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 ז"ל אמיתי )איציק(יצחק 
 בן גוטה תבל"א ואהרון וורצמן ז"ל

 
 53/3/8נולד כ"ג אדר תש"ה  

   0037311ט נפטר י"ט תמוז תשס"
 

באשדות , אבל 'איציק', קרובים ובני משפחה קראו לו 'יצחק'בתעודת הזהות נכתב 
 -מין שם חיבה שנגרר אחריו מאז ימי ילדותו כילד חוץ -'בושניק'קראו לו בדרך כלל 

 בקיבוץ חולדה.
שנים לפני מלחמת השחרור, בה נפצע אביו פציעה  1-הוא נולד כבן יחיד להוריו, כ

הנאבקת בקשיים  ,שגרמה לסיבוכים וצרות גדולות יותר בהמשך. ובינתיים אימו
יס את בנה יחידה למסגרת חינוכית, שבה יטופל בצורה הטובה שונים, נאלצת להכנ

ביותר. וכך בעצם, כשהיה בכיתה ד', התחיל פרק חייו הקיבוצי. כמו כל ילדי 
הקיבוץ הוא למד ללמוד וגם לעבוד. וכשהגיע לגיל הגיוס, התגייס כמובן לצנחנים 

השתתף גם  נפשם של בני קיבוץ רבים במשך שנים רבות(, במסגרת הצנחנים-)משאת
שחרורה של ירושלים. עם תום השירות הצבאי ובמלחמת ששת הימים בכיבושה 

חזר לקיבוץ חולדה כדי לעבוד בשדה. אח"כ קיבל עליו את "צו התנועה" והלך 
להדריך בתנועת הצופים. בקיץ אחד קסום ביותו ב"נופש רווקים" )כן, פעם 

יכלו להיפגש ולבלות יחדיו  בהן ,ה"תנועה הקיבוצית" דאגה לארגן אפשרויות כאלו
צעירים מכל פינות ההתיישבות בארץ(, שם תפסה עינו החדה את רוחל'ה שלנו )הבת 

"מענית"( ומיד ידע  -הצעירה והיפה של המטפלת האהובה של חברת הנוער ט"ו
 שתהייה אשתו. 

 
ור החליטו בושניק ורוחל'ה להתחתן. השמחה הייתה רבה, ואפילו לאחר תקופת חיז

שכנינו מעבר לגבול לא שכחו 'לברך'. זו הייתה עיצומה של מלחמת ההתשה שלנו 
(, ונדמה לי שאפילו באמצע המסיבה התחילה הפגזה, אבל לאחר זמן 3291-3274)

 מועט חזרנו לחגוג...
 

ל לידיו את ניהול הלול. איכשהו, הודות בושניק נכנס מיד לעבודה במוסך. אח"כ קיב
בתחילה הקיטור והחשמל  .לידי הזהב שלו הוטל עליו בכל פעם תחום אחריות נוסף

אח"כ כל המערכת והתשתית של צינורות המים והביוב. הוא נבחר  ,עם המזגנים
לועדת הג"א שהייתה ועדה מאוד חשובה באותם ימים של הפגזות ומקלטים. הקשר 

רכת הכריזה, קווי החשמל למזגנים ולמים אליהם. הטלוויזיה שרק למקלטים, מע
נולדה בארץ והגיעה לקיבוץ והצלחות שלהן. הוא עבר השתלמויות מיוחדות ואף 
למד במדרשת רופין והתמקצע בנושאים בהם טיפל. קורס קצר בטכניון למפעילי 

 ועוד... 'אמפא מזגנים'-ב, מתקני קירור
במובן הכי חיובי. כמעט כל  'ידו בכל ויד כל בו'ה: נדמה לי שעליו נכתבה האמר

הטלפונים, האינטרנט, המזגנים והחשמל,  :תחום בחיינו נקשר איכשהו לבושניק
הקיטור ובריכת השחייה. ובתוך כל העשייה המרובה, לא שכח לבנות את משפחתו 

 ילדיהם: רן ואריק, עינב, אפרת וענבל.  5-ויחד יצרו בית חם ל ,עם רוחל'ה
 



 ,בתיקו אשר בארכיון הקיבוץ יש המון קטעים מדיווחיו כשהיה סדרן ומרכז עבודה
 כשיצא שוב לשרת בתק"ם, וכמובן מכל התחומים הרבים שהיו באחריותו.

ויש המון קטעי עלון בהם חברים מודים לבושניק על טיפולו המהיר באיזו בעיה 
בו  3275" ממאי בין כל התודות מצאתי גם קטע מעיתון "במחנה .שהייתה להם

רן אפרים פורטיס, שהיה הפצוע הראשון של יחידת הצנחנים סמספר קצין הקשר, 
י הוא כ .שחצתה את התעלה במלחמת יום הכיפורים, את מה שסיפרו לו החבר'ה

עצמו איבד את הכרתו מדי פעם..."ומי שהציל אותי היה סמל בושניק מאשדות 
 שדאג כל הזמן להשקות אותו מהמימייה שלו". ,יעקב

ועוד יותר כאשר אריק  ,ה שרון'בושניק גם מאוד אהב לשיר במועדוני זמר של שרה'ל
הופיעה בשירה. וכאשר רן קיבל את  'הפעמונית הקטנה' ,בנו שר שם או כשענבל

 .כל אחד מילדיו בתחום פעילותו .התואר השני
 

יהו פונדק ז"ל: "...לא פעם חיפשתי הזדמנות באחת מכתבותיו מציין חברינו ישע
להודות, לכל אלה שפעלו...ובראשם יצחק אמיתי )בושניק( שהשקיע בביצוע המפעל 

ואת יכולתו הברוכה, בתוך זמן  ,של הכנסת טלפונים לחדרי החברים הרבה כוחות
בושניק הוא "איש השנה" ושנים רבות  ,וודאי הוא, כי בתחום זה קצר יחסית...

 ר אותו לטובה על כך. נזכו
הלל לבושניק שניצח על -כאשר שיפצו את הספרייה הישנה שלנו כתבה ברוריה שיר

המלאכה. כי הרי ידוע שלרכז את כל בעלי המקצוע לנקודת זמן אחת, זו בעיה 
יכול לזמן ולהניע  ,שהוא בערך המשנה או הסגן של אלוהים ,ורק בושניק ,רצינית

אום מושלם והשיפוץ יגמר בצורה הטובה והמהירה את כל המערכות שתפעלנה בתי
 ביותר. 

שאלה גדולה שניסה לשאול אחד מכתבי העבר של  אז איך הוא עושה את זה???
העלון, וגם להקניט קצת את בושניק: "אומרים שלא כדאי להתנגש איתך. זה נכון?" 

ותר. אולי כמו כל בן אדם, אולי קצת י זאינני מלאך...גם אני מתרג' :ובושניק עונה
הייתי צריך לעבור קודם קורס ביחסי אנוש, למרות שאינני חושב שחברים מקבלים 

 שפחות...יותר וכאלה ' מנדנדים'-ממני יחס לא טוב. כמו בכל ציבור, יש חברים ש
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להלל את עצמי, אך בדרך כלל איני אני משתדל להיענות כפי יכולתי. איננו רוצה 

מסרב לעבודה המוטלת עליי. אני גם לא נוהג לזכור ריב. מה זאת אומרת? אני יכול 
לריב היום עם חבר, ולמחרת לומר לו שלום ולשכוח מהכל...כי אני כבר טרוד 

בטענות...בסך הכל אני  אבעניינים אחרים. באופן כללי, הציבור די מבין ואינו ב
 ודה ונהנה ממנה". מרוצה מהעב

 
עם  ,וגם בענייני חברה ותרבות ,כמו שאמרנו ידו בכל, גם בכל העניינים הטכניים

תאורה ותפאורה במסיבות שונות. ועכשיו חולקו תחומי אחריותו של  ,ענייני הגברה
שיצטרכו לעמוד בלחץ ולפתור את כל השאלות שמתעוררות  ,חברים 5-בושניק ל

                                                                                       ה לכל.ובושניק היה הכתובת היחיד
            

כבר לא נראה אותו חולף במהירות על אופנועו ממקום למקום, לבדוק, לתקן...נוכל 
אריק, עינב אפרת וענבל, כמה היה בושניק : רן, אשתו, ולילדיו -רק לומר לרוחל'ה

בכם, כמה אהב אתכם ורצה לעשות הכל הכי טוב למענכם. נשאר רק להתגאות גאה 
ולהתנחם שהספיק  ,להצטער על הסבל הרב שעבר בזמן האחרון ,בחבר ואבא שכזה

 לראות את הצלחתם של ילדיו ולהשיא שתיים מבנותיו ואפילו לזכות בשני נכדים 
והוא  ,מכל מכאוביו לנשום עמוק ולקוות שעכשיו הונח לונותר בתחומים שונים. 

 נמצא כבר במקום שהוכן לו, כראוי לצדיק שנפטר לקראת יום השבת. 
 



תהי נשמתך צרורה בצרור החיים, ובצרור זיכרונותינו עלייך, כל עוד זיכרוננו עמנו. 
 נוח.מסוף בשלום. בושניק הלוחם שלא ידע -נוחה על משכבך, סוף

 
 באהבה, בשם כל חברי אשדות יעקב איחוד

 
 ארי -ה דיין בתיעמל

  


