון ד

" באמצעותן ינאי התוודע לעולם הפנטזיה והמדע הבדיוני והוא קרא אותן 4000בשם "ידע 

 באדיקות. בשעה שקרא בחוברות הוא היה מתנתק מהעולם וקורא בהנאה מרובה. 

 

נולד לשניים ילד בשם בן. בן לימד אותם להיות  6599לאחר חמש שנות נישואים בחודש יוני 

הורים, כתינוק הייתה לו שינה קלה והוא היה נוהג להתעורר שתים עשרה פעמים בלילה. באותה 

במוסיקה והייתה להם מטפלת יומיים בשבוע. המטפלת  תתקופה אורנה החלה לעבוד כתרפיסטי

לילה ללא שינה הסבה את תשומת ליבם  שראתה איך אורנה קמה בבקרים ואיך ינאי נראה לאחר

למודעה בעיתון על מחקר שמתקיים במעבדת שינה בו מחפשים זוגות צעירים הורים לתינוקות 

 שיתנדבו לקחת חלק במחקר. 
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אורנה וינאי הגיעו למעבדת השינה והחלו לספר על כל הלילות ללא שינה שעברו שם סיפוריהם 

ן שהיה תינוק יפהפה ושמנמן ומצאו שכל המדדים התקבלו בעניין רב. במעבדה בדקו את ב

הפיזיולוגים שלו תקינים. החוקרים למדו את ההורים הצעירים למידה התנהגותית, איך לנהל 

יומן קפדני ומפורט על כל תקומה בלילה מתי התרחשה? למה קמו? ומה עשו? כשהגיעו תוצאות 

שהם קמים אליו הם מתגמלים יומן המעקב קבעו החוקרים שהילד חרד מהפרידה ובכל פעם 

אותו ולרב במזון. כדי לחזור לשינה נורמטיבית קבעו החוקרים מספר דברים, אחד שינאי ישן על 

מזרן בחדרו של בן כדי שבן ידע שנמצאים איתו ולא עוזבים אותו ושבכל פעם שקמים אליו לא 

ה ולכסות . אח"כ היה מראים לו תגמול רגשי כמו שיחה, כעס וכו' אלא טכנית להשכיב אותו חזר

קטע יותר קשה שהיה צריך לתת לו לבכות במשך חמש דקות עד שניגשים אליו. ינאי היה יותר 

 אסרטיבי והצליח לעמוד במשימות של החוקרים וככה חזרו לשינה נורמאלית. 

 

כשבן היה תינוק הקימו ברמת גן תיכון בשם "תיכון חדש", מטרתו הייתה לקלוט  תלמידים 

ל המסגרות ולהוות עבורם מסגרת חלופית. המנהלת שמעה על ינאי איתרה אותו וגייסה שיצאו מכ

אותו לצוות ההקמה של בית הספר. ינאי האמין שבכל אחד יש מוסיקאליות רק צריך לאתר 

אותה. הוא החל בבחינות ללהקת בית הספר והקים להקה. הלהקה הייתה חלק מאוד חשוב בבית 

והאירועים. בלהקה היו חבר'ה שבכלל לא האמינו שיופיעו על במה הספר והופיעה בכל הטקסים 

אבל הם נחלו הצלחה מרובה תחילה בעיר ואחר כך בארץ ובהמשך הוזמנו גם לסיבוב הופעות 

 באירופה. חברי הלהקה היו בני טיפוחיו ובני בית בביתו, הוא העניק להם אהבה ובמסירות רבה .  

 

בנם השני עומר.  בעת הריונה השני אורנה הבינה שחיי  כשבן היה בן חמש נולד 6533בשנת 

הנוודות של המוסיקאים, בהם ינאי מופיע והיא אצל חברים והם לא יחד בשבתות וחגים אינם 

מתאימים לחיי משפחה. מלבד זאת שמאוד קשה להתפרנס כמוזיקאי בארץ. ישנם חודשים של 

יזון הזה בלתי אפשרי לקיים חיי תעסוקה מלאה וישנם חודשים בהם אין עבודה ובחוסר הא

משפחה יציבים. צורת החיים התובענית הזאת החלה להכביד ובעקבותיה החל ינאי לשנות את כל 

 החשיבה של כיוון העבודה שלו. 
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ינאי התחיל להתרכז בעבודה יומית בבקרים . הוא החל לעבוד בתיכון נוסף, באילון הוא לימד 

מסיבות סיום, טקסים ואירועים. וככה התחילו להקים חיי מוסיקה בתיכונים, הקים הרכבים ל

משפחה שגרתיים. תחילה היה קשה לינאי לעזוב את ההופעות בלילות אבל ככל שהוא נכנס 

לעבודה עם התלמידים שלו הוא התחבר אליהם מאוד ולא הבין איך לא עשה את זה עוד קודם 

כתו ולכן היה שלם עם החלטתו לעבור לכן. ובנוסף כאב לו לראות כל ערב את הקושי של בן בל

 לעבודה בבקרים. 

 

לקראת גיל ארבעים החליט ינאי לעשות הסבה מקצועית. להחלטה הגיע ינאי בלב כבד ובכאב 

גדול שכן מוסיקה הייתה סם חייו, והוא היה גם כישרוני ברמות נשגבות. אורנה נזכרת בערבים 

נו המון למרות הידע והרקע המוסיקלי שלה, שהיו יושבים ומנגנים ביחד היא אומרת שלמדה ממ

ינאי פתח בפניה עולמות חדשים והיה שופע ידע וכישרון. בפרויקט משותף של השניים כתבו את 

הדיסק "קו קו קנגורו". באותה עת עבדה אורנה במכון להתפתחות הילד כמטפלת במוסיקה 

חיה אחרת. הדיסק משלב וכתבה והלחינה שירים שעסקו בהתפתחות הילד, כשכל שלב מקושר ל

שירי משחק להפעלת הילדים.. ינאי עשה את כל העיבודים וההפקה לשירים. והדיסק יצא בחברת 

nmc  הביקורות לדיסק היו חיוביות ונכתבו עליו ביקורת מפרגנות רבות בעיתונים השונים. לאחר .

 מותו של ינאי הוציאה אורנה מהדורה נוספת של הדיסק לזכרו.  

 

מקצועית פנה ינאי ללימודי מחשבים. במקביל כל השנים הוא לימד מוסיקה באופן בהסבתו ה

פרטי, הייתה גם תקופה שהקים סטודיו בחולון אך לא הצליח להחזיק בו מבחינה כלכלית. בשנת 

. חברת היי טייק, מיד לאחר שינאי  niceלאחר ארבע שנות לימודיו החל ינאי לעבוד בחברת  6559

הקים בחברה להקה ששמה היה נייס בנד שהופיעה באירועי החברה ומאוד  התקבל לעבודה הוא

הצליחה. כששמעו את זה בני משפחתו וחבריו צחקו עליו שהמחשבים הם רק תירוץ עבורו בכדי 

להקים את הלהקה. בחברת "נייס" השתלב ינאי והיה אהוב ואהוד מאוד על חבריו לעבודה. הוא 

ייס הייתה תחושה שהחיים מתחילים להתארגן במעין התחבר אליהם מאוד ובבית משפחת ו

 שיגרה. הייתה משכורת קבועה כל חודש עבודה מסודרת ושעות קבועות .  
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במקביל הופיע ינאי בכל יום שלישי ב"מייק'ס פלייס" הופעה בשביל הכיף ללא תשלום. זאת 

ג'אם שזוהי נגינה של הייתה התרפיה שלו, מוסיקה חיה בשביל הנשמה. בהופעות האלו נהגו לנגן 

נגנים המנגנים יחד ללא הכנה או ארגון מוגדר מראש. מאוד חשוב היה לינאי לעודד חבר'ה צעירים 

לעלות על הבמה להופיע ולהתנסות הוא היה זה שארגן את המפגשים כך שכולם השתתפו ולא 

תיכון יהיה מצב שמישהו משתלט על חשבון האחרים. ינאי המשיך להיות בקשר עם החברה מ

חדש ברמת גן, הוא היה להם לאב רוחני. היו שם חברים עם חיים מאוד, מאוד קשים והוא היה 

, היה פיגוע קשה בירושלים שהמון בני נוער נפגעו 6559מסור להם. בתקופה של הפיגועים בשנת 

 יואב 59. את קיץ 59וזה שבר את ינאי, הוא נכנס לאולפן בבית וכתב מוסיקה שהוא קרא לה קיץ 

 . 42קוטנר השמיע לא אחת וכן בערוץ 

 

ליום ההולדת הארבעים של אורנה כתב לה ינאי שיר בשם "יפתי".     ינאי היה אבא חם, אוהב, 

כשלא הייתה יכולת שאלות והתובנות הקטנות של ילדיו.  מלווה ומאתגר. הוא היה מתרגש מה

י תשובה שהרגיעה את לספק תשובה למכול השאלות של שני ילדיהם הסקרניים המציא ינא

השואלים ועצרה את הסחרחרת ינאי נהג אז לומר " כי ככה זה בטבע " כשהילדים שמעו תשובה 

זו חלה רגיעה והשלמה מוחלטת. מקרה אחר היה כשבן אכל ולפתע שאל ממה עשוי עוף? אורנה 

לו בא וינאי החליפו מביטים ולא ידעו מה להשיב לילד, שכן ברור שברגע שישיבו לו שהעוף ש

מהתרנגולת , אותה תרנגולת שהם מגדלים בגן, הוא הופך צמחוני. לבסוף אורנה וינאי החלטו 

להשיב לשאלתו את האמת. כשבן שמע את תשובתם הוא היה מזועזע מהם, מהאנושות ולא נגע 

 בבשר. 
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 רקע אודות אירוע הנפילה 

 

ע  טרור שהתרחש בתל אביב ב"מייק'ס נהרג ינאי בפעולת איבה, בפיגו 30.2.4003ביום שליש 

 פלייס".

 

בה יוצרת באונ' בן גוריון . באותו יום אורנה בזמן שקדם לאותו יום התחילה אורנה ללמוד כתי

הייתה מאוד במתח מאחר והיו צריכים לעבור במהלך השיעור על סיפור קצר שכתבה. היה זה 

בקורס של עמוס עוז, ולעמוס היה מנהג לפיו עובדים על שלושה סיפורים בשיעור, כשאת הסיפור 

יע שלישי ועמוס עוז התחיל לשבח את הטוב משאירים לסוף. וכך היה זה סיפורה של אורנה שהופ

הסיפור מאוד ואורנה הנרגשת לא ידעה מה לעשות באותו רגע, וכך התקשרה לספר לינאי. בתום 

שיחתם ינאי הלך בכל "נייס" וסיפר לחבריו לעבודה בגאווה על אשתו. בעבודתו היו חבר'ה שלא 

כמו שתחברו תוכנה לבייל גייטס  ידעו מי זה עמוס עוז, ינאי הרצין והשיב להם  "מה קרה לכם זה

 והוא ישבח אתכם על כתיבת התוכנה . 

 

לאחר מכן באותו יום ינאי חיכה לאורנה בתחנת רכבת עם זר פרחים ענקי כשלפני כן והוא דאג 

לומר לילדיהם להכין בלונים ושלטים . במשך שנים אורנה עסקה בכתבה והמעמד היה לה חשוב 

י הייתה סוג של סכרת מסוימת שאסור היה לו לאכול ממתקים, אבל ולכן היה זה יום חגיגי. לינא

להגיד לינאי לא לאכול ממתקים היה כמו להגיד לפו הדוב לא לאכול דבש . ככה בכל פעם היו 

מוצאים אורנה וילדיו שקיות של טויסט באוטו בזמן שממש אסור היה לו לאכול אותם. באותו 

ורע ברולדין וינאי שהיה גרגן ואהב לאכול, בחר בעוגת יום החליטו אורנה וינאי לחגוג את המא

פרג עם קצפת גדולה כזאת. הייתה זאת הפעם ראשונה שבה אורנה לא אמרה לו שישמור על 

עצמו. היא הניחה לו לאכול בשקט כי זה היה פשוט יום מאושר.  אחרי שחזרו מעזריאלי לביתם, 

! ובהצלחה! והייתה ממש אווירה שמחה ראתה אורנה שהילדים הכינו שלטים בבית, כל הכבוד

 ומאושרת בבית .  
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בעשר בלילה ינאי לקח את הגיטרה ועמד לצאת, אורנה משחזרת את הרגע ואומרת: "לי היה קטע 

כזה שהייתי מדחיקה את העניין שינאי הולך להופעות בימי שלישי . כל פעם הייתי מופתעת 

כיף שלו, לנגן". ינאי תמיד רצה שבני משפחתו מחדש, לא יודעת למה? כל יום שלישי זה היה ה

יבוא לצפות בו בהופעה, ובאמת כמה פעמים בן הלך עם חברים. ואורנה הלכה עם הבן הצעיר 

עומר וינאי היה מאושר שם, פשוט חגג. ינאי עמד לצאת ודודו אח של אורנה בדיוק התקשר שהוא 

 אותו בהופעה, אז הם נסעו יחד . רוצה לבוא עם ינאי ל"מייק'ס פלייס", הוא רוצה לשמוע 

 

שנה וחצי לפני הפיגוע ב"מייק'ס פלייס" נהרגה אחייניתו של ינאי. היא נהרגה בפיגוע באוטובוס 

במותה. באותו יום כשינאי הבין שהם לא שומעים  44ליד מחנה שמונים, ילדה מאוד אהובה בת 

אל אורנה בשתיים בלילה  מענבל, הוא טס מהר לביה"ח להיות עם אחיו ואשתו, הוא התקשר

ריך לזהות לומר לה שענבל נהרגה. אורנה חשבה שזה לא יכול להיות ובלתי נתפס. ינאי היה צ

מאוד קשה להיפרד מענבל התדהמה שבאובדן, איך זה יכול להיות אותה והיה למשפחה מאוד 

יזהר ואולי שצריך להיפרד מדבר כל כך חי . החששות מפיגועים היו כבדים ותמיד אמרו לינאי ש

לא כדאי שילך כי כבר היה פיגוע בטיילת. ינאי התייחס בביטולואמר אל תדאגו, זה ליד השגרירות 

האמריקאית ומי יעז להיכנס לשגרירות האמריקאית , וחוץ מזה המקום מאוד מתוייר. כזה היה 

ם הופעותיו ומבחינת בני ביתו ינאי אומר ינאי יודע. תמיד בסיו םינאי, אופטימי מלך האופטימיז

ינאי היה חוזר בשתיים בלילה מלא אנדרלין מההופעה ואורנה הייתה צריכה לשכנע אותו שצריך 

 ללכת לישון כי מחר עובדים. 

 

באותו לילה קראה אורנה ינאי, וינאי  לא ענה כשאורנה לא מצאה אותו בסלון היא נבהלה נורא 

ה, דודו ושאלה אותו: למה ינאי לא והתקשרה אליו לנייד. ינאי לא ענה אז היא התקשרה לאחי

עונה לה? אז דודו השיב "אויה, היה פיגוע ואני מחפש את ינאי בבתי חולים". מששמעה אורנה את 

תשובתו של אחיה הבינה שזה נגמר, היא לקחה שמיכה התעטפה וישבה רועדת. דודו עזב את 

טובה לכן הוא הקיף את  ה"מייק'ס פלייס" רבע שעה לפני הפיגוע וכשעזב הייתה לו תחושה לא

המקום מסביב לראות אם הכול בסדר, כי זאת באמת הייתה תקופה כזאת מלחיצה של פיגועים . 

והדבר המזעזע היה שבאותו ערב הקהל כל כך הריע לינאי שממש לא נתנו לינאי לרדת מהבמה 

 והוא הופיע כל הערב ודודו מספר שינאי היה כ"כ חי ומאושר . 
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ן שהוא לא נותן את הגיטרה שלו לאף אחד כי הגיטרה שלו זאת אשתו ומה לינאי היה עיקרו

שמוזר זה שהגיע בחור גיטריסט שהוא מאוד העריך, וינאי אמר לו קח את הגיטרה תנגן וזאת 

מחווה שממש לא מתאימה לינאי. וכך יצא ינאי החוצה לנשום אוויר כי הוא לא יכל לנשום את 

ירע הפיצוץ. זאת אומרת שהבחור שניגן בגיטרה ניצל וסביר הריח של הסיגריות ובאותו רגע א

שאם ינאי היה ממשיך לנגן הוא היה ניצל גם כן. וככה אורנה יושבת בביתה מחכה וחושבת להניח 

איך בכלל מתרוממים מהדבר הזה, זהו אובדן שמפרק כל אחד לרסיסים. אורנה לא רצתה להעיר 

 וד כמה שעות של חסד .את הילדים, היא אומרת: רציתי לתת להם ע
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 פיגוע הטרור במייק'ס פלייס

תל ב רציף הרברט סמואלבמועדון "מייק'ס פלייס" שב פיגוע התאבדותאירע  4003 באפריל 30-ב

 . בפיגוע נרצחו שלושה בני אדם, בהם המאבטח שחסם בפני המחבל את הכניסה למועדון.אביב

. במקום ירושליםכסניף שני למועדון בעל אותו שם ב 4006ייק'ס פלייס נפתח בשנת מועדון המ

 ועוד. רבים מהבאים אליו מוזיקת נשמהו פאנק, רוק, רגאיי, בלוזחיה של  מוזיקהנערכים מופעי 

בעל  מחבל מתאבדהגיע  00:22ומעובדיו היו תיירים, אזרחי חוץ ועולים. ביום האירוע בשעה 

נרצחו שלושה בני אדם אל המועדון, ופוצץ את עצמו בכניסה אליו. בפיצוץ  בריטיתאזרחות 

זו לא , אך חגורת נפץנפצעו. מחבל נוסף, גם הוא אזרח בריטי, נשא על גופו  20-ולמעלה מ

התפוצצה. מחבל זה, שייתכן כי נפגע מהפיצוץ, השליך את החגורה ונמלט מהמקום. הוא הגיע 

חטוף את סיון לי, ונאבק עם המאבטח בכניסה אליו בנמנשייהלמלון דייוויד אינטרקונטיננטל ב

 במאי 64-שלו, אך הדבר לא עלה בידיו. גופתו של המחבל נפלטה אל חוף העיר ב תעודת הזהות

נטלו  חמאסו גדודי חללי אל אקצה. לא ברור כיצד מצא את מותו.  4003 במאי 65-, וזוהתה ב4003

 .  אחריות משותפת לפיגוע. המועדון נפתח מחדש לאחר כשבוע

( , הסרט עוסק Blues by the Beach"בלוז על החוף" ) הסרט הדוקומנטרימעניין לראות את 

חליט לצלם סרט דוקומנטרי הג'ק בקסטר, בימאי סרטים אמריקני במועדון, בפיגוע ובקורבנותיו. 

במטרה להמחיש פן שפוי ונורמאלי בישראל שסועת המלחמה. הוא  "פלייס על הפאב "מייקס

בימאים צעירים שיצלמו עבורו את הסרט. במהלך הצילומים, מתרחש  , זוגופבלה שוכר את ג'וש

 ומשנה את חייהם של כל הנוגעים בדבר. ג'ק נפצע קשה וג'וש ופבלה מוכי רצחני במקום פיגוע

 לבימאים ולדמויות ראשיות בסרט שמתמקד בהתמודדות ובשינויים המתרחשים  הצער הופכים

שלושת  ת מתערערת הם מתעדים את ההלם הראשוני, האבל עלניצולי הפיגוע. בזוגיו בנשמתם של

 .ואת ההתארגנות הטראומטית של הפאב לקראת פתיחתו המחודשת ההרוגים

 

מייקס פלייס" בטיילת תל אביב. דבר " מחבל מפוצץ את עצמו בפאב 4003באפריל  - 45בליל ה

 במשך שבועות רבים ..העובדה שתועד בזמן אמת- אחד הפריד בין הפיגוע הזה לשאר הפיגועים

מדמויות  אשר הפכו מזמן הפיגוע, החדשות והעיתונים היו מלאים בתמונות ההרוגים והפצועים

בחלום בלהות  ,מבחירה אנונימיות בסרט תיעודי קטן לדמויות ידועות אשר משתתפות, ולא

http://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%90%D7%99%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A7_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%A7_(Funk)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%A5&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/19_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99
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 העובדה. בדמותו של סרט תיעודי מצמרר. לאחר שנה יצא הסרט "בלוז על החוף" לאקרנים

הטרור, הופכת  המקורית נועד כדי להמחיש את השפיות בצל פיגועי שצילום הסרט בכוונת

הסרט ניתן להבחין  במהלכו מתרחש פיגוע דווקא בפאב הזה, אך בסופו של אירונית מאוד כאשר

 .הוא משקף מידת מה של שפיות ,לוכי אכן למרות הכ
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 לאחר מותו

שעסקו בהתפתחות הילד, כשכל שלב מקושר לחיה נגורו" אורנה וינאי הפיקו את הדיסק "קו קו ק

אחרת. הדיסק משלב שירי משחק להפעלת הילדים.. ינאי עשה את כל העיבודים וההפקה 

. הביקורות לדיסק היו חיוביות ונכתבו עליו ביקורת מפרגנות  nmcלשירים. והדיסק יצא בחברת 

 רנה מהדורה נוספת של הדיסק לזכרו.  רבות בעיתונים השונים. לאחר מותו של ינאי הוציאה או

 

. כשעומר היה ילד אהב את הטיולים המשפחתיים בשבתותינאי אהב עד אין קץ את ילדיו בעיקר 

קטן הוא היה יפה ומתוק והיה לו צחוק מתגלגל. אחיו בן, היה הורס אותו מצחוק. עומר אהב 

ם. הוא היה מוטרד מהנושא הזה למצוץ אצבע וללטף את ריסיו ופחות בער לו להיות אקטיבי בעול

של חילופי עונות ומחולצות קצרות שנראו לו מקולקלות כי לא הצליחו לכסות את כל היד. וככה 

בהרבה עבודה אהבה וסבלנות כלפיו, עומר נפתח לעולם והחליט לקחת יותר ויותר חלק פעיל בו. 

לו אושר וגאווה. היום גם  תהליך שינאי היה מאוד מעורב ומאותגר וכל השג של אחד הילדים הסב

עומר ובן מנגנים וחיים את המוסיקה. עומר הוא גיטריסט מוביל ומאוד מאוד דומה לאבא שלו 

בגישה שלו. ובן מתופף מוכשר. אורנה ממשיכה לעסוק בתרפיה במוסיקה, יש לה קליניקה בבית 

ה ולהמשיך בה היא מקבלת מטופלים וזה עוזר לה להיות חיונית מאותגרת להחזיק את עצמ

 בחיים. היא מטפלת בילדים בעלי הפרעות בקשר ותקשורת בכיתות ח' ט' בביה"ס אילון בחולון.
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 דברי התלמידים והצוות המלווה

 

בבית ספרי הציעו רעיון התנדבות בקשר להנצחת החיילים. כששמעתי את זה מיד רציתי להיכנס 

בבגרויות והמבחנים. הגעתי אל המפגש  לתוך הפרויקט ולעזור כמה שאני יכולה למרות הלחץ

 את מורן. מורן סטודנטית מתנדבת להנציח את החיילים. שון עם חברתי עדן ושם פגשנוהרא

 

אני עדן ומורן עבדנו כצוות להנציח את ינאי וייס. מורה למוזיקה שעבד בבית ספרי. החלטנו שאת  

מורן דיברה עם אורנה  נה וייס.אור –חייו של ינאי אנו צריכים לשמוע ממקור ראשון. אשתו 

 איתה, הקשבנו דיברנו אני עדן ומורן אל ביתה של אורנה,  וקבענו פגישה בביתה של אורנה. הלכנו

אורנה סיפרה לנו על חיי הילדות של ינאי, על חיי המוזיקה של ינאי,  שאלנו שאלות בנוגע לינאי.ו

 על חתונתם, על ילדיהם, על עבודתו וגם על מותו.

 

ענו את סיפורו של ינאי מפי אורנה זלגו דמעות מעיניי, זהו סיפור מאוד עצוב. אני חושבת כששמ

ואף בטוחה שדבר זה גרם לי להבין דברים רבים. הקלטנו את אורנה מדברת ובבית ישבנו ותמללנו 

 את אורנה.

 

ו תמונות כתבנו את סיפור חייו של ינאי על הדפים כדי לעשות חוברת ולהנציח אותו. כמובן שלקחנ

של ינאי , ושל הסובבים אותו. מפגש זה עם אורנה ריגש אותי מאוד והכניס אותי מאוד אל סיפור 

 חייו של ינאי.

 

 

 חן פרסיה.



 17 

בבית הספר הוצע פרויקט הקשור לחיילים ונפגעי פעולות האיבה, החלטתי להתנדב ולהיות חלק 

 בפרויקט. 

 

ת שמו של החלל שנסקור את קורות חייו ונסיבות אבמפגש הראשון אמרו לנו  -מפגשים מספר היו 

בכל אחד מן המפגשים  נהרג בפיגוע חבלני במקום בו ניגן.אשר על ינאי וייס  –בפרויקט  נפילתו

 בעיקר כדי להכיר אותו ואיך היה במשך חייו. מידע על קורות חייו חיפשנו עליו  הבאים עברנו

ם להיפגש איתה זה היה מלחיץ, לא ידעתי מה קבענו להיפגש עם אשתו ,כשהבנתי שאנחנו הולכי

גע במקום רגיש אבל שנכנסנו ואורנה ינגיד מה נשאל שלא נגיד משהו ויהיה לא בסדר ואולי נ

התחילה לדבר היא אמרה שקשה לה אבל היא סיפרה על חייו בהרחבה והראתה נכונות לעזור לנו 

בפרויקט הזה ולהיות חלק בהנצחה  אני אישית הרגשתי גאה לעבוד בפרויקט ולהנציח את ינאי .

 של ינאי . 

 

 עדן סעדי.

 

פרויקט ההנצחה הינו פרויקט בעל חשיבות ערכית שאינה ניתנת למדידה. פרויקט המצליח ללמד 

הכרתים. זאת הזדמנות להכיר  -כל כך הרבה דברים הנלמדים ברבדים המקובלים וברבדים התת

את זכר הנופלים ולהכיר את קרובי משפחותיהם את הפסיפס האנושי המרכיב את השכול. ללמוד 

שנותרו להתמודד עם האובדן. את סיפורו של ינאי הכרנו דרך הגברת היקרה אורנה וייס. במפגש 

שערכנו אורנה דיברה אלינו בפתיחות וכנות מעוררות השראה. מדבריה נגלתה אלינו דמותו של 

וידע לתת אהבה למשפחתו, חבריו ינאי , דמות אהובה ומלאת חיים. מי שהיה אהוב בחייו 

הסובבים אותו. ינאי כפי שלמדנו להכיר אותו מסרטונים, תמונות, סיפורים ופועלו יתר תלמידיו ו

היה אדם של מוסיקה אמת ואהבה. ההיכרות עם סיפור חייו גילתה בפנינו סיפור חיים של 

בבים אותו ולהשאיר לב כזה שהצליח לחדור לכל אחד מהסו-ארציות, רוח, אומנות והמון טוב

 מעט מן הטוב הזה. יהי זכרו של ינאי צרור בצרור החיים.  

 

 מורן פיטשון
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 נספחוים 

 תמונות
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