
במדינת ישראל תעשיית ההימורים על מירוצי סוסים: קרן אקרמן 

בימים אלה עמלים במשרד החקלאות ובמשרד התרבות. לא קיימת

והספורט על קידום הצעת חוק שתאפשר את כניסתה של תעשיית

,ד טל סהר"בוקר טוב לעו. ההימורים על מירוצי סוסים לישראל

.המנהלת המקצועית של עמותת הכל חי

.בוקר טוב קרן: ד טל סהר "עו

ועל, בואי ספרי לנו על עמותת הכל חי בקיצור: קרן אקרמן 

.הקמפיין שאתם יוצאים בו

עמותת הכל חי יצאה אתמול בקמפיין. בהחלט: ד טל סהר "עו

זו. נגד ניסיונות ההכשרה של הימורים על מירוצי סוסים בישראל

תוכנית שעומדים מאחוריה משרד החקלאות ומשרד התרבות

וברשותך אולי באמת שתי מילים כדי להסביר למאזינים. והספורט

.למה אנחנו מתנגדים לתוכנית הזאת

המקומון
25/10/2011

09:48:48
רדיו צפון

מנהלת מקצועית של- ד טל סהר"עו
בימים אלו עומלים''. הכל חי''עמותת 

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3997344&CID=111392:לינק לקובץ
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.בבקשה: קרן אקרמן 

אבל האמת המרה, אנשים אולי יופתעו לשמוע: ד טל סהר "עו

מאחורי התדמית הזוהרת של התעשייה הזאת היא שלא מדובר

בואו לא נשכח שבסופו של דבר. מדובר בהתעללות, בספורט

ואת הניצחון. הסוס צריך לנצח- למירוצי סוסים יש מטרה אחת 

כך שאיך שלא. הזה לצערנו הרב מנסים להשיג בכל מחיר

שימוש בבעלי חיים למטרות הימורים בסופו של, מסתכלים על זה

והמירוץ של הסוסים הוא למעשה. דבר יוצר ניצול והתעללות

.מירוץ אל המוות

?יש היום בכלל מירוצי סוסים בישראל: קרן אקרמן 

כיום מתקיימים מירוצי סוסים בישראל ללא. כן: ד טל סהר "עו

אנחנו. ההיקף שלהם מאוד נמוך. לא חוקי להמר עליהם. הימורים

אבל זה כאין וכאפס לעומת. כמובן נאבקים גם לביטול שלהם

התעשייה הרצינית וכמויות הסוסים הגדולות שיהיו פה ברגע

אני גם רוצה להוסיף עוד מילה אחת. שהתוכנית הזאת תאושר

משרד החקלאות הוא זה שאמור. לגבי משרד החקלאות ספציפית

אין הרבה בעלי אינטרסים שיכולים. להגן על בעלי החיים בישראל

משרד החקלאות זה התפקיד. להגן על האוכלוסיה החלשה הזאת

זה אבסורד שהוא. תפקידו לאכוף את חוק צער בעלי חיים. שלו

זה שמקדם תוכנית כזאת שלמעשה מתירה את דמם של בעלי
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למה זו התעללות? למה זו התעללות בבית חיים: קרן אקרמן 

?בסוסים

היא לא חיה. קודם כל סוס היא חיה נטרפת: ד טל סהר "עו

במהלך מירוץ המצב. ולכן זו גם חיה מאוד חששנית, טורפת

.הם לא אוהבים לרוץ. המנטלי של הסוסים הוא פאניקה מוחלטת

.הטעות שלנו היא לחשוב שהם אוהבים את הסיטואציות האלה

.הסוס בפאניקה. ממש לא

נדמה לי סוס ערבי, יש גזע אבל מיוחד של סוסים: קרן אקרמן 

.שתמיד משתמשים בו

.כן: ד טל סהר "עו

?גם הוא לא אוהב לרוץ: קרן אקרמן 

פשוט. לא שהם לא אוהבים לרוץ, סוסים בכללם: ד טל סהר "עו

,סף המאמץ הפיזי שהם אמורים להגיע אליו הוא כל כך גדול

הם כולם סובלים מדימום בריאות. שהם פשוט לא עומדים בו

הם כולם סובלים מכיבי. כתוצאה מהמאמץ הפיזי המוקדם הזה

הם מסוממים באופן קבוע גם. הם סופגים הלקאות. קיבה

גם. בחומרים נוגדי דימום כדי שהדימום בריאות לא יתפתח

גם במשככי כאבים כדי שיוכלו להמשיך ולרוץ על אף, בממריצים

בעיקר ברגליים אבל לא, הם סובלים כל הזמן מפציעות. הכאב

.רק
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.משפחתי מירוצי סוסים

אני לא חושבת שישראל חייבת לעשות כל. כן: ד טל סהר "עו

דווקא בתקופה, את יודעת. מה שמדינות אחרות בעולם עושות

האחרונה הראנו לכל העולם שמה שנעשה במדינות אחרות הוא לא

אני חושבת שלמדינת ישראל יש את. דווקא נעשה ונשמע מבחינתנו

,הפריבילגיה לאמץ את מה שראוי ונכון ונעשה במדינות אחרות

.ואת מה שלא טוב לא

והם אסורים, המדינה שלנו לא תומכת בהימורים: קרן אקרמן 

.מלבד ההימורים החוקיים של מפעל הפיס, בארץ מבחינת החוק

ואפילו עמלה על, איך בדיוק המדינה פתאום תומכת בהימורים

?הכשר תעשיית הימורים

רוצה להגדיל את, המדינה רוצה את הכסף: ד טל סהר "עו

וזו, רוצה להגדיל את תקציבי המשרדים, תקציבי מועצת ההימורים

אנחנו סבורים שיש. הדרך שהיא בחרה בה כדי לעשות את זה

,דרכים אחרות לעשות את זה ולהשקיע בספורט אמיתי ישראלי

...הימורים ב. לא על חשבון בעלי החיים אלא בדרכים אחרות

.בואי תשמעי יחד איתנו את תגובת משרד החקלאות: קרן אקרמן 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר החליט באחרונה להכיר בגידול

סוסים כענף חקלאי לאור ההתפתחות הגדולה שחלה בענף זה

המשרד החל לפעול להעלאת רמת ענף גידול הסוסים. בישראל
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,הטיפול בהם, אימונם, ריבויים, גידולם, לקידום רווחת הסוסים

בארץ מתקיימים כיום מירוצי סוסים. תנאי מחייתם וניהול המשק

למירוצים. תחת פיקוח הדוק של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לאחר, המפוקחים ניתן היתר מהשירותים הוטרינרים במשרד

ולאורך כל יום המירוץ, שהמסלול ותנאי המירוץ נבדקים בקפידה

ומאז. נוכח במקום רופא וטרינר בעל ידע וניסיון בטיפול בסוסים

 לא2006שנקבע נוהל קיום אירועי סוסים בישראל בחודש דצמבר 

נתון, אירעו כלל תאונות סוסים ולא נגרם מוות לאף סוס במירוץ

אנחנו את, התגובה היא כמובן יותר ארוכה. המדבר בעד עצמו

.הדברים העיקריים נתנו

אז אם יורשה לי משפט אחד לגבי התגובה: ד טל סהר "עו

קודם כל מה שקורה כיום בארץ הוא כאין וכאפס לעומת. הזאת

במידה והתוכנית. כיום לא מדובר בתעשייה. מה שיקרה בהמשך

,הזאת של הימורים על מירוצי סוסים תאושר באופן חוקי בארץ

אני, בארצות הברית למשל. אנחנו מדברים על תעשייה שלמה

כל שלושה חודשים עוזבים את, נותנת לך רק נתון סטטיסטי אחד

ועוד משפט אחרון.  אחוז מסוסי המירוץ בגלל פציעות20התעשייה 

,אם הם דואגים כל כך לרווחת הסוסים. לגבי משרד החקלאות

ולא יקדמו, תסלחי לי על הביטוי לבלבל את המוח... אז שיפסיקו

.ולא יאפשרו הימורים על בעלי חיים, את תוכנית ההימורים הזאת
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?איך עושים זאת, סוסים

,אנחנו נשמח שאנשים יכנסו לדף הפייסבוק שלנו: ד טל סהר "עו

אנחנו גם נצא בפעולות. תחתמו על עצומה. הכל חי בעברית

כי לציבור לצערי אין הרבה מושג ובצדק על מה, הסברה לציבור

והגיע הזמן שמישהו יחשוף, שמסתתר מאחורי התעשייה הזאת

זה. סוס מנצח הוא סוס מת, צריך לזכור. בפניו את האמת

אין שום סיבה שזה יהיה, מעולם לא היה חלק מהתרבות שלנו

.ואנחנו נשמח לכל עזרה ותמיכה מכל אזרח. עכשיו

אז אתם מוזמנים לדף הפייסבוק לכתוב הכל חי: קרן אקרמן 

.תודה רבה לך, ד טל סהר"עו. ולחתום על העצומה

.יום טוב, קרן, תודה לך: ד טל סהר "עו
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