
.שלום עורך הדין טל סהר: גבי גזית 

.גבי, בוקר טוב:  ד טל סהר "עו

בעצם אני רוצה להגיד, אני לא יודע. עורכת הדין:  גבי גזית 

.עורך דין

.אפשר לקרוא לי טל:  ד טל סהר "עו

את  יכולה להקים קואליציה עם הדוקטור ארד. אה:  גבי גזית 

המנהלת המקצועית של עמותת. אז הכל יהיה בסדר, יהושע רוטר

.רגע, ואתם פונים לשרת החקלאות ואתם אומרים לה רגע, קול חי

כי לפי מה שנראה יכול להיות, על מה אתם אומרים רגע

שבעתיד הבינוני ואולי היותר ארוך אנחנו נוכל במסגרת רצוננו

אל תתמכו, חכו, ואתם אומרים. לצאת לבלות ללכת למרוצי סוסים

בינתיים בחווה לגידול סוסי מרוץ כי אפילו העניין הזה עוד לא

?מה אנחנו צריכים לדעת על הנושא הזה. אושר בממשלה
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אנשים אולי. קודם כל על מרוצים באופן כללי:  ד טל סהר "עו

אבל האמת המרה מאחורי התדמית הזוהרת של, יופתעו לשמוע

היא שלא, ומדובר בתעשייה לכל דבר ועניין, התעשייה הזאת

בסופו של דבר למרוצי סוסים. מדובר בהתעללות, מדובר בספורט

.יש מטרה אחת ואסור לנו לשכוח אותה הסוס צריך לנצח

לעשות כסף, יש מטרה אחת עוד קודמת לזה. לא:  גבי גזית 

.על הסוס המנצח

.נכון נכון נכון. נכון:  ד טל סהר "עו

וכדי שהסוס ינצח, וכדי שזה יקרה הסוס צריך לנצח:  גבי גזית 

?מה אנחנו עושים אתו

אז את הניצחון הזה לצערנו באמת מנסים:  ד טל סהר "עו

.להשיג בכל מחיר

?כלומר:  גבי גזית 

רק מעט. קודם כל אלפי סוסים מורבעים:  ד טל סהר "עו

.השאר נשחטים, מהסייחים מהירים מספיק

?באמת:  גבי גזית 

.מתחילים להריץ את אותם סייחים מהירים:  ד טל סהר "עו

?הסייחים האיטיים יותר נשחטים פשוט? באמת:  גבי גזית 

.העולם סובל מבעיית ריבוי יתר של סוסים. כן:  ד טל סהר "עו

בדיוק כמו בעיית, גם ישראל מתמודדת עם הבעיה הזאת כרגע
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.ואחרות

אבל האם הסוסים שבסופו של דבר  נבחרו לא:  גבי גזית 

?זוכים לאורח חיים מלכותי ואצילי

.ממש לא. לא:  ד טל סהר "עו

ואוכל נפלא ודיור טוב ובגדים יפים ושמים עליהם:  גבי גזית 

?כל מיני שרוולים וסוודרים ודברים כאלה

הקונספט הוא קונספט של, קודם כל. ממש לא:  ד טל סהר "עו

בעל סוס שקונה סוס. הקונספט הוא קונספט של כסף, תעשייה

לא קם בבוקר מאכיל אותו, מראש לא  מקבל אותו בחצר שלו

כל מי שסובב, הסוסים האלה נמצאים בחוות אימון. ומלטף אותו

שהפרקטיקות, וטרינרים וכולי, מאמנים, אותם הם אנשי מקצוע

שמשתמשים בהם הם פרקטיקות שדוחקות את הסוס עד לקצה

.היכולת שלו

?למשל:  גבי גזית 

הם מתחילים להריץ את אותם, למשל קודם כל:  ד טל סהר "עו

עוד לפני, כבר בגיל שנה שנתיים, סייחים שהתגלו כמהירים מספיק

מה שגורם אחר כך לפציעות, שהעצמות שלהם גדלות עד הסוף

.איומות

?מתי באמת סוס מגיע לבגרותו המלאה:  גבי גזית 

סוס מרוץ בגיל, כשתבין. רק מגיל חמש והלאה:  ד טל סהר "עו
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והגיל הממוצע של סוסי המרוץ שאנחנו רואים אותם:  גבי גזית 

?באירועים האלה

בגיל שש. סוסי מרוץ נשחטים לרוב בגיל שש:  ד טל סהר "עו

בדרך כלל אחרי, כי אחרי שהם הופכים ללא מהירים מספיק. כבר

ואין אין מה, בעל הסוס מוכר את הסוס שלו, שלוש שנות ריצה

הרבה מאד יוצאים מהתעשייה הזאת, ריבוי יתר, שוב, לעשות אתם

.הם לא יכולים אפילו לשמש כסוס רכיבה רגיל, כשהם פצועים

אבל את חייבת:  גבי גזית 

.רק תן לי לסיים את הנקודה, גבי, וזה רק:  ד טל סהר "עו

.כן:  גבי גזית 

שסוס גזעי רגיל יכול לחיות מעל עשרים וחמש:  ד טל סהר "עו

.זאת אומרת חי בדרך כלל. שנה

אנחנו יודעים שסוסים יודעים להזדקן יפה, ברור, כן:  גבי גזית 

אבל עובדה. אם יש להם כמובן, מאד וגם באיכות חיים סבירה

היא שאת לא יכולה להתווכח עם העובדה שבמדינות נאורות

מתקיימים מרוצי סוסים ואני, מדינות המערב, וליברליות רבות

אם גם, רוצה לשאול אותך אם את יודעת וודאי יותר טוב ממני

?שם יש התנגדות של ארגונים לשמירת בעלי חיים

מה שחשוב לי להדגיש זה שאנחנו לא. בהחלט:  ד טל סהר "עו

איזה שהיא קבוצה קיצונית של אלה שאתה יודע נראים הזויים
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סוסי המרוץ, בסופו של דבר הסוסים. יש מחאה ציבורית קשה

הציבור, אלה שזוכים וזוכים וזוכים מתים על המסלול, המפורסמים

יש לחץ ציבורי ולחץ תקשורתי שהולך וגדל בשנים. רואה את זה

בכל מיני מדינות, באוסטרליה, באנגליה, האחרונות בארצות הברית

ואכן אנחנו רואים ירידה עולמית, להתחיל להפסיק עם הדבר הזה

.בעקבות הלחץ הזה

מאוסטרליה ישר, עכשיו בואי נחזור לישראל. קי.או:  גבי גזית 

באיזה רמה נמצאים המגעים לייסוד מרוצי סוסים, לישראל

?בישראל

לצערנו משרד החקלאות יצא במכרז שמחלק:  ד טל סהר "עו

שבע מאות חמישים אלף שקל מכספי ציבור לחוות גידול סוסי

.עוד לפני שהנושא בכלל עבר באופן חוקי בכנסת. מרוץ

למה צריך למה צריך? למה הוא עושה את זה בכלל:  גבי גזית 

?מענק ממשלתי במקום שבו יש יוזמה פרטית

כל ההתפתחות של התעשייה הזאת זה, תשמע:  ד טל סהר "עו

השקעה, זה כסף, זה הכשרה של אנשים. דבר שדורש משאבים

.של כסף בסוסים

השקעה ענקית יש:  גבי גזית 

להרים תעשייה כזאת יעלה המון המון. בטח:  ד טל סהר "עו

.כסף
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?גידול לסוסי מרוץ

.אבל כן, לא ברור לי למה:  ד טל סהר "עו

.כן:  גבי גזית 

ובאמת הפרדוקס הגדול בכל הסיפור:  ד טל סהר "עו

אנחנו, את יודעת, אולי זה יכול להיות ענף ייצוא:  גבי גזית 

.יכולים להצטיין מאד בייצור סוסי מרוץ משובחים

יש מספיק מדינות שעושות. לא נראה לי. לא:  ד טל סהר "עו

כי הוא זה, משרד החקלאות באמת בפרדוקס הזוי. את זה כרגע

הוא זה שאמור לדאוג, שאמור להגן על בעלי החיים בישראל

לא יתכן ששרת. לאכיפה של חוק צער בעלי חיים בישראל

תהיה זו שדווקא היא תקדם את, הגברת אורית נוקד, החקלאות

לראשונה בישראל  יתנו תוקף להתעללות ממוסדת, גבי. הדבר הזה

להבדיל. ויתירו דמם של בעלי חיים למטרות בידור וכסף נטו

.ממטרות מאכל למשל

אני גם. כפי שאת מציגה את זה  זה מיותר לחלוטין:  גבי גזית 

לפחות על הנייר שקיבלנו הוא סוס, צריך לומר שהלוגו שלכם

וזה ממש, המרוץ למוות, שעליו בעצם המשך גופו הוא המילים

.פשוטו כמשמעו

אנחנו נצא בפעולות הסברה נרחבות. לגמרי:  ד טל סהר "עו

כי לציבור אין מושג אמיתי על מה שמסתתר מאחורי, לציבור

.התעשייה הזאת והגיע הזמן שמישהו יחשוף בפני הציבור את זה 3997786 מתוך   7עמוד  6



ואני שמח שיכולנו לתת לכם להשמיע את עמדתכם:  גבי גזית 

.החשובה בנושא הזה

אני רק עוד אוסיף משפט. גבי, תודה על הבמה:  ד טל סהר "עו

הקול חי, אנחנו נשמח אם יכנסו לדף הפייסבוק שלנו, אחד

.בעברית ויחתמו על עצומה בעניין

דף הפייסבוק של עמותת קול חי, הקול חי בעברית:  גבי גזית 

המנהלת המקצועית של, ואנחנו שוחחנו עם עורכת הדין טל סהר

.תודה רבה לך, העמותה הזאת
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