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אני כלות: סלון בעלת זיורזיט,
 בזה להילחם צריך שבאמת מי אבל נגר,
 אלה הם מקומות־הבילוי. בעלי הם

 כמה גבול יש מזה, חוץ מזה. שיפסירו
 אפילו הנשמה. לתוך להיכנס אפשר

למנוע? רוצים הקטנים התענוגות את

למ סוכנת־ביטוח: בקר, נינה
 תומכת אני לעישון, מכורה שאני רות

הסי עם זו כולל יריים, בשתי בחוק
 כזה חוק לעשן. להפסיק מתה אני גריה.
 חוק יוציאו גם אולי לעזור. רק יכול

כמקומות־העבורה? לאכול האוסר

אצלי, מיסעדה: בעל קליין, אלי
 חוק. יהיה אם גם יעשן — שרוצה מי
 ימכרו שלא כזה, חוק לחוקק רוצים אם

 סיגריות, מוכרים עור כל וזהו. סיגריות,
לעשן. גם אפשר

 למרות עצמאי: שלום, יוסי
 גם החוק. נגר אני עישון, שונא שאני
 אני מה, אז רע, לי עושה שרון אריק

 לאווי! סה נגרו? חוק שיוציאו אבקש
 ללמור צריך סובל. השני נהנה, אחר

זה. עם להסתרה

 שזה בחיי עצמאי: תעיזי, בני
 אי־ ,מעשנים האנשים רוב הרי מוגזם.
למיש אם בהם. להתחשב שלא אפשר

 את אכבה אני מעשן, שאני מפריע הו
אשמור. לא כזה חוק על אבל זה.

העיתון עורכת זמר, חנה
ה יתקבל החוק אם לא! אוי, ״דבר״:
 או החוק על לעבור ייאלצו מעשנים
 לעשן, שירצו אימת כל החוצה שייצאו

 חירור העכורה, פריון את שיוריר הבר
ממילא.

 יופי. גימלאי: הנדין, ישראל
 מה בכלל. לעשן יפסיקו ככה אולי

 סובל אני טוב. יותר עישון, שפחות
 ליה לשבת מסוגל ולא בנשימה

 מה להבין מסוגל לא גם אני מעשנים;
מזוהם. אוויר סתם בסיגריה. ההנאה

 חז״ל מטפלת: פיקלר, עליזה
 גזירה הציבור על גוזרים אין אמרו:
 על נאמר זה בה. לעמור יכול שאינו
 העישון. על וחומר קל חמורות. הלכות

 נמשיך החוק, בלי שנה 38 הסתררנו
בלעריו. להסתרה

הידראולי: פועל תעיזי, עמי
 של אגזוז שמוציא העשן מתנגר.

 סיגר־׳ מאלף יותר מזהם אחר אוטובוס
סי היום, שיש הזיהום־אוויר עם יות.

 את שיפתרו קורם כלום. זה גריות
הזיהום.

למ חברת־כנסת: דורון, שרה
חו אני לעשן, הפסקתי שאני רות

 פגיעה ממש זו מוגזם! באמת שזה שבת
 ציבוריים במקומות בחופש־הפרט.

למעש נפררים חררים להקצות צריך
נים.

עקרת־בית: בבאי, יהודית
 הכבור כל בשרת־הבריאות. תומכת אני
 בכל להילחם הכוח לה שיהיה רק לה,

 בתשרירי־ אומרים איך מזהמי־האוויר.
אותי!" מגעיל זה ״סיגריה השרות?

אם מונית: נהג זערו, יצ
 שאסור יגירו מחר היום, כזה חוק יעשו

 לא אני החופש. את לנו גוזלים לנשום.
שמ החברה על חארם אבל מעשן,

עשנים.

לי מגרמניה: עולה מוניקה,
 מעשנת לא אני כלום. ישנה לא החוק

 יש בחו״ל מעישון. סובלת לא וגם
 זה בציבור. מעשנים שלא מנטאליות

 קצת זה שמחייב? חוק אבל מנומס. לא
מוגזם.

מה בית־קפה: בעל ויזל, דויד
 לרבה, לשתות, באים בית־קפה? זה

 לא הרחוב יעשנו? שלא למה לעשן.
 זיהומים, רוצה שלא מי סטירילי.

החוצה. ייצא ולא בבית שיישב

עקרת־בית: פרי, בת־שבע
 אלה כל על להגן שיכול חוק בסהר.
הסי מעשן וסובלים מעשנים שלא

 תפקיר זה הבר, של בסופו גריות.
 טובת־האזרח. את לחפש הממשלה

כפיה. הם מיסים גם כפיה?

חש מנהלת בן־שלום, חגית
 חופש 'לשלילת גבול יש בונות:

 אני מעשנת, לא שאני למרות הפרט.
 זה כזה. חוק לכפות שאפשר חושבת לא

סוף. לזה יהיה ולא כזו, בכפייה מתחיל

 עוברת אני פקידה: גלאון, לבנה
 מעשן מתענה וממש סגור, במישרר

 שמשרתת כמי זאת, בכל הסיגריות.
 למעשנים, להעיר לי נעים לא קהל,

 החוק בעזרת אולי לבוס. לא במיוחר
הלוואי. לעשן. יפסיקו

 מותר מובטל: ליבוביץ, נחצה
 מיואש למשל, אני, מקום. בכל לעשן

 כבר נשבר לעשן. נשאר? מה ומרוכא.
 לי. איכפת מה בעצם, אבל, הכפיה. מכל
 בכל אעשן, אני — יהיה לא חוק, יהיה

מקום!

 כל קורם ח״ב: אלוני, שולמית
 השת־ שיבוצעו תראג ששרת־הבריאות

בכבי הנוסעות ושמנוניות לות־כיליה,
 לשגע אי־אפשר עשן. יפלטו לא שים

 להם ולומר במקומות־עבורה אנשים
לעשן. להפסיק

מי חברה: מנהל לוי, דויד
 כל למה לבריאות! לו שיהיה שמעשן,

 לבריאות? שמזיק מה על מהברים הזמן
 את שלוקח מי בכיף. לחיות שיתנו
חי! מהם ייצא לא ברצינות, החיים
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