
21.12.80 — א׳ יום

419735 טל׳ - צביקה — ירושלים סניף
ת״, של ״דרכה על פומבית אסיפה  ההסתדרו

:בהשתתפות ,20.30 בשעה אגרון, בבית
יעקובסון, דן כהן, רן

אושנים אפרים

28.12.80 — א׳ יום
— נתניה סניף

נתניה ,26 הנציב שמואל רח׳
 רמז, רה׳ רמז״, ב״בית פומבית אסיפה

בהשתתפות: ,19.30 בשעה
בהן רן פרס, יוחנן פלד, מתי

26.12.80 שישי יום
662478 טל׳ ,59 הרצל רח׳ — חיפה סניף

בהשתתפות: בשניים״ ״שיחת
 וייס שבח ופרוס׳ פעיל מאיר ד״ר
20.00 בשעה הסניף, במועדון הסניף, אורח

ב״ש ,3266 ת.ד. — באר־שכע סניף

אמיר שמואל - 23.12.80
פעיל מאיר _ 24.12.80

03־290257 טל׳ — של״י למרכז לפנות נא בפרטים

1.1.1981
 א׳ 73 הרצל — רמת־גן סניף

730072 טל׳ — רמת־גן
ם — 20.30 בשעה של״י הנהלת יו״ר ברעם, חיי

! ע י ג ה
במכירה ונמצא

ק0]$ט א] אז
דצמבר חודש גיליון

1980

 שולחן לוח :חיכם *
1981 שנת — צבעוני
* •

 בלעדית הפצה
\ § סטימצקי /

י י מ —■ ״ ו ד י א י *
 )26 מעמוד (המשך

 גם דוחה אינו הוא זאת עם יחד
מ נובע לא ״זה אחרים. לקוחות
 ״אני כספי. אומר בצע,״ רדיפת

 זה עורך־דין שלי. מהעבודה נהנה
 שהוא יום בו עובר שלא מיקצוע,

 מכל אנשים פוגש פרקליט דל.
מעניי מאוד עבודה זאת הסוגים.

נת.״
 בארץ שביעי דור הוא כספי

 הוא אמו. מצד והן אביו מצד הן
 מישפחתו העתיקה. בירושלים נולד

מלט שנה 200 לפני לארץ הגיעה
ה היה מרדכי, כספי, של סבו ביה.

 ובעל בירושלים לטביה של קונסול
 גם היה הוא בעיר. סוכנויות־ביטוח

 שאליה תלפיות, שכונת ממייסדי
ימיו. בערוב לגור עבר

 לימודי את עשה ,מיכאל האב
ש אחרי בלונדון. שלו המישפטים

 החליט הצבאי, שירותו את סיים
 בעיקבות ללכת הצעיר כספי רם

באוני מישפטים למד הוא אביו.
ב בירושלים. העיברית ברסיטה

 והחל הרשיון את קיבל ׳64 שנת
כפרקליט. שלו הקאריירה את

ו מכובד עורד־דין של כבנו
בקב בעיות לכספי היו לא ידוע,

 ההצלחה בסולם עלייתו עבודה. לת
 נימנה הוא כיום מובטחת. היתד,

הפרקלי של הראשונה השורה על
בארץ. טים

 לימודי את כספי סיים כאשר
 גיל לעצמו הציב הוא המישפטים,

 ארבע כיום, •45 — פרישה של
 מחזיק הוא המועד, לפני שנים
ה אד הנושנה. בהחלטתו עדיין

 מתכוון אינו המפורסם פרקליט
לגימלאות. לצאת

 במיפלגת ותיק פעיל הוא כספי
 ב- לרפ״י. השתייד בעבד העבודה.

 עם יחד שהקים כספי זה היה ׳69
 התנועה את מרגלית דן העיתונאי

 משה דאז, בשר־הביטחון שתמכה
 כיום ראש־הממשלה. לתפקיד דיין,

 שימי של מחנהו עם כספי נימנה
נפ עושה הוא שעבורו פרס, עון

תומ (אזרחים אל״ף בתנועת שות
פרס). כי

 בחר כי כספי מספר לידידיו
 הוא פוליטית. בקאריירה להמשיך

 להגיע כוונותיו, את מסתיר אינו
 בממשלת־יש־ שר לכהונת בעתיד

 הוא דבר,״ לי הבטיחו ״לא ראל.
 שאצליח מאמין אני ״אבל טוען,

 חושב אני עצמי. בכוחות להתקדם
 מתכוון כספי לתרום.״ מה לי שיש

 ארבע בעוד ,11,-ד לכנסת להיבחר
 את לבסס מקווה הוא שם שנים.

 ל־ להגיע כדי במיפלגה, מעמדו
הנכספת. השר מישרת

 טובה אשה
בבית

הפולי- תוכניותיו מרות 6$
לב נוהג אינו הוא טיות, /

ל בהתאם לקוחותיו את רור
 אינו גם הוא המדיניות. עמדותיהם

 כתוצאה בתדמיתו, מפגיעה חושש
 כך אחר. או זה לקוח שייצג מכך

 על סניגוריה ללמד בזמנו ניאות
 חמורות בעבירות שנאשם ורד, דן
 אז אלי ״פנו המדינה. ביטחון על

 ורד של שייצוגו לי ואמרו חברים
 ״אך מספר. הוא בי,״ לפגוע עלול
 התיק. את קיבלתי האזהרות חרף
 על להגן פרקליט שעל מאימן אני
 ריעות בעל הוא אם גם אדם, כל

קיצוניות.״
 כשקיבל רב לפירסום זכה כספי

 אחרים, פרקליטים עם יחד לידיו,
ממ בצלאל הקבלן של ייצוגו את

נגד שהגיש הדיבה בתביעת רחי,
הארץ.

 את זוקף המפולפל עורך־הדין
 כה עבודה שעות להקדיש יכולתו

 אתי. אשתו, לזכות למיקצועו רבות
 מתגאה. הוא טובה,״ אשד, לי ״יש

הטי נטל את מעלי הורידה ״היא
 לי שיש כך הבית, בענייני פול

ל זמני מירב את להקדיש חופש
עבודה.״

 בוטיק בעלת בעבר היתה אתי
 מטפלת היא כיום ג׳ינס. לבגדי
שב והציורים ד,ע.תיקות באוסף

 זמן מקדיש שבעלה העובדה בית.
מט אינה המישפחה לחיי מועט

 אשד, ״אני במייוחד. אותה רידה
 הנאה. הרעיה אומרת עצמאית,״

 לא גם אני ברמי. תלויה לא ״אני
 יש זה. את רוצה שהייתי חושבת

 דווקא אני איל משלי. עיסוקים לי
 בעלי. של בעבודה מתעניינת מאוד

שו אני האינפורמציה מירב את
 זמן אין לרמי כי בהעיתונות, אבת

לי. לספר
 לא לעולם אני ״לבית־המישפט

שיגי רוצה לא אני איתו. הולכת
 שלו. בעבודה מחטטת שאני דו

ל רב זמן מקדיש שרמי העובדה
 בכל־ אבל לי. מפריעה לא עבודה

עבודה בשבת מביא כשהוא זאת,

 בציורים מסתפק הוא לכך. פנאי
הקירות. שעל הקנויים

 תוך כספי מבלה חופשותיו את
 לחוץ־ נוסע ״כשאני עבודה. כדי

העבו במיסגרת תמיד זה לארץ,
 מנצל אני ״אבל מספר. הוא דה,״

 לנוח כדי גם האלה הנסיעות את
לונ את במייוחד אוהב אני קצת.
 זיקה למישפחתי יש שאליה דון,

 למד שאבי מהתקופה עוד רבה,
במ למדתי אני גם מישפטים. שם
 אבל באנגליה. בתיכון שנתיים שך

 זבלן לשהות יכול לא אני לצערי
 לפני רק הנה, בחוץ־לארץ. רב
ארצה אוחי הזעיקו קצר זמן

בירו לטביה של הקונסול שהיה כספי, מרדביסבא עם
 נראה בתמונה בעיר. סופנויות־ביטוח ובעל שלים

שנה. 200 מזה בארץ נמצאת מישפחתו שנה. בן כשהוא כספי רם

אבא עם
הנראה והסב,

 שבו ביום ותיק, עורך־דין שהוא כספי, מיכאל
 האב בין רשיון־העבודה. את כספי רם קיבל
יוצא-דופן. דימיון קיים למעלה, בתמונה

 זה עמוס, שבוע אחרי הביתה,
 אני מגזים כשהוא מרגיז. קצת

לו.״ מעירה

 עסק
משתלם

 צעירה הנראית ודאתי, רם
 בנים. שלושה יש גילה, מכפי י*

מש ,18,־ד בו גיא שבהם, הגדול
 אחיו ושני גיא כטירון. בצה״ל רת

 ה־ בן ויריב 16ה־ בן דן הקטנים,
 בעיק- ללכת בדעתם נחושים ,11

 עור־ להיות רוצים הם אביהם. בות
כוו בעבר היו לאימם גם כי־דין.

 מיש- ללמוד החלה היא דומות. נות
 השלימה לא אך בלונדון, סטים

הלימודים. את
מ יחידי הכימעט הפורקן את
ה מוצא האימתני העבודה עומס

 הוא שבהן הבודדות, שעות אב
הפרק בניו. עם במישחקים מבלה

 אך שח־מת, חובב הוא הנמרץ ליט
 בעבר בשש־בש. גם בוחל אינו
לו אין כיום אד בציור, גם עסק

 לפני ימים חמישה דחוף, לעניין
המתוכנן.״ המועד

! אה־ לכספי יש הנסיעות מלבד
 אינו הוא הים. — גדולה אחת בה

 אל לקפוץ ההזדמנות על מוותר
 שלא אבל לצלול. אוהב ״אני המים.

 תת־ ציד הוא שתחביבו זיגל, כמו
להתבונן.״ כדי רק צולל אני מימי.
1 יותר כיום.מפורסם הוא כספי רם

! ש־ נראה לכאורה מיכאל. מאביו,
 רם אך המישרד, בראש עומד הוא

1 ״אבא הטעות. את לתקן ממהר
 המישרד. של הכוכב ונשאר היה

 מדי להופיע ממשיך הוא 64 בגיל
 של דור זהו בבית־המישפט. יום

 כל את ממנו למדתי אני נפילים.
 אני יום ובכל יודע, שאני מה

ממנו.״ ללמוד ממשיך
ואמ בהצלחתו. מקנאים עמיתיו

נח שכספי להכחיש אי־אפשר נם,
ה מעורכי־הדין לאחד ביום שב

נז לזכותו בארץ. ביותר מעולים
 יותר אך רבות. הצלחות קפות
דוג הצמרת פרקליט מהווה .מכל
 עסק זה עורך־דין שלהיות לכך מה

משתלם.

2259 הזה העולם44


