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  99רדיו 

  אקולייףתוכנית: 

 29.11.11   

  ראיון עם עו"ד טל סהר מעמותת "הכל חי"

  :)28.11-שהתקיימה יום קודם (בהכלכלה  בעקבות השתתפות "הכל חי" בועדת

 הכל'' עמותת של המקצועית המנהלת, סהר טל הדין לעורכת טובים צהריים להגיד רוצה אני עכשיו: מידן אילת 
   .טל שלום'', חי

   .אילת טובים צהריים'': חי הכל'' עמותת, מקצועית מנהלת, סהר טל ד"עו

 ספר תקנות הסדרת בנושא הכלכלה בועדת שהתקיים הדיון בעקבות היום איתך לדבר רוצים אנחנו: מידן אילת
 לעידוד מסתבר כאן שקורה התהליך על זה של וההשלכה, בישראל גזעיים סוסים של הרשום הספר, העדר

   .הסוסים מירוצי סביב ההימורים

, אנחנו. בארץ גזעיים סוסים של רישום שמסדירות תקנות הכלכלה בועדת התקבלו אתמול אז. נכון: סהר טל ד"עו
 את שהביא החקלאות משרד שעושה צעד עוד זה אבל, שלהם רישום עם לא וגם גזעיים סוסים עם בעיה לנו אין

 סוסים מירוצי על הימורים לאפשר תכנית שמקדמים צעדים של בשורה צעד עוד, לועדה אתמול האלה התקנות
 על בהימורים, בזה שרוצה מי יש כי הזאת לתכנית תשתית מהווה לא הזה העדר שספר מקווים ואנחנו. בארץ
   .התכנית של ההשלכות על להתריע כדי כאן ואנחנו, בארץ סוסים מירוצי

 צעד כן שזה להניח יש אומרת זאת? נכון, העדר ספר בלי סוסים מירוצי לקיים אפשר שאי מבינה אני: מידן אילת
 התהליך את לעצור כדי'' חי הכל'' בעמותת עושים אתם מה. ההימורים את לקדם של בתהליך בעצם אנחנו שאומר
   ?הזה

 על בעיקר לחץ ומפעילים נאבקים אנחנו, הסוגייה כל סביב ציבורי בקמפיין יצאנו אנחנו כל קודם: סהר טל ד"עו
 לעצור כדי נוקד אורית השרה ועל, בישראל חיים בעלי צער חוק שמירת על שאמון משרד, אגב, החקלאות משרד
 שמסתתר מה על באמת מושג אין לציבור כי, לציבור הסברה פעולות מתכננים אנחנו. הזאת התכנית את מלקדם
   .האמת את הציבור בפני יחשוף שמישהו הזמן והגיע סוסים מירוצי על הימורים של הזאת התעשייה מאחורי

   ?שלהם המירוצים סביב ההימורים בתעשיית האלה הסוסים עוברים ניצול של סוג בעצם איזה: מידן אילת

 ספורטאים הם האלה שהסוסים לנו למכור שמנסים התדמית. רב סבל נגרם המירוץ לסוסי, כל קודם: סהר טל ד"עו
 איך כי. מתרעמת ככה אני, מפונקים, הזאת במילה שמשתמשים הזמן כל תמיד. נכונה לא היא ושמחים מפונקים
 בשלב רצים הם, מוקדם מאוד בגיל כבר מפרכים אימונים מתחילים הם? מפונקים האלה לסוסים לקרוא אפשר
 מאמץ בגלל מהריאות מדממים הם, לפציעות שגורם מה, להתקשות מספיקות לא עדיין שלהם העצמות שבו

, באורווה כלואים הם מתאמנים לא כשהם. שלהם היכולת גבול לקצה ממש אותם שמובילה ריצה בגלל, מוגזם
   ...הצלפות סופגים וכמובן, תחלואים ועוד ובידוד משיעמום סובלים
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, פצועים קצת שהם אלו וגם, במירוצים שמשתתפים אלו, מתקצר מאוד שלהם החיים משך שגם הבנתי: מידן אילת
   .ככה ימשיכו לא הם שבאמת כדי אותם ממיתים אז

 הפציעות פעמים והרבה, גדול יותר הרבה הוא רכיבה סוס לעומת בו מצויים שהם שהסיכון נגיד בוא: סהר טל ד"עו
   .הפיכות בלתי פציעות הן שלהם

 השלכות גם ויש? נכון, הסוסים של לסבל הציבור של המודעות את לעורר כמובן רוצים אתם אז: מידן אילת
   .ההימורים של התעשייה של? נכון, הזה לעניין סביבתיות

 443 של שטח על שעומדת גרנדיוזית תכנית מעין, היפודרום הקמת על בעצם מדברים אנחנו, נכון: סהר טל ד"עו
. הקישון לנחל בסמוך להיבנות שאמור היפודרום זה, הזה באיזור ונוף טבע בערכי ותפגע הגלבוע באיזור דונם
 מאוד שאנחנו כך. להימורים המכורים מעגל את ושתרחיב ההימורים תרבות-תת של פיתוח עוד על לדבר שלא

 על הגנה של מאספקט רק לא, אספקט מכל קשות השלכות לה יש כי לפועל תצא לא הזאת שהתכנית מקווים
   .חיים בעלי של שלומם

 בעמותת כולנו עבור נוקטים שאתם הבאים הצעדים עם בהצלחה לכם נאחל כמובן אנחנו אז, טוב: מידן אילת
   ?לעצומה, שלכם לפעילות להצטרף איכשהוא אפשר'', חי הכל''

 למשרד שקוראת לעצומה לינק שם יש, בעברית'' חי הכל'' נקרא זה, פייסבוק דף לנו יש, בהחלט: סהר טל ד"עו
 להפר ולא חיים בעלי צער חוק על ולשמור בארץ סוסים מירוצי על הימורים לקדם ולא התכנית את לזנוח החקלאות

   .אותו

 עמותת של המקצועית המנהלת, סהר טל הדין עורכת. הזאת השיחה על לך מודה מאוד אני, טוב: מידן אילת
   .ובהצלחה טוב שבוע לך שיהיה'', חי הכל''

  .תודה: סהר טל ד"עו


