
 האמבולנס לביתה הגיע מותה עם
י בחורי עשרות לאנטומיה. החוג של

 איפ־ לא לבית, מסביב התגודדו שיבה
פנימה. להיכנס לנהג שרו

א עם ממושך ודברים דין אחרי רק
מכו חרדית למישפחה בן ההמום, חיה

מה הגופה את להוציא התיר הוא בדת,
לרפואה. לבית־הספר ולקחתה בית

עמוסים ^
בגופות

 של לדרמאתיות מפתיע ניגוד ^
המ המינהליים ההליכים הנושא, ^

פשו הם למדע גופות בתרימת עורבים
לגמרי. טים

לכש גופתו את לתרום ארם רוצה
 לאנטומיה לחוג לפנות עליו ימות,

 על חותם הוא שם לרפואה. בבית־ספר
מר רי מצהיר הוא שבו מיוחד, טופס
 את נותן הוא צלולה ובדיעה הטוב צונו

 ישתמשו פטירתו שאחרי לכך הסכמתו
 לצרכי אנטומיים לניתוחים בגופתו
ה על הרפואה. בתורת ומחקר הוראה
 אחד העתק עדים. שני חתומים טופס
 מתוייק אחר העתק התורם. בידי נשאר

יס שהתורם רצוי לרפואה. בבית־הספר
הח על הקרובים לבני־מישפחתו פר

לממשה. יעזרו היום שבבוא כדי לטתו,
 מתקשרים התורם פטירת עם מייד

ומו לאנטומיה לחוג בני־המישפחה
אמ שולח החוג הפטירה. על דיעים
 לבית־ה־ או הנפטר של לביתו בולנס
 ומעבירה הגופה, נמצאת שבו חולים

לאוניברסיטה.
 נערכים אין הגופה העברת בזמן

 אינם ובני־המישפחה טיקסי־זיכרון,
 אחרי אותה לבדוק או לבקרה רשאים

לרפואה. לבית־הספר שנמסרה
בארץ. יש לרפואה בתי־ספר ארבעה

 בשנה. גופות 50ל־ זקוק בית־ספר כל
 לרפואה, הסטודנטים למען כמחציתן

מחקר. לצרכי והשאר
 הישראלים גילו לא מעולם כי דומה

 בנושא כמו נלהבת כה התנדבות רוח.
זה.

המדינה של הראשוונת ״בשנותיה

 לכר־ חדשים פונים כ־ססז נוספים
 ב־ גדושה הכרטיסיה התורמים. טיסיית

 שנה בכל מתים מהם תורמים. 7000
."50כ־

 עמוסים שאנחנו קורה אף ״לעתים
 בני־ה־ את לאכזב שלא וכדי בגופות,

את זאת בכל לוקחים אנחנו מישפחה
פרוטקציה

ראש בן־דויד, יאיר רופסור ן*
 באוניברסיטת לאנטומיה החוג
 המתעקשים עם משוחח ״אני תל־אביב:

 עימם שנושאים מי על ונוטה,להמליץ
 אדם אותו כמו מזעזע. אנושי סיפור

 הושמדה מישפחתו כל כי לי שסיפר
להי רוצה אינני יומי ,בבוא בשואה.

 ומדוע להיקבר,׳ זכו לא הם אמר. קבר,׳
א אחרי ילך ומי אזכה, אני שדווקא

 תהיה לא שערירותי רוצה אני רוני?
 תועלת. למישהו תביא אלא עלובה,

 כרצונכם.׳ בה והשתמשו גופתי את קחו
התקבל.״ הוא

 במשך שהיה מי נתן, הלל פרופסור
 לאנטומיה החוג ראש ארוכות שנים

 מחקר פירסם תל־אביב, באוניברסיטת
 היו 60 הראשונים. התורמים 193 על

 גרמניה. מעולי — 46 פולני. ממוצא
 95 תורמות, 98 מרוסיה. — 24

.60 גיל מעל רובם תורמים.
 גמורים, חילונים הם התורמים ״רוב

 ה־ עם קשר מכל להתרחק המבקשים
 אומר מותם," לאחר גם הדתי מימסר

 רבים משכילים, ״כולם לוי. שימעון
 רופאים, חופשיים, מיקצועות בעלי

 הרוב באוניברסיטה, מרצים שופטים,
 ל־ בנים או נוצרים מיעוטם יהודים,

מעורבות. מישפחות
 דתיים, כתורמים גם נתקלתי ״אני

 היא הטופס על חתימה כי המאמינים
ה כאלה או ימים, לאריכות סגולה

אותם יזכה לתרום רצונם כי בטוחים

^־־נ תאונה ''ננני'

קרוש
 כל על להתגבר אדם שמצליח ך*
 מת אף ולבסוף הבירוקרטיה, קשיי ^

 הריהו המדע, צורכי את ההולמת בצורה
 החוג מעבדות אל להיכנס ומוכן בשל

לאנטומיה.
 במאה באלכסנדריה, היוונים כבר

 לנתח נהגו הספירה, לפני השלישית
 ניתחו לא הם לצורכי־מחקר. בני-אדם

ל שנידונו חיים בני־אדס אלא גופות,
 של ארוכות שנים עברו אחר״כך מיתה.

 ורגילה ברורה כדרך ניתוחי־בהמות,
אנטומיה. ללימוד

 הקיסר ציווה 13ה־ המאה באמצע
 הכירורגים על השני פרידריך הגרמני

ל ולא בני־אדם, של גופות לנתח שלו
 1315ב־ חזירים. של בגופות הסתפק
השיעו בולוניה באוניברסיטה נפתחו

 לאנטומיה. הראשונים הפומביים רים
 של גופות שתי ניתח דה־לוצ׳י מונדיני

נפע סטודנטים עשרות לעיני נשים
מים.

 בין היו ורופאים סטודנטים רק לא
 כלי* מפורסמים ציירים גם המנתחים.

 ורפאל מיכאלאנג׳לו דה־וינצ׳י, אונרדו
 כחלק תוכנן את וציירו גופות ניתחו

האמנותית. מהתפתחותם
העכ האנטומיים הניתוחים חדר

 חדר■ הרפואה בשפת הנקרא שווי,
ולסטודנ לרופאים מיועד דיסקציה,

 20ב־ גדוש אולם־ענק, זהו בלבד. טים
 גופה שולחן כל על שולחנות־ניתוח,

 היטב. מהודקת גדולה, במגבת עטופה
ב קשורה ניילון. יריעה המגבת סביב

 מה לדעת אי־אפשר הגופה. אל ראשה
פניה. מראה מה או הגופה של מינה

 שנת־הלימודים של השני ״בסמסטר
או אנטומיה," ללמוד התחלנו .השניה

 לרפואה. סטודנטית שוורץ, אסתר מרת
)28 בעמוד (המשך

ז׳בוטינסקי ערי
ציפורניים כמו גופה

)14דד (המאה באנאטומיה שיעור
חזירי□ של בגוויות הסתפקו פעם

 כמו גדול כל־כך הגופות מלאי היה לא
 מח־ מנהל לוי, שימעון אומר היום,״

בי לרפואה בבית־הספר לקת־כוח־אדם
התור בין הקשר על האחראי רושלים,

לאנטומיה. החוג לבין מים
 היינו קיומנו, על לרמוז כדי ״לכן,
של כשתורם עקיפה. תעמולה מנהלים

 בעיתונות: מודעת־אבל פירסמנו מת, נו
 פטירתו על מודיע לרפואה ,בית־הספר

 גופתו את שתרם פלוני־אלמוני, של
למדע.׳

 האחרונות השנים ״בחמש־עשרה
שנה בכל כזו. בתעמולה צורך עוד אין

תרומה דוחה
״כ שנתיים. לפני נפטר עומר ן י*

 וזה הטופס, על חתם 30 בן שהיה ן
 מאליו,״ ומובן טיבעי דבר בשבילו היה

 ״רבים אלמנתו. מאנה, נורית אומרת
למ גופתם את תרמו מבני־מישפחתו

המת אתיאיסטית, מישפחה זוהי דע.
 לא דני הדתיים. עם קשר מכל רחקת

 יטפלו שהם ואופן פנים בשום מוכן היה
שלו. בגופה

בגו הרופאים ביצעו שמת, ״אחרי
 בהסכמתנו, פוסט־מורטם, ניתוח פתו
 קבלת את מונע כזה ניתוח כי ידענו לא

לרפואה. לבית־הספר הגופה

 פרופסור אומרת התורם,״ של גופתו
 ב־ לאנטומיה החוג ראש מיכאלי, יעל

קוב שנה ״ואחרי העברית. אונברסיטה
 אותה, שניתחנו מבלי הגופה את רים

הזו. בגופה צורך היה לא שהרי
 יכולים אינם כמובן, המישפחה, ״בני
 עברה הזו המסויימת הגופה אם לדעת
כש לקבורה מובאת שהיא או נתיחה

שלמה.״ היא
 מדיניות תל־אביב לאוניברסיטת

ה בכרטיסיית שהצטברו אחרי שונה.
האוני מסרבת שמות, 1500 תורמים
אלא חדשות, פניות לקבל ברסיטה

עומר דן
למדע גופם תרמו במישפחתו
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