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במדינה
)48 מעמוד (המשך
 כן. לפני כלל הכיר לא שאותו איבג׳י,
 ותו להימלט לוודאי קרוב ד,יתד, כוונתו
לא...״
 לדעה הצטרפו האחרים השופטים שני

 שכלי הוכח שלא שמאחר קבעו ואף זו
 ה־ המכונית לבעל שייכים אינם הפריצה

 שגם הרי כגנובה, נתגלתה שאכן מיסחרית,
 לזכות יש פריצה כלי אחזקת של מאשמה

הנאשמים. את
ובנ רכב בגניבת הורשעו ומקמל אלפי

 לשלושים כך על נידון אלפי פרועה. היגה
 וחברו, בפועל, מחציתם מאסר, חודשי
 חודשי לשמונח־עשר נידון לידו, שישב
בפועל. תשעה מתוכם מאסר,

 הרשעה על שיערערו הודיעו סניגוריהם
העליון. בית־המישפט לפני זו

דדכי־אדם
שבצומרת האיש

העץ, עז כשאני ״גם
 7ע שזי הרגזיים

 האיש אומר האדמה,״
— עצימ זכרות שהחזיט

בישראז ודווקא
 בגובה ■לארץ, שמיים בין תלוי ״הייתי

 שאני הרגשתי ופתאום מטר, כעשרים של
נופל״.״

 לא גם מסרט־מתח, סצנה זו ד,״תה לא
פיסת־הווי זוהי ,מזעזעת. תאונה סיפור

 ,27ה־ בן מאירי דניאל של בחייו יומיומית
 מיק- ני שסבור מי במיקצועו. חוטב־עצים

 טעה. הישראלי, בנוף קיים היה לא זה צוע
 :מודרני חוטב־עצים !של מופת הוא מאירי
 בלונדי שיער ׳רחבות, כתפיים בעל תמיר,
 :בקיבוץ נולד הוא התקיפים. פניו את עוטר

 !ואמו מכונאי אביו הצפוני, ,שבנגב דורות
יועצת־״ופי.

 צעיר מגיל כבר אתגרים״. ״חיפשתי
 שנראה מה ואת הסכנה את דניאל אהב

 סאלטות עושה היה הוא כבלתי־אפשרי.
 בדמי־התערבות, לזסוית כדי ב״ת־הספר מגג

 קליעה בתחרות ניצח שמונה בגיל וכבר
 12 בן בהיותו בקיבוץ. שנערכה בסכין

 דבר בכל ׳ועסק סוסי־פרא באילוף התמחה
ונתינים סכינים הטלת :בלתי-ישיגרתי

היפא הלחימה -תורת בקוינג־פו, ואימונים
נית.

 ׳בצנחנים, מובהרת ביחידה שירת בצבא
 הקיבוץ. את ׳לעזוב החליט וכשהש׳תחרר

אתג ״חיפשתי מספר. הוא שם,״ ״נחנקתי
עצמי.״ את וחיפשתי רים,

 עסק שלאחר־מכן השנים חמש ■במשך
 בציוד בטיפול החל לו, שהזדמן מה בכל
 הילאל, בג׳בל קידוחי־נפט דרך בערד, כבד

הס הוא בספרד. וסקי ■שייט בהדרכת ׳וכלה
הבליאריים ׳באיים נער־חיוף להיות גם פיק

ש עד בארצו׳ת-הברית. בחווה וקזטף־טבק
שנים. שלוש לפני המשבר, התרחש
:מאירי דניאל ■מספר
 לקיבוץ. מחוץ שנים שלוש בבר הייתי

 יצאתי שאיחה שלי, ההברה עם גמרתי
לע ׳מ׳וטיוואצוה ׳לי היתד, לא שנים. החבה

 מיסגרוית. ושנאתי שייגריתיים, בדברים סוק
עצמאי. להיות ׳בנוי אני

 שהציע מהח׳בתה, אחד פגישתי ׳אחד יום
 קסם הרעיון איתו. יחד עצים לכרות לי
 אז, עד עבודות 40ב־ כבר עסקתי לי.

 לכרות התחלנו עשיתי. לא עוד זה את אבל
בסבי עצים, 5000כ־ — הארץ בצפון יער
 כחודשיים, נמשכה העבודה טון. 500 בות

 אבל העבודה. נגמרה — היער ■וסשנג׳מר
 סב־ אוהב שאני גיליתי עצמי. את מצאתי

 ל׳תפקד בדי — גהג־מיריץ כמו אני ,נדת.
מסוכנים. דברים ׳לעשיות חייב אני כהלכה,

 שנקרא מהשכונה, בחור היה החבר'׳ה בין
 גורילה, הבריא. גופו בגליל גורילה, יוסי

 ועבודה. לי הציע כ׳ורת־עצים, בעצמו שהיה
 בן־אדם הדא להסתדר. ׳ש׳גוכ׳ל אמר הוא

 היינו התחלנו. אבל קל, לא אני וגם קשה,
 עבודות ומבצעים בקיבוצים עצים כורתים
 אפריים של הבית מעל עבדנו יפעם פרטיות.

 לעץ מעץ לעבור וכדי וייצמן, במכון קציר,
בעז לעץ מעץ ׳לבייתו: ימעל טרזן עשיתי

חבל. רת
 בפעם פוחד, אחד כל פחדתי. ׳בהתחלה,
 באחת מטר. 25 של לגובה לטפס הראשונה,

 שיווי- את איבדתי הראשונות הפעמים
 נפל והמישור ׳לנסר חליתי סשהת המישקל,

 :׳לג׳ורילה ואמרתי מהעץ ירדתי למטה.
אימים.״ פחד זה רוצה, לא אני ״שמע,

 מקום שאין ידעתי התגברתי. בסוף אבל
להסתכן. ושצריך עצמיים, לרחמים

 בור- אנחנו קטנה״. אזוהים ״חזקת
שהול עצים ׳לאנשים, שמפריעים עצים יחים
 טיפול מחוסר או סערה ׳בגלל ליפול כים

 או הגוף את שמצמצמים עצים מתאים,
חיוטי־חישמל. על עולים
 כמו זה סולם. בלי ׳למעלה מטפס ׳אני

 אחת ויד רגליים כששתי טיפוס־הרים,
 לטפס ׳חופשית השנייה והיד בעץ, אוחזות
 ההבלים, עם העץ על מטפס אני הלאה.

 ■ומתחיל׳ הרעש, נגד רד,אוזניות המשור
הצד הענפים את מורידים ׳בהתחלה ׳לנסר.
 מלמעלה הגזע, את מורידים ואחר־כך דיים,

 הענפים את משחרר שלמטה הבחור למטה.
 את מהשטח מפנים אחר־כד ׳מהחבלים.

פינוי. מכונית ומזמינים בידיים, הגזעים
 ׳אוהב גם אבל מאד, חברותי אדם אני
 שירים, ׳ניתבתי פעם עצמי. עם ׳להיות מאד
 הרבה. חולם אני ישוב. ׳בכך אתחיל אולי
 ׳להקים גדולה, יאכטה לי שתהייה חולם

 חלקת-אליוהים איזה לי ולרכוש מיישפחה
 ״אני ריאליסט. גם ׳אני אבל משלי. קטנה
 לחשוב הפסקתי כבר ׳שלי. החיים על ׳נלחם

 משהו על לחישוב ׳והפסקתי הקיבוץ, על
 הרגליים העץ, על כשאני גם היום, ׳באמצע.

האדמה. על שלי
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