
 הוובאיס־המשתירים סוברים שם האברים, השתלת בתחום נמו שלא
 למדע, גובתם את לתחם ובים מוכנים תוומים, ממיעוט והחולים
זאתי לעשות איך מותם. אחרי דתיים מטקסים להימלט כדי בעיקר

א ״
 18 *!ני בפיתאומיות, נפטר בי

בסיני, הרצאה נשא הוא שנים.
 מת אחר־כך ימים וכמה צבאי, בבסיס

 אומרת מהתייבשות,״ שנבע מסיבוך
 של בתו ז׳בוטינבסקי״רובין, קרני ד״ר

 של נכדתו ז׳בוטינסקי, ערי פרופסור
ז׳בוטינסקי. זאב

 ביגדי- לבש מותו לפני שנים ״כמה
ש מישפחה, וידיד אמא עם וביחד חג

 הדסה לבית־החולים נסע כעד, שימש
 שבו טופס על לחתום כדי בירושלים

למדע. גופתו את תורם שהוא הצהיר
 לא הוא מוחלט. חילוני היה ״אבי

 שלא מפני גם דתי בטקס להיקבר רצה
 מפני וגם לדת שקשור מה כל את אהב

ל במישפחתנו הפך הקבורה שטקס
 סביב שקרה מה אחרי טראומטי, אירוע

סבא. של עצמותיו העלאת
 הוא המת. לגופת ברור יחס לו ״היה

 כל לה שאין חשובה, אינה שהגופה סבר
ש ציפורניים, כמו היא ,גופה משמעות.

שנג שיער כמו או ומשליכים, גוזרים
אמר. כך ח,׳

מ לגופה, מיוחד יחס לי אין ״,ואם
 חילוני הוא אף היה זיבוטינסקי זאב *

 ל- הירשה בצוואתו גמור. ואתיאיסט
ה הדת לדיני בניגוד גופתו, את שרוף

 וכעבור נקבר. הוא אולם יהודית.
לישראל. הגופה הועברה שנים

- .1 4, .■ 1 1*1 1 1 1■

ת ט סי ר ב ני ב או בי א - ל ז€1טואטטוטת€8$זו7♦ת
ה ט ל קו פ ה ה א ש לרפו ר ע״ ל ק א  ס

ג חו ה ה מי טו אנ ה ל י ג ו ל ו פ ו ר ת נ א ו
ס \ו1ס.ז1:>1:•וא 5אכ>*1א£. ז
אא11א0ק01.0׳\;> אם א ?£<! 0? ׳וזווסדאאא ד

לכבוד
 סאקלר ע״ש לרפואה הפאקולטה

אביב תל- אוניברסיטת

 פטירתי שלאחר לכך הסכמתי את בזה מאשר(ת) הנני צלולה, ובדיעה הטוב מרצוני
הרפואה. בתורת ומחקר הוראה לצרכי אנטומיים, לניתוחים בגופתי תשתמשו

 לידיכם גופתי למסירת יתנגדו שלא בזה אבקש עזבוני ואפוטרופסי קרובי יורשי, את
המיותר). את (מחק שני□ 3 עד / לצמיתות של: לתקופה הנ״ל למטרה

מלאה חתימה

תל־אביב אוניברסיטת של הטופס
 ימים לאריכות כסגולה - חותמים דתיים גם
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 בעזרת למדע תועלת אגרום שלא רוע
לומר. נהג גופתי!׳

 להדסה. גופתו נלקחה מותו ״אחרי
 לרפואה סטודנטית הייתי שנה באותה

ב ללמוד אמורה והייתי בירושלים,
עלו שאני המחשבה לאנטומיה. קורס

 או לנתחה אבי, של בגופתו להיתקל לה
 אותה, מנתח מחברי מישהו איך לראות
 ללמוד עברתי לכן בלתי־נסבלת. היתה

תל־אביב.״ באוניברסיטת
 עלילה מכל דמיוניים שהם החיים,
 מצבים. של שפע מספקים בדיונית,

 החוג וכמה כמה פי על החיים, כך ואם
לרפואה. בבית״הספר לאנטומיה
 מכובד פרופסור על הסיפור למשל,

̂  עבודתו את שאהב לאנטומיה, בחוג
 מותו עם ובנפש. בגוף לה מסור והיה

 הסטודנטים למדע. גופתו את ציווה
 עד גילו ונבוכו, נדהמו שבתחילה שלו,
 וה־ הנכבד שלהם, הפרופסור כי מהרה

האדם. כאחד כמוהו מורם־מעם,
 שהתפקרה, ירושלמית אותה או

 ילדים לו ילדה גמור, לחילוני נישאה
 ואחיה הוריה עם הסתכסכה ואגב־כך
לת החליטה בהם לנקום כדי הדתיים.

ית ,כשאמות למדע. גופתה את רום
 מסוגלת גופתי גם כי ולאחי, להורי ברר

 ילמדו הם וכך כגמולם, להם להשיב
החילוני. לבעלה אמרה לקח,׳
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