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 את ראשו האם ואישי־ציבוו:
ובירו■ עבודה במקומות העישון

 הצעת־חוק יזמה ארבלי־אלמוזלינו, שושנה שרת־הבריאות,
 אחרות: במילים ובילוי. עבודה במקומות העישון לאיסור חדשה
 מבני- מישהו ואם הבית, לעשן: מותר יהיה שבו היחידי המקום
 לעשן או למחתרת, לרדת המעשן ייאלץ מהעישון, סובל הבית

ברחוב.
 היא העישון. נגד למסע מאסיבי באופן הצטרפה הטלוויזיה

 קולנוע וכוכבניות מקומיים כדורגל כוכבי כך לצורך גייסה
 העישון. נגד בתשדירי־שרות כולם מופיעים הם בינלאומיות.

 מי מסע־צלב. נגדם שעורכים כמי להרגיש התחילו המעשנים
לידו. שיעשנו להתנגד חופשי מרגיש מעשן, שאינו

 נעשים הדברים אך העישון, נגד המסע הצליח בארצות־הברית
 למעשנים, מיוחד מקום מוקצה ציבורי מקום שבכל כזה באופן שם

גדולות. ובמיסעדות בבתי־־קולנוע למשל:
הצעת־החוק. על לדעתם אנשים לשאול יצא הזה״ ״העולם

 הגזירה, על הזועמים אחד מצד בשווה. שווה התחלקו התשובות
 לרווחה, הנושמים ניצבים ומנגד לדבריהם, הפרט, לתחום החודרת

פחות. לא בדעתם הנחושים
דמעטניס!לעישון!״ הקץ הכבוד, ״כל מול החוק!״ על נשמור ולא נסכים ״לא
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 של יופי עצמאי: צוריאל, יוסי
 לעשן שיפסיקו בעד. בהחלט אני חוק.

 בבית. שיעשן לעשן, שרוצה מי בחוץ,
 מה מהמעשנים. לסבול צריך לא אני

למסטיק. שיעברו המעשנים? על יהיה

 מקום ממלא פרם, שימעון
יש ושר־החוץ: ראש-הממשלה

 וזכויות הפרט חופש של עניין כאן
הארס.
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משוח חייל פנקינסקי, אייל
 במקומות עישון שיאסור חוק מה? רר:

 חוק לאכוף אי־אפשר ועבודה? בילוי
 אנשים יש לבילוי, נועד בית־קפה כזה.

 שהעישון מי נהנים. לא סיגריה שבלי
בבית־קפה! יישב שלא לו, מפריע

 חוק כדורסל: שחקן כהן, דויד
 וגם שיניים לו שאין מפני גם רבילי.

 אילו מטופש. הוא האיסור שעצם מפני
 עד החוק. נגד יוצא הייתי ח״כ, הייתי

 שיתמוך מי כל נגד אצא ח״כ, שאהיה
הזה. בחוק

מכי סוכנת ברטל, בת־שבע
 לעשות אי־אפשר שטות. איזה רות:

 עם שיפסיקו כדאי בכלל, כזה. דבר
 תשדירי־ כל המעשנים. נגד הלינץ׳
ל שיתייחסו לכך גורמים השרות

פושעים. כאל מעשנים

 ״תנובה״: נהג לינדר, ארתור
 בכנסת? שם, להתעסק במה להם אין

 עם תתעסק הנכבדה ששרת־הבריאות
 מכור אני הבריאים. עם ולא החולים,

 אוכל לא ארצה, אם וגם לסיגריות
חוק. כזה על לשמור

אני חיילת: אריחא, אביבית
 מפריע העישון חיובי. חוק שזה חושבת

 מישהו אם המעשן. של הסביבה לכל
 — הבריאות את לעצמו להרוס רוצה

מזה? אסבול שאני למה אבל תפאדל,

 ״סולל עובד סגל, שמואל
 ,97 גיל עד עישן שלי סבא בונה״:

 גם בפה. סיגריה בלי אותו זוכר לא ואני
 טובה... בשיבה מותו עד עישן צ׳רצ׳יל

 לא סיגריה הבלבולי־מוח. עם שיפסיקו
אחרים. מדברים יותר לבריאות מזיקה

 מוכן אני ח״כ: שפירא, אברהם
 שרת־ אם בבוקר. ממחר לעשן להפסיק

 ארבלי־אלמוזלינו, שושנה הבריאות.
הש את לחלל שלא הצעת־חוק תציע

 =י הריב־ מעשרת היא שמירת־השבת בת.
ממישרד־הבריאות. החוק ואילו רות,

 יעברו המעשנים שכל כיפאק. עלא
 מעשן. לא אחד אף לידי חלב. לשתות

 שאם יודע שלי והבן הפסיקה אשתי
 סטירות שתי יקבל הוא יעשן הוא

מצלצלות.


