
 

 

 איצו מושקוביץ   – נא להכיר  

 

 

 

 ימים נפטר איצו, בנם של רחלקה ודב משקוביץ.  אח של אורנה ויאיר.   10לפני 

 את רחלקה הכרנו כשביום השואה אורנה סיפרה עליה כאן, ב "נא להכיר".

 הכרנו כשחי בקיבוץ, עד שעזב אחרי הצבא.  מאז נפרדו דרכינו, תרתי משמע. את איצו

 סד.מלה וחיתה לוויה של חיהתרגשתי מאד בלוויה. זו ה

 מהדברים שנאמרו . יםחלקאז למי שלא היה בלוויה, ולמי שלא הכיר אותו מפעם, אני מביאה 

 איצו מושקוביץ.   – נא להכיר  

 

 חי בדיור מצומצם ובתנאים לא קלים. אישיותו התבלטה בחמלה ונתינה לאחר. איצו

 : "עצוב לנו בלב. ואני רוצה לצטט משפט ששלחו לי  מרסקה ונתן לאחר שהתבשרו על מות

 נתן ואני היינו שכנים של איצו והיינו עדים לכך שאנשים ניצלו את טוב ליבו. הם הבינו את משאלת

 שו בנח לעשוק אותו." ליבו להיות נחשב והרגי

 אכן, לא מעט אנשים נהגו בו כך והוא האמין בהם בתום ליבו והפסיד את כספו, ולא זכה לחיות

 חיים מכבדים ברוב שנות חייו. 

 נוח בשלום חבר יקר.  חזרת הביתה.   

 מירה סיטנר כהן.                                                        

 



 

 

 מושקוביץ גבר בודד ועצוב עם לב ענק. מבט מלא חמלה ורגש. רגש לצמחים, לבעלי חיים, לילדים  איצו

 .ולבני אדם בכלל. ואבהי, אבל ללא אחיזה

 הכרנו אותך דרך אלון ונאוה בכרכור, אצלם היית בן בית .  מהר מאד התחברנו והפכת להיות בן בית אצלנו.

 ותמיד שמחים לבואך. תחסר לנו מאד, במיוחד בימי הולדת של הילדים. מאז ועד היום. ילדנו אוהבים אותך 

 אבל תחסר לכולנו, כי דרכך ראינו את עצמנו לא פעם באור אחר.

 תה לך ביקורת נוקבת על החברה וההתנהלות הפוליטית. דיברת על יוקר הדיור ושכר הדירה ואני הרגשתייהי

 . 2011ועל בוזגלו והיינו יחד במאהל המחאה של פרדס חנה אשם על זה שיש לי בית. דיברת על ביטוח לאומי  

 ידעת להגיע ולגעת בלבבות של הרבה אנשים, לאו דווקא באנשים שיש להם מכל טוב. מגע הלב שלך היה מיוחד. 

 אוהב, אמפטי ואבהי אבל ללא אחיזה. לא ביקשת בעלות על כלום, גם כשחשת שכן הגיע לך. הגיעה לך הכרה

 הלב, על החברות האמיתית שידעת לתת לכל כך הרבה אנשים סביבך. על האכפתיות הפשוטה  על הנתינה שלך מ

   והאמיתית כלפי כל הסובב אותך.

 אותך לבית חולים ואני טרוד בענייני.  לא הבנתי לאן אתה הולך עם הניתוח הזה. כל כך ביקשת שאקח

 ע אותך.כמה אני כועס על עצמי. לא הבנתי. אחרת הייתי עוזב הכל ומסי 

 

 תסלח לי איצו ותסלח לכולנו )כחברה(, שלא תמיד ידענו לקבל אותך כפי שאתה.

 תנוח עכשיו. מסע חייך הנוכחי הושלם.

 רן ליכטנר.  כרכור.                                                                   

 

 

 אוהב מוסיקה ניגן במפוחית, סקרן לחיי הטבע ולכל מה שיש מתחת לשמים היפים שלנו.    –גדל על ברכי הוריו  איצו

 אוהב אדם באשר הוא, מאמין ותם היה בחייו.   איצו

אדם חם ורגיש מאד בכל קמט שצבר בשבעים ושתיים שנות חייו היה צרוב סיפור. אילו נפערו קמטים אלו ואילו   איצו

ל היינו עדים לסיפורים על קשרים, חלומות, אהבות, רצונות והסתעפויות של הסבלנות להקשיב ולהכי הלנו היית

 החיים שרק מעטים מביננו חווים. 

 אפשר היה להפליג על כנפי הדמיון, הסקרנות, ותאוריות של קשר לעולמות מלאי עניין אמונה ותום.איצו עם 

בורקות בחיוך תמידי,   םבעל הצעדים הגדולים המתנדנד מצד לצד גופו הרחב כמו נסחב אחרי ראשו בעל עיניי איצו

 כאילו מתנצל רוצה לומר סליחה אם אני מפריע אני רק רוצה לעבור. 

 נו ומאתנו איש תם מאד.יאיש תם ואוהב אדם הלך, עבר בינ

 רונית בנטל.                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

 איצו, אחי הבכור 

 

 . ולתת לכל אחד ואחת מאתנו.סקרנותו אני מרגישה ויודעת שהיה לך עוד הרבה מאד מה לאסוף באהבה

 –אני חושבת שעם הקושי שלי לשמוע את הכעס שלך כלפי מענית וכ"ו, הצלחתי לספוג ולהכיל ולראות אותך  

 אבנים, מטבעות, זרעים.  -את הרגישות שלך כלפי רוני, הבנות והנכדים הקטנים. את האהבה והנתינה

 והמוסיקה שאהבת לשמוע.

 תמיד היית ותמשיך להיות בתודעתי ובליבי. 

 שלך אורנה.                                                                 

 

 איצו 

 ן סופית. שמחתי להכירך ולמדתי ממך המון. אוהב טבע פשוט וחי את הרגעאדם עם לב זהב ונתינה אי

 עם כל מה שיש בו. ילד נצחי. מודה לך שהיית שם בשבילי. אוהבים אותך. 

 מרים וג'רר.                                         

 



 

 הם אלו שבסופו של דבר – האהבה הרבה של איצו לאנשים והאמונה המוחלטת שלו למוסריותם ויושרתם 

 קיצרו את חייו. 

 הקושי המרכזי שלו היה להתבטא ולהסביר את ההחלטות שקיבל, גם כשהיו החלטות נכונות.

 גורם נוסף שהשפיע עליו יום יום, הסתלקותו בתאונה של הבן של זוגתו לחיים באותה תקופה, היה 

 כאילו היה בנו.

 לאבד אח זה כמו לאבד יד והכאב הוא רב ביותר.  אזכור אותך לכל חיי. 

 יאיר.                 

 

 

 

 שמחוץ למענית ,התרגשתי מאד בלוויה של איצו.  דווקא בגלל התחושה – משהו אישי שלי

 ע זאת בדברים של רן המובאים כאן.אנשים העניקו לאיצו חמלה וחסדים.  ניתן לשמו

 שהפריד בין האדם הפרטי לחסד. הישן, היה משהו בצורת החיים של הקיבוץ 

 התפקיד עבר לקיבוץ.  הוא דואג לאנשים החלשים.

 הפרטנו את הקיבוץ.  גם את החסדים.  האם אנחנו מודעים לזה ?  האם אנחנו כאנשים

 חמלה וחסד לנזקקים ? באופן אישי. לא קיבוצי. פרטיים נותנים מקום בחיינו להענקת 

 שואלת את עצמי ומשתפת אתכם.   

 ועוד משהו. סיפרתי כבר שסבא שלי היה רב.

 אבל היה לי עוד סבא. אדם חסר בית . חסר כל. שנזקק לחסדים.      

 נילי                                                                


