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 זהבי עצבני - 103 -רדיו ללא הפסקה

 13:30שעה  5.12

 ?הלו: תן זהבי

 ?הלו: המנהלת המקצועית של עמותה למען בעלי חיים הכל חי, טל סהר

 .שלום גברתי: נתן זהבי

 .צהרים טובים, שלום נתן: טל סהר

 .גם לך: נתן זהבי

חיים ואני המנהלת המקצועית של עמותה למען בעלי , שמי טל סהר: טל סהר
אנחנו , אנחנו יוצאים. שנקראת הכל חי ורציתי לדבר איתך היום על מרוצי סוסים

יוצאים כנגד תוכנית של משרד החקלאות לאפשר הימורים על מרוצי סוסים כאן 
 .בארץ

משרד האוצר מאשר הימורים על . משרד החקלאות לא קשור להימורים: נתן זהבי
 .סוסים

ועל סמך טיוטת הצעת חוק שהוא , קשור בסוסיםאבל המשרד החקלאות , כן: טל סהר
מנסח שמסדירה את כל נושא הסוסים כענף חקלאי מסודר מצטרפת מועצת הטוטו 

 .ועל ידי זכיין שקיבל זיכיון יכנסו ההימורים לתמונה

בעניין כרגע על הימורים על מרוצי סוסים , כרגע טיוטת הצעת החוק, התוכנית
 .י שאחראי על הענף הזהמנוסחת על ידי משרד החקלאות כמ

 ?שמחון לא, איך קוראים לו: נתן זהבי

 .כרגע זו הגברת אורית נוקד, לא: טל סהר

 ?היא לא הייתה במפלגת העבודה פעם, היא מהמרת ידועה, אורית נוקד: נתן זהבי

 .נכון: טל סהר

 ?היא לא קיבוצניקית: נתן זהבי

 .נכון: טל סהר

 .מהמרת, נו: נתן זהבי



 

 

 ,שחשובומה : טל סהר

 .כן: נתן זהבי

לי לציין בהקשר של משרד החקלאות זה שהוא זה שאמור להגן על בעלי : טל סהר
החיים בארץ ולדאוג לאכיפה של חוק צער בעלי חיים ואם תרשה לי בשתי מילים על 

 ,על למה למעשה מרוצי סוסים מנוגדים

 .אני יכול לעזור לך כבר עכשיו: נתן זהבי

 .יופי: טל סהר

 .ככה גם בעסקי הסוסים, כמו שבקרקסים היו מענים חיות: ינתן זהב

 .בהחלט: טל סהר

איך להיענות , הסוסים יעברו עינויים עד שהם ידעו בדיוק מה עליהם לעשות: נתן זהבי
אבל תשמעי אני מוכרח לומר . חייהם לא יהיו חיי סוסים רגילים. וקי שיושב עליהם''לג

 .כן כי בהמשך יהיו גם מרוצים כלבים פה, לוןלך כל מה שלא תעשו יהיה נידון לכיש

 ,אז קודם כל: טל סהר

 ?את יודעת למה אבל: נתן זהבי

 .כן: טל סהר

 .זה מכניס כסף: נתן זהבי

 .כן: טל סהר

 ,ומה אני אגיד לך. הכסף יענה על הכל במדינת ישראל: נתן זהבי

מגמת ירידה קודם כל בכל העולם יש , תשמע קודם כל לגבי כמות הכסף: טל סהר
 .משמעותית בהכנסות של התעשייה הזאת ומדובר בתעשייה לכל דבר ועניין

 ,תעשיית ההימורים משגשגת ופורחת בכל העולם: נתן זהבי

 .נכון. נכון: טל סהר

 ,אני אגיד לך: נתן זהבי

 ,נכון ומרוצי סוסים: טל סהר

 ,איזה תעשיות: נתן זהבי

יצא להם בשנים האחרונות הרי לאט לאט באופן ספציפי המוניטין הגרוע ש: טל סהר
 הציבור הולך
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 .זה לא בגלל אוהבי החיות. אבל זה לא בגלל אוהבי החיות: נתן זהבי

אבל בכלל המוניטין הציבורי שכל התעשייה . לא בגלל אוהבי החיות. לא: טל סהר
אבל תעשיית מרוצי , ככה שהקזינו משגשג. הזאת הולך ומדרדר מדחי אל דחי

 .ידה בהכנסות שלה הולכת וגדלההסוסים היר

 זה אפ, אני לא יודע: נתן זהבי

 .כן: טל סהר

אבל תשמעי שלא יהיה לך ספק לרגע יש כמה תעשיות שהן היו , אנד דאון: נתן זהבי
, השנייה זה תעשיית הזנות. אחת מהן זה תעשיית ההימורים. מעולם ויהיו לעולם

בגדר חלקם פעם היו עבירה על שלושה דברים שהם . השלישית זה תעשיית הסמים
ובים 'החוק פה בישראל בגלל שהמדינה מרוויחה הון עתק וזה ברכה לנותני הג

 .ובים אז מועצת ההימורים כביכול איננה קזינו''ומקבלי הג

 .הקזינו הרי לא חוקי בישראל

 .נכון: טל סהר

 .אבל מפעל הפיס וקזינו אין הבדלים ביניהם: נתן זהבי

 .נכון: טל סהר

אז הם יכניסו סוסים ויכניסו לוטו וחיש גד וחיש ברח וגרד ואלף ואחת : ן זהבינת
ויציעו להם הימורים ויספרו להם כמה , הגרלות ויטמטמו את האנשים יומם ולילה

וזה טוב . הם גם יגידו לכם להם שזה טוב לסוסים אגב. הימורי סוסים זה טוב למדינה
 ,חדשיםלמוכרי האוכפים וזה יפתח מקומות עבודה 

 .נכון, נכון: טל סהר

 ,לרוכבים: נתן זהבי

 ,וזה בדיוק: טל סהר

 .ולמאכילי אוכל סוסים: נתן זהבי

אנחנו מנסים לאזן את התמונה ולמעשה לבוא , הם מנסים לומר ואנחנו: טל סהר
אי אפשר לקרוא להם ספורטאים . סוסים סובלים סבל רב בתעשייה הזאת'' ולומר שא

, תוחלת החיים שלהם קצרה הם נפצעים. ים אלא בדיוק ההפךולא מפונקים ולא שמח
 '.וכו' הם מסוממים וכו, הם מתים



 

 

מדובר . על שלומם של סוסים יש לתוכנית כזאת השלכות סביבתיות קשות... מעבר ל
 בתוכנית גרנדיוזית של הקמת היפודרום בגלבוע בסמוך

 !לא נכון: נתן זהבי

 .לנחל הקישון: טל סהר

 ?ומה יהיה עם הפרחים ועם הנוף? בגלבוע היפה: נתן זהבי

 ,זה התחלף בהיפודרום שבערוץ הסוסים שיקבלו הצלפות, זה. כן: טל סהר

 מה זה יהיה במקום בריכות הדגים: נתן זהבי

 .ויתמוטטו למוות: טל סהר

 ?של תל יוסף או: נתן זהבי

עלי חיים אתה יודע אנחנו כארגון ב, שלא לדבר על ההשלכות החברתיות: טל סהר
אבל השלכות חברתיות קשות . באים בראש ובראשונה להגן על שלומם של בעלי חיים

יורחבו אפשרויות ההימורים וכאילו שאין כבר עוד משפחות הרוסות שהצטרפו , יורחב
 .למעגל הזה של מכורים להימורים

 ?מה אני אגיד לך. את צודקת. כן, יקירתי, קיי- או: נתן זהבי

 נתן רק עוד, רק עוד, אתן בכל מקרה: טל סהר

 .לסיום. כן: נתן זהבי

אנחנו זוכים לתמיכה של ארגוני זכויות בינלאומיים כמו פיטה , שורת סיכום: טל סהר
 וארגונים... 

 ,לא תוכלו לקבל תמיכה, לא, לא: נתן זהבי

 ,מוכרים ומובילים: טל סהר

 .שונאי ישראל, הומואים, לסביות, אתם שמאלנים: נתן זהבי

 ,ואנחנו ממש: סהרטל 

 .לא תוכלו לקבל: נתן זהבי

אפשר לראות תמונות של סוסי מרוץ שמתמוטטים על , לא ארגון קיצוני: טל סהר
 .המסלול בכל העולם

 ,את קיצונית. את אוהבת סוסים, אתם קיצוניים: נתן זהבי

 .כן: טל סהר
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 ?את לא מבינה: נתן זהבי

ות לשמור על חוק צער בעלי חיים כפי ואנחנו קוראים לשרת החקלא. כן. כן: טל סהר
לא להחריג ממנו מרוצי סוסים ולא לאפשר התעללות בהם , שהוא ולא לפתוח אותו

 .בארץ

 .את בחורה נחמדה והיה נעים לשוחח איתך, יקירתי: נתן זהבי

תודה . גם איתך: המנהלת המקצועית של עמותה למען בעלי חיים הכל חי, טל סהר
 .רבה

 ?מה אני אעשה,ול של אישה גורם לי אושר ק, הנה: נתן זהבי


