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מימין :ד"ר צאקי זיונר עם
עשהאל לובוצקי וסבתו
רבקה ,אלמנתו של איסר.
למטה :במהלך השיקום
בבית החולים תל השומר
צילום :אילנה יונה יעקב

הגורל מצלצל

ופתאום שמעתי את השם לובוצקי ,זה מיד עורר
אצלי משהו בראש וגרם לי לשאול ולבדוק".
איך היה עבורך המפגש? למדת מאיסר פר
טים חדשים על פועלה של אמך?
"מאוד ריגש אותי לשמוע את הסיפור ממנו
כי את הפרטים עצמם לא ידעתי במדויק .יד
עתי שאמי הצילה כל מיני אנשים ,היו כאלה
שהכרתי והיו כאלו שלא ,אבל אז ,ליד מיטתו
של עשהאל הפצוע ,אומר לי הסבא' :במל
חמת העולם השנייה אמא שלך הצילה את
רגלי ואת חיי' ומספר לי לפרטי פרטים שבר
גע הראשון אמרו שצריך לקטוע לו את הרגל
ושהוא קדח מחום ושכולם חשבו שזהו יומו
האחרון .הוא תיאר לנו שהוא ראה איך חופרים
את הבור לקבר כי לפי המצב היה נראה שהוא
לא ישרוד אפילו יום נוסף .הוא סיפר איך אמי
השיגה את האנטיביוטיקה וחבשה את רגליו
מעלים של עצים".
עשהאל ,היום בן  29וחצי ,הולך על שתי
רגליו ונעזר בקביים ,נשוי ואב לנטע בת שנה
ועשרה חודשים ולנווהעמיחי .במהלך שיקו
מו הארוך גמלו בלבו של לובוצקי שתי הח
לטות .הראשונה היא לתעד את מקרה פציע
תו ואת סיפור המפגש המרגש עם ד"ר זיונר,
שניהם מובאים בספרו "מן המדבר והלבנון"
אשר יצא לאור בשנת .2008
ההחלטה השנייה קשורה לעתידו המקצועי,

פעמיים

ברגע שד"ר צאקי זיו–נר הביט בגיליון הרפואי
של סגן עשהאל לובוצקי שנפצע במלחמת לבנון
השנייה ,הוא נזכר בסיפורי הגבורה של אמו מימיה
בפרטיזנים .אחד האנשים שהצילה היה איסר
לובוצקי ,סבו של החייל שטופל בידי בנה  //יעל רייף
גם היום ,כמעט  70שנה לאחר סיום מלח
מת העולם השנייה ,מתגלים עוד ועוד סיפו
רי גבורה ,צירופי מקרים ופגישות מרגשות
בין קרובים ויקירים .חפצים ,עדויות וסיפורי
חיים נחשפים ומספרים את סיפורם של הני
צולים ושל אלו שכבר אינם.
רבים מסיפורי הגבורה והאומץ ,חלקם מהו
לים בהתערבות יד הגורל ,מוכיחים פעם אחר
פעם כי המציאות עולה על כל דמיון ,אך סי
פורם של ד"ר צאקי זיונר ועשהאל לובוצקי,
לוחם גולני שנפצע קשה בארבע גפיו במהלך
מלחמת לבנון השנייה ,נפרס על פני שלושה
דורות ומציג סגירת מעגל שגם דמיון יצירתי
במיוחד היה מתקשה להמציא .יש בו גבורה
ואומץ גדול ,אבל גם מקריות בלתי נתפסת
כמעט ,והיא זו שיצרה את המפגש המחודש
החוצה דורות ויבשות ,עשרות שנים לאחר
אותה פגישה גורלית ביער מושלג בין פרטיזן
לפרטיזנית שהצילה את חייו.

מלחמת שיקום
לפני שבועיים ,בערב ט"ו באב ,נולד נווה
עמיחי ,בנו של סגן עשהאל לובוצקי .שש
שנים לפני כן ,באותו תאריך בדיוק ובעיצומה
של מלחמת לבנון השנייה הקשה ,ניצל לובו
צקי בזכות החלטה שבצדה סיכון רב ושלימים
התגלתה כזו שהצילה את חייו.
היה זה ביום רביעי 9 ,באוגוסט  .2006עש
האל לובוצקי ,מפקד מחלקה ובוגר ישיבת
הסדר ,הוביל שיירת טנקים ואכזריות )רכב
צה"לי( ,ובה שניים מלוחמיו .היה זה לאחר
חטיפתם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב
בגבול לבנון ,שבעקבותיה עברה החטיבה
להילחם במדינה השכנה מצפון.
בשלב מסוים ,כדי לזהות את הציר והמרחב
של הנתיב באופן ודאי ולא דרך הפריסקופים
המספקים לעתים זווית ראייה מוגבלת ,הביט
לובוצקי החוצה כשהוא מאזן את רגליו על
מושב האכזרית ומוציא את ראשו מהפתח ,כך
שפלג גופו העליון נותר חשוף לחלוטין ומיגון
האכזרית הגן רק על פלג גופו התחתון .תוך
זיהוי המשך נתיב התנועה הוא הבחין לפתע
בהבזק אור חזק ,ומיד לאחר מכן בכדור אש הנע
במהירות לעבר האכזרית שבה הוא נמצא עם
המגזין עורך :אבי יופה עריכה :גיא שחר

לוחמיו .לובוצקי המופתע לא הספיק להכניס
את הראש חזרה" .מה שנראה לי כמו כדור אש
שעף בצורה ישירה אל תוך הכוח שלנו ,התגלה
כעבור שנייה כטיל נ"ט שפגע בצורה ישירה
במרכז האכזרית ,חדר את המיגון והתפוצץ כך
שכל הרסיסים עברו דרך המושב שלי ,והוא
התרסק לחלוטין" ,מספר לובוצקי על האירוע
ששינה את חייו" .האפוד שלי ,שהיה מונח על
המושב ,נחצה גם הוא לשניים ורוטש לגמרי.
לולא הייתי עומד באותו רגע עם פלג גופי הע
ליון מחוץ לרכב ,לא היה לי סיכוי לשרוד את
הפציעה הזו .העובדה שנעמדתי ,מצב שהוא
בדרך כלל מסוכן ,היא זו שהצילה את חיי".
בשלב זה ניסה לובוצקי להודיע על הפגי
עה הישירה במכשיר הקשר ,שנפגע גם הוא
מעוצמת המכה והפסיק לפעול .בסופו של
דבר הוזעק כוח חילוץ והעביר בבהילות את
הפצועים אל עבר הגבול" .אז עוד לא ידעתי
מה מצב הפגיעה שלי וגם לא ששני החיי
לים שהיו איתי נפגעו .במהלך הפינוי הת
חלתי להרגיש כאב חד ברגל ימין ושמתי לב
שהיא נופלת מהאלונקה ,כמעט לא מחוברת
ונמצאת במצב של קטיעה חלקית .גם רגל
שמאל נפגעה .בגבול המתינו צוות רפואי,
חובשים ומסוק .כשהמסוק עלה לאוויר ,הבנ
תי שהסתיימה עבורי מלחמה אחת ,מלחמת
לבנון השנייה ,והתחילה עבורי מלחמה שונה
לגמרי ,מלחמת השיקום".
במשך שמונה חודשים לובוצקי היה מאוש
פז ונע בין מחלקות ובתי חולים שונים לצורך
ניתוחים רבים שעבר בגפיו .אחרי כמה ניתו
חים בבית החולים רמב"ם ,הוא הגיע למחלקת
שיקום אורתופדי בשיבא תל השומר ,שם פגש
לראשונה בד"ר צאקי זיונר ,אורתופד ומנ
הל המחלקה ,ובסיפור שישנה את חייו .כאשר
ראה ד"ר זיונר את השם "לובוצקי" ,הוא פנה
אל עשהאל ובירר אם הוא קשור לאיסר לובו
צקי .עשהאל השיב שהוא סבו ,ובתגובה ביקש
ד"ר זיונר מהנכד שיקרא לו כאשר סבו וסבתו
מגיעים לבקרו.
"כאשר הבנתי שהם מכירים ,שאלתי גם
את סבי ,והוא סיפר לי שהוא מכיר את אמו
של הרופא ,אננה )חנה( אזגוד ולימים זיונר
ז"ל ,מימים עברו כחלק ממפגשי חברים .שני
הם מליטא במקור" ,מספר לובוצקי" .כעבור

אך שורשיה עמוקים יותר" .בזכות רופאים כמו
ד"ר זיונר והאמונה שהם נטעו בי הצטרפתי
גם אני למקצוע ,והשנה סיימתי שנה חמישית
בלימודי רפואה בהדסה בירושלים .זו החל
טה שקיבלתי במהלך האשפוז ,אחרי שראיתי
תפקוד של רופאים בשדה הקרב ,חילוץ פצועים
וטיפול מסור בפצועי מלחמה בבתי החולים .זה
עורר בי רצון להצטרף לעולם הזה ולהשפיע
על אנשים אחרים מתוך תקווה שהניסיון האי
שי שלי כפציינט יתרום לי כרופא ויעזור לי
להיות כמה שיותר אמפתי ומבין לסבל ,למצו
קה ולכאבים שהפצועים והחולים שלי יעברו".
אמו של ד"ר זיונר הצילה את רגליו של
סבך ,ו 60שנה מאוחר יותר בנה הציל את
רגליך .כיצד צירוף המקרים המיוחד הזה
השפיע עליך?
"הרגע המרגש הזה של המפגש בין סבי לד"ר
זיונר חקוק בזיכרוני ובלבי גם היום .זה היה
רגע של סגירת מעגל היסטורית של אותם יהו
דים שנלחמו נגד הנאצים לפני יותר מ 60שנה,
ויש בו אחוות לוחמים ואחווה של יהודים שה
צילו האחד את השני ושמרו זה על זה .כעבור
 60שנה הבן של אותה אחות מצילה מטפל בי
כפצוע מלבנון .העיקרון הזה של אחווה ,רעות
ועזרה לזולת בין בני העם שלנו נשמר וממשיך
מדור השואה לדור התקומה שלנו ,וזה משהו
שהייתי רוצה להמשיך לשמר" .ב
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איסר לובוצקי

אננה )חנה( זיונר

כמה שבועות הגיעו סבי וסבתי לבקר אותי
וקראתי גם לד"ר זיונר .סבא שלי היה בן ,84
והוא תמיד נהג לספר לנו סיפורים על מלח
מת העולם השנייה ועליו כפרטיזן ואז כקצין
אצ"ל ,ואחד הסיפורים שכולנו הכרנו היה על
פציעתו הקשה במהלך אחד הקרבות שלו בנא
צים .הוא נפצע קשה מאוד מכדור ברגל ימין,
אותה רגל שבה אני נפצעתי .לאחר הפציעה
הפרטיזנים חילצו אותו ליער והחלו לטפל בו
באמצעים דלים ובתנאי סטריליות ירודים של
יער וקור .מהר מאוד הפצע הזדהם ,וסבי סבל
מספסיס ,מצב חמור של זיהום בדם .החום שלו
טיפס עד כמעט  42מעלות ,וכולם חשבו שהוא
עומד למות ,אך פרטיזנית אחת שהיתה אחות
במקצועה החליטה לעשות הכל על מנת לה
ציל את חייו של סבא שלי והשיגה בדרךלא
דרך משלוח אנטיביוטיקה משיירה של נא
צים ,שעליה הצליחו הפרטיזנים להשתלט
בשיתוף הכוחות הרוסיים .הפרטיזנית נתנה
לו אנטיביוטיקה וחבשה לו בעלים את הפצע,
טיפלה בו במסירות והצליחה להציל את חייו.

זה מה שסבא שלי מספר לנו שוב שם בחדר
בבית החולים ,ואז הוא אומר לכולנו שאותה
אחות יהודייה שהצילה את חייו היא לא אחרת
מאשר אננה ,אמו של ד"ר זיונר".

עקרון האחווה
ד"ר זיונר ,58 ,שמע בצעירותו את קורותיה
של אמו בצל השואה כחלק מקבוצת לוחמים
פרטיזנים והכיר כמה מסיפורי הגבורה .את
איסר לובוצקי ,פרטיזן ,מפעילי המחתרת של
גטו וילנה ,לוחם ומפקד באצ"ל ולימים עורך
דין ידוע אשר כיהן כיועץ המשפטי של תנו
עת החרות ,הכיר כחבר של המשפחה .במהלך
השנים נהג הדור המבוגר של המשפחות להי
פגש ולשמור על קשר חם כחלק מקהילת ני
צולים שחבריה הלכו והתמעטו עם השנים.
"אמא שלי ,אחות במקצועה שנפטרה לפני
כעשר שנים ,היתה בת יחידה ומפונקת בוויל
נה .בשנת  1937סבי רצה לעלות ארצה והגיע
לישראל כדי לבדוק את השטח" ,אומר ד"ר

עשאהל לובוצקי:
"בזכות רופאים כמו
ד"ר זיו–נר הצטרפתי
גם אני למקצוע ,והשנה
סיימתי שנה חמישית
בלימודי רפואה .זו
החלטה שקיבלתי
באשפוז ,אחרי שראיתי
תפקוד של רופאים
בשדה הקרב .זה עורר
בי רצון להצטרף לעולם
הזה ולהשפיע על
אנשים אחרים"

זיונר" .בין שאר הרשמים ,הוא כתב לסב
תי שהוא מצא מישהו שיחליף איתו את ביתו
בתל אביב בתמורה לבית בווילנה וביקש
ממנה שתחסל את עסקיו כצורף .כאשר הוא
חזר לשם ,המלחמה תפסה אותו כמו את כולם.
גם הוא וגם בעלה של אמי ,שלו היתה נשואה
במשך שלושה חודשים בלבד ,נלקחו באקציה
הראשונה ונספו .בזכות היותה של אמי אחות,
הפרטיזנים הבריחו אותה מהגטו ליער משום
שהיו צריכים אותה ואת הידע המקצועי שלה.
בצעירותי שמעתי גם ממנה וגם מפרטיזנים
נוספים שעלו ארצה סיפורים שונים על איך
היא הצילה את חייהם וטיפלה בהם ללא כל
אמצעים ביערות מושלגים של מינוס  30מע
לות בתתתנאים היגייניים ובחוסר אספקה.
"בין השאר ,שמעתי שהיא טיפלה באיסר לו
בוצקי ,אבל לא שמתי לב לסיפור הזה באו
פן ספציפי ולא ידעתי שהיא הצילה את חייו.
אמנם פגשתי את איסר במהלך החיים כי המש
פחות שמרו על קשר ,אך את עשהאל לא הכ
רתי קודם ,וכשהוא הגיע כפצוע וכמטופל שלי
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