
עכשיו אנחנו עם פרוייקט חדש ומעניין של עמותת: מיכל כספי

שנולד מתוך הדאגה למצבם של סוסי וחמורי'' הכל חי''

.תופעה שקיימת כבר הרבה שנים ולא עוזבת אותנו, האלטעזאכן

המנהלת המקצועית, אנחנו אומרים שלום לעורכת הדין טל סער

.צהריים טובים טל'', הכל חי''של עמותת 

.צהריים טובים מיכל: ד טל סער"עו

?מה שלומך: מיכל כספי

?מה שלומך את, בסדר גמור: ד טל סער"עו

לפני שנדבר על הפרוייקט ספרי לנו קצת, בסדר גמור: מיכל כספי

.על העמותה שלכם

אנחנו עמותה שמתרכזת בחינוך ועשייה למען בעלי: ד טל סער"עו

ומתרכזת לא פעם באוכלוסייה של סוסים וחמורים בארץ, חיים

שככה לעיתים קרובות נדחקת אל מחוץ לאור הזרקורים ולא זוכה
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קמפיין- עמותת הכל חי, ד טל סער"עו
מיוחד למען הסוסים והחמורים של

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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להגנה מינימלית על שלומם ועל חייהם של הסוסים והחמורים

.בארץ

ובימים. וזה חשוב מאוד שכן ידאג מישהו להם, אוקיי: מיכל כספי

האחרונים אתם יצאתם עם קמפיין מיוחד באמצעות דף הפייסבוק

.וזה למען הסוסים והחמורים של אלטעזאכן, שלכם

קראנו לו מודיעין, אנחנו יצאנו בפרוייקט. נכון: ד טל סער"עו

כדי לבדוק את מימדי התופעה נכון לתחילתה של שנת. אלטעזאכן

 ביקשנו מהציבור לצלם בטלפונים סלולריים סוסי אלטעזאכן2012

,בערים ולהפתעתנו קיבלנו עשרות תמונות מערים ראשיות ומרכזיות

,הגיעו תמונות גם מרמת גן, רוב התמונות הגיעו מתל אביב

כך שאין ספק שהתופעה, מנתניה, פניות מכפר סבא, מגבעתיים

...הזאת עדיין איתנו

איזה תמונות? מה אנחנו רואים בעצם בתמונות האלה: מיכל כספי

?קיבלתם

חשוב לי להסביר למאזינים שסוסי אלטעזאכן זה: ד טל סער"עו

..לא איזשהוא מחזה רומנטי נוסטלגי ככה בלתי מזיק

.ממש לא, לא: מיכל כספי

אלא למעשה מדובר בהתעללות גלויה לאור יום: ד טל סער"עו

הסוסים האלה בדרך כלל. שאף אחד לא עושה כנגדה דבר

זאת אומרת לרוב הרוכל בכלל לא, מושכרים לרוכלי אלטעזאכן
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?מי משכיר להם אותם: מיכל כספי

בעלים שיש להם כמה סוסים והם, בעלי סוסים: ד טל סער"עו

הרוכל משלם סכום פעוט, משכירים את הסוסים האלה לרוכלים

עבור שימוש פר יום בסוס ולמעשה התשלום הזה זול ומשתלם לו

,הרבה יותר מאשר אחזקה של רכב ונסיעה של רכב בתוך העיר

כדי להמשיך ולחסוך. טסט וכולי וכולי, בלאי, תשלום עבור דלק

,בכסף הסוסים האלה גם לא מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים

,אפילו לא חיסון בסיסי לכלבת שנועד לשמור עלינו בני האדם

ומאוכסנים, במקום בחציר, לחם יבש וכולי, מואכלים בשאריות זבל

.ושוהים במקומות מחייה לא ראויים

אתם פניתם למשרד הפנים בעניין הזה ואני רוצה: מיכל כספי

.לדעת אם קיבלת מהם איזשהיא תגובה לנושא

אנחנו פנינו לכתובת אחת שביכולתה לעזור, נכון: ד טל סער"עו

אנחנו רואים את הרשויות המקומיות כרשויות, לסוסי האלטעזאכן

חוקים כאלה, שיכולות לאכוף בצורה יעילה איסור כזה או אחר

ואחרים שקשורים בנושא כדי שזה לא יישאר פרוץ ככה כמו

ומשרד הפנים ושר הפנים כעומד אחראי על הרשויות, שהוא עכשיו

חוק עזר שיאסור, המקומיות בישראל יכול לנסח חוק עזר לדוגמה

עצם השהות. על כניסה של עגלות סוסים באופן גורף לתוך העיר

בין, על כבישים סואנים, של בעלי החיים האלה בתוך העיר

,היא כשלעצמה התעללות, ברעש וכולי, בין הולכי רגל, מכוניות 4099724 מתוך   5עמוד  3



ווטרינרים מגדירים לחץ מנטלי של סוס בסיטואציות כאלה

אז אנחנו באמת חושבים שמדובר בשאלה של מדיניות. כסטרס

...זה הצעת חוק שלא קשורה לא בתקציב ולא במשאבים, גרידא

אנחנו שמענו, פשוט אין לנו כל כך הרבה זמן, אוקיי: מיכל כספי

 אלף שקל וגם שישה25קנס בשווי של , שכן ניתן קנס למישהו

אבל, זאת אומרת שיש איזשהיא פעילות. חודשי מאסר על תנאי

.את אומרת שזה לא מספיק

המקרה הספציפי הזה הוא מקרה כנגד אדם: ד טל סער"עו

הוגש נגדו כתב אישום על התעללות, מהעיר נתיבות שהואשם

הורשע וקיבל, בסוס לפי חוק צער בעלי חיים והוא אכן הואשם

לצערנו הסוס לא שרד,  אלף שקלים25מאסר על תנאי וקנס של 

אבל זה מקרה, את ההתעללות שהאדם הזה העביר אותו ומת

אין טיפול מערכתי במה, נקודתי של התעללות בסוס ספציפי

נראה. וזה נראה לנו אבסורד, שקורה לסוסי האלטעזאכן בערים

...לבן בלי התו האיזורי הנכון-לנו אבסורד שאם תחני בכחול

אבל אם אני אתעלל בבעל חיים, אז אני אקבל דוח: מיכל כספי

.אז לא

.בהחלט: ד טל סער"עו

אנשים שמצלמים תמונות, לפני שאנחנו מסיימים איתך: מיכל כספי

?לאן הם צריכים לשלוח אותן, כאלה
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''הכל חי''זה , הסלולרי תמונה ולהעלות לדף הפייסבוק שלנו

כי חשוב.  ולדווח106ומוזמן גם להתקשר למוקד העירוני , בעברית

שהרשות המקומית תדע שהדברים האלה קיימים בשטחה ואולי

.תתחיל לעשות משהו בנוגע לזה

בהזדמנות ובפורום אחר אני אסביר, אני מאוד מקווה: מיכל כספי

מנהלת, עורכת הדין טל סער. לך מה אני מאחלת לאנשים כאלה

.תודה רבה לך'', הכל חי''מקצועית של עמותת 

.תודה לך: ד טל סער"עו

הן מרגישות את זה, בבקשה תפסיקו להתעלל בחיות: מיכל כספי

,אם אתם מחפשים איפה להוציא את האגרסיות. והן לא חפצים

.קנו מכונית ותשברו לה את החלון
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