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כותרת :כתבה על פוחלצים באוניברסיטת תל
אביב
איתי ורד  :פוחלצים כבר אמרנו בהתחלה הם שילוב של מדע
ואמנות .השימור של החיה המתה ,הלכידה שלה ,הרגע ,המבט,
התחושה ,למעשה המפחלץ בעבודתו מעניק חיי נצח ולא פחות
חשוב מאפשר לשמור וללמוד על זנים שנכחדו .מדובר בתהליך
מרתק שאיתי דודי ליווה אותו.
איתי דודי  :המקצוע בהחלט יוצא מן הכלל ,צריך מיומנות רבה,
הוא משלב אמנות ומדע ורק מעטים עוסקים בו ,פיחלוץ .אבל
צריך עוד משהו שלרובנו אין ,סבלנות ,המון סבלנות.
איגור כמה זמן אתה יכול לעבוד ככה על העין?
איגור גבריאלוב ,טקסידרמיסט  :האמת שכבר פעם שלישית שחוזר
לי העין ,אז חצי יום עבודה רק לסדר עין אחד ועין שני .למזלנו
היה במצב הטרי ,טרי זאת אומרת שכמה שעות על הכביש זה
אפשר עוד לעשות משהו .אם עוד שעה בשמש אז זה כבר כל
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הפרווה היתה לו לא בסדר.
איתי דודי  :עולם קסום מסתתר במרתפים של אוניברסיטת תל
אביב.
פרופ'' תמר דיין ,מנהלת האוספים ,אוניברסיטת תל אביב  :אנחנו
שומרים פוחלצים ,עורות ,שלדים ,גולגלות ,דוגמאות של רקמה,
חרקים ...על סיכות ,דגים באלכוהול וכו'' ,כל דבר שבעצם מתעד
לנו את המגוון הביולוגי או הטבע החי של ישראל במאה השנה
האחרונות .סך הכל יש לנו בערך  4מיליון פריטים.
איתי דודי  :עבודת הפיחלוץ משמשת בסיס למאות חוקרים
שבאים לחקור חיות נדירות וכאלה שטיילו כאן עד לא מזמן .מה
זה?
ד"ר שי מאירי ,אוצר אוסף חוליתני היבשה  :זה ברדלס ,זה
הברדלס היחיד שיש לנו פוחלץ ממנו .אלה כולם בעלי חיים
שנכחדו מהארץ ,זו קטובה ,סוג של ינשוף אוכל דגים שנצפה
לאחרונה ב .1975 -פרס ,אחד מהעופות הכי גדולים בארץ ,אוכל
פגרים ,גם נכחד לפני כבר יותר מ 20 -שנה .ופה יש לנו את
הנמר האחרון שחי בגליל ,הפרט המסוים הזה הומת מ,1965 -
הוא התנפל על איזה שהוא רועה בדואי והרועה דקר אותו.
איתי דודי  :כדי להיות מפחלץ יש צורך לא רק באופי מיוחד
אלא גם ביכולת להתמודד עם מראות קשים.
איגור גבריאלוב ,טקסידרמיסט  :אם החלטתי שזה באמת יהיה
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פוחלץ אז אני צריך לפשוט את העור ,לקחת את כל הפרטים,
לפשוט עור ולהפוך אותו ...בכימיקלים מסוימים ,אחר כך האמנות
הזה אם אני מהתחלה אני מחליט איזה צורה הוא יהיה ואיזה
פוזה ,אז גם לפי הצורך שלנו ,אם יש צורך לעשות אותו בתעופה
אז נעשה בתעופה או יושב על משהו.
איתי דודי  :מאות עורות של בעלי חיים תלוים במחסן ענקי
טחוב ומסריח.
ד"ר שי מאירי  :זה אחד מהנמרים שהיו בעין גדי.
פרופ'' תמר דיין  :זה עור של דב ,דב סורי שנמצא בחרמון על
ידי הזאולוג העברי הראשון ישראל אהרוני ב ,1916 -והוא נמצא
פה כי קודם לכן הוא היה בחדר עם כל העורות ,אבל זה עור
עם ערך היסטורי בלתי רגיל ,זה התיעוד .איזה ילד בארץ יודע
שהיו פה דובים? או ראמים או ברדלסים.
ד"ר שי מאירי  :זה בהחלט אוצר חשוב .המקום הזה הוא למעשה
בין הבודדים בעולם שמרכז חומר מהמזרח התיכון ולכן מבחינתנו
הוא מקור לאינפורמציה של כל מה שהיה כאן.
איתי דודי  :קרן אור קטנה חודרת למרתפים של אוניברסיטת תל
אביב ,מישהו הבין סוף סוף שמסתתר כאן אוצר לאומי .בעוד
כמה שנים יעברו הפוחלצים למוזיאון חדש ואז גם אנחנו נוכל
להכיר אותם.
איתי ורד  :כמו שאמרנו מרתק.
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