
שבנו וכמו שהספקתי לספר לכם קצת לפני שיצאנו:  אילת מידן 

להפסקה משרד החקלאות עובד בימים האלה על הצעת חוק

שתאפשר את כניסתה של תעשיית ההימורים  סביב מרוצים

הסוסים מה שעורר כמובן את זעמם  של עמותות בעלי החיים

שפוצחת היום בקמפיין מיוחד, כמו למשל   את עמותת הכל חי

ואני רוצה להגיד צהרים טובים לעורכת הדין, נגד ההצעה הזאת

שלם טל.  מנהלת מקצועית  בעמותת הכל חי, טל סער

.צהרים טובים  אילת:  ד טל סער "עו

?מה שלומך:  אילת מידן 

למרת שהצטערנו לשמוע על מכרז,  בסדר גמור:  ד טל סער "עו

 אלף שקלים750שמעניק   ,   שמשרד החקלאות יצא איתו

מכספי ציבור לחוות גידול סוסי מירוץ ואנחנו בעצם החלטנו

לפני, שחייבים לטפל בנושא הזה לפני שממשיכים לקדם אותו

אקולייף
24/10/2011

14:23:29
99רדיו 

קמפיין- עמותת הכל חי, ד טל סער"עו
נגד הצעת חוק של משרד החקלאות

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3997385&CID=111392:לינק לקובץ
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.שהוא עובר בכנסת

אולי ככה תסבירי בכמה מילים מה המשמעות של:  אילת מידן 

היחס לסוסים  כשמדובר בתעשייה של הימורים סביב הגידול

.שלהם

אוקיי אני באמת רוצה להדגיש דבר מאוד פשוט:  ד טל סער "עו

האמת המרה מאחורי התדמית הזוהר והנוצצת של התעשייה הזאת

כי שימוש בבעלי.  מדובר בהתעללות, היא שלא מדובר בספורט

יוצר התעללות והמירוץ של, חיים למטרות הימורים יוצר  ניצול

בואי לא נשכח שבסופו. הסוסים הוא למעשה מירוץ אל המוות

הסוס צריך, של דבר למרוצי הסוסים האלה יש מטרה אחת 

.ואת הניצחון הזה לצערנו הרב מנסים להשיג בכל מחיר.  לנצח

 אחוז מתוחלת החיים של סוס75-אני מבינה ש:  אילת מידן 

שמשתתף במרוצים בעצם נקטעת בגלל שדוחפים  אותו לקצה

.שלו

,נכון:  ד טל סער "עו

.זה נתון מזעזע:  אילת מידן 

כ בגיל שנה"נכון סוס מירוץ מתחיל לרוץ בדר:  ד טל סער "עו

דרך אגב  הוא מתחיל, הוא  יכול לרוץ גג שלוש שנים. שנתיים

לרוץ בגיל הזה   כשהעצמות שלו עדיין לא גדולות בכלל  ולא

 שנים ומסיים3כ רץ "הוא בדר. יכולות לשאת בכזה מאמץ פיזי
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שזה להבדיל מסוס גזעי אחר שאני מבינה שיכול:  אילת מידן 

? שנים נכון25להחזיק בכייף  

תוחלת חיים של סוס מירוץ היא. נכון נכון:  ד טל סער "עו

סוס רכיבה   רגיל או. אחר כך הוא נשחט,  שנים6בממוצע  

. שנה25סוס גזעי רגיל יכול לחיות לפחות  

?וזה כולל גם את כל הסמים שנותנים להם נכון:  אילת מידן 

.המשככי כאבים שגורמים להם  לכל מיני  תופעות פיזיות  קשות

בודאי הם כולם מסוממים גם  בחומרים נוגדי:  ד טל סער "עו

אז, בגלל המאמץ הפיזי המוגזם, דימום כי הם מדממים מהריאות

הם כולם מקבלים  גם חומרים נוגדי דימום גם ממריצים גם

,הם סופגים הלקאות, הם סובלים מכאבי קיבה. משככי כאבים

.הם סובלים כל ה זמן מפציעות

ואני מבינה שאחר כך גם אם הם נפגעים באיזשהו:  אילת מידן 

?אזור משמעותי לריצה בעצם מרדימים אותם אוטומטית נכון

סוס לא יכול לחיות עם פציעה כמו. נכון נכון:  ד טל סער "עו

.שבר ברגל למשל

אוקיי אז את העניין הזה אני חושבת שהצלחנו:  אילת מידן 

את יכולה להגיד לנו קצת יותר אולי  מה אתם. להעביר

?החלטתם לעשות במסגרת הקמפיין הזה

שלחנו, עמותת הכל חי יצאה הבוקר בקמפיין:  ד טל סער "עו

3997385לשרת החקלאות בדרישה לבטל את.. מכתב  חריף  למשרד  ה מתוך   4עמוד  3



  אלף שקלים750אותו מכרז שסיפרתי לך עליו בהתחלה של  

בהמשך אנחנו  מתכננים פעולות הסברה. לחוות גידול סוסי מירוץ

לציבור אין מושג קלוש על מה שמסתתר מאחורי, לציבור

התעשייה הזאת והגיע הזמן שמישהו יחשוף בפנים הציבור את

אנחנו  נשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותנו כדי לא. האמת

סוס מנצח חייבים לזכור את זה הוא, לתת לדבר הזה לקרות  

אנחנו גם מאוד מבקשים ברשותך אם יורשה לי גם. סוס  מת

לבקש מאנשים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו הכל חי בעברית

זה מעולם לא היה חלק, לחתום על העצומה שלנו באינטרנט

.מהתרבות הישראלית ואין שום סיבה שזה יהיה עכשיו

וזה כנראה גם ככה מגיע על קרקע פוריה של:  אילת מידן 

.סביבתיות וחברתיות, מאבק וכל מיני עוולות

.בהחלט:  ד טל סער "עו

אז באמת נקווה שתצליחו להשפיע ואני רק רוצה:  אילת מידן 

לציין שעד לשלב זה לא התקבלה במערכת שלנו שום תגובה מצד

אם היא תגיע אנחנו נביא אותה כמובן, משרד החקלאות לעניין

לשידור ואני מאוד מודה לך  עורכת הדין  טל סער מנהלת

.מקצועית בעמותת הכל חי

.תודה לכם:  ד טל סער "עו

.שבוע טוב:  אילת מידן 
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