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מפגש בישול 
ל''זלזכרו של טוביה ינאי ויסמן 
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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''זטוביה ינאי ויסמן 
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.  1994באוקטובר 6-ינאי נולד בצפת ב, ינאי הוא בנם של אורלי ואברהם
. יערי וחנן, אחיו של ניתאי, הוא היה הילד השלישי להוריו

.ובתו נטע, יעל, ינאי הותיר אחריו אישה
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,ינאי התחנך בגן ובבית הספר היסודי במעלה מכמש
לאחר  . 'מחטיבת הביניים ועד כיתה י , המשיך את לימודיו בתיכון בבית אל

.בירושלים" ינוגלי'ג"מכן עבר לתיכון הדתי 
"  ידידיה"הצטרף למכינה הקדם צבאית , בתום שתים עשרה שנות לימוד

. בחיפוש בלתי מתפשר אחר האמת, שנה וחצי בילה בתוכנית. בגוש עציון
שאל שאלות רבות וחשובות ולא ויתר עד שקיבל תשובות  , הוא למד תורה

.שהניחו את דעתו במנוחה בנושאי אמונה ותורה
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גם בשבוע  . ינאי התאמן רבות במכינה והכין את עצמו לשירותו הצבאי
בחר להצטרף ובעצם השתתפותו עודד אחרים  , שטח של המכינה

.להצטרף ולקחת חלק
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. במהלך הלימודים במכינה החליטו ינאי ויעל חברתו להתחתן
החתונה התקיימה . שניהם גדלו במעלה מכמש והכירו מילדות

.ל"כחודשיים לפני גיוסו של ינאי לצה
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לא יוותר  , כי למרות היותו חייל נשוי, ינאי ויעל קיבלו יחד את ההחלטה
של 50התגייס ינאי לגדוד 2014במרס 24-ב. על המסלול הקרבי

.ל"הנח
שליווה אותו מהטירונות עד לסיום, מפקד הפלוגה של ינאי

בשלב מוקדם ידע . אמרה כי ינאי בלט כחייל איכותי, הכשרה מתקדמת
המפקד שהוא יכול לסמוך על ינאי בעיניים עצומות והיה בטוח שיעשה  

. כמיטב יכולתו
.ינאי היה הראשון להתנדב, לכל פעילות, כשנדרש התנדבות
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.נולדה בתו נטע2015באוקטובר 4-ב
והיה מעביר לחבריו תמונות, ינאי היה גאה ומאושר באשתו ובבית

מהיישוב מספרים שכינהם, הם היו משפחה צעירה ומאושרת. שלהן
.עליהם שתמיד חייכו ושמחו יחד

החליטה המשפחה שיני ימשיך בשירותו , גם לאחר הולדת בתו נטע
.למרות הקשיים הכרוכים בכך, הצבאי כלוחם
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.ינאי היה בחופשה, ימים ספורים לפני שנהרג
יצאו ינאי ויעל עם בתם נטע בת , לקראת סוף החופשה, ביום חמישי

.  ליד מעלה מכמש, הארבעה חודשים לקניות בסופרמרקט בשער בנימין
חוליית טרור חמושה בסכינים נכנסה לסופרמרקט והחלה לדקור את אחד 

.הלקוחות
. ינאי היה באזור אחר בחנות כשההתקפה החלה

. הוא שמע צעקות ורץ למקום
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הסיט אותם מהדקירה ומנע מהם , בידו חשופה הוא נלחם במחבלים
נפצע אנושות ומת מספר , במהלך הקרב ינאי נדקר. להמשיך להרוג אחרים

.שעות לאחר מכן בבית החולים
עזרה  : הביע ינאי את הערכים העליונים שעבורם עמל כל חייו, במעשיו

.לאחרים בכל דרך ובכל סיטואציה
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: בהלוויה ספדה לו אשתו יעל
אני יודע שאם לא . ואני לא מתחרטת, לא יכולתי למנוע ממך לרוץ לשם"

.ינאי שהתאהבתי בו , היית רץ לשם לא היית ינאי שהכרתי
הלוואי שהיית מספיק לחוות את נטע . תמיד היית מלא בנתינה מתמדת

. יותר
למרות , כמה השגנו רק בשנתיים שאנחנו נשואים. כמה חלומות היו לנו

. שלא היינו הרבה ביחד
ידעת שאין לך נשק ובכל זאת  ; אתה גיבור אמיתי של כל עם ישראל, ינאי
תודה  . אני רוצה לומר תודה שזכיתי ללמוד מאדם מוכשר ומיוחד כמוך. רצת

. "לך על נטע שלנו
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2017בשנת , בטקס שנערך בחודש ספטמבר
הוענק לסמל ראשון טוביה ינאי ויסמן עיטור הכבוד על גבורה 

.על ידי אלוף פיקוד המרכז
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:לזכר ינאי הוכנו מספר סרטונים שונים
ילדות לבגרות-ינאי

https://www.youtube.com/watch?v=fC-mjmaEtag&t=145s

ינאי-11ערוץ 
https://www.youtube.com/watch?v=6HEzC4RRNiM

הענקת אות הגבורה מאלוף פיקוד
https://www.youtube.com/watch?v=Ux89noihjA0

שיר שחובר לזכרו
https://www.youtube.com/watch?v=hBkB2mu-Hrk
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תלמידים מבית ידידיה מכינה ובית ספר מעלה נטעו שתילים בגינה חדשה 
לזכר ינאי
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תודה  
!שהשתתפתם


