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ההיפודרום מגיע לבג"צ
הרכב של שלושה שופטים ידון בעתירת "הכל חי" נגד תכנית הממשלה להקים היפודרום למרוצי סוסים
למטרות הימורים .העמותה טוענת כי תעשיית המרוצים משמעותה התעללות קשה בסוסים
עדי הגין
8:05 11/4/2007

הרכב של שלושה שופטי בג"צ יקיים היום )ד'( בבוקר דיון בעתירת עמותת "הכל חי" נגד תכנית הממשלה להקים
היפודרומים בארץ לצורך תעשיית מרוצי סוסים למטרות הימורים.
עמותת "הכל חי" עתרה נגד תכנית הממשלה מאוגוסט  2004להקים היפודרומים בארץ .עתירת העמותה מתבססת על
עדויות מומחים ומחקרים מקצועיים ,לפיהם בתעשיית המרוצים טבועה התעללות קשה בסוסים והכנסת התעשייה לארץ
צפויה לגרום להם סבל רב.
העמותה ביקשה מבג"צ להוציא צו על-תנאי המורה למדינה להתייצב בפניו ולהסביר את החלטת הממשלה בדבר "הקמת
היפודרום למרוצי סוסים למטרות הימורים" .כמו כן ביקשה "הכל חי" להוציא צו ביניים "המופנה אל המשיבים והמורה להם
להימנע מלקדם את ההחלטה דלעיל באופן כלשהו ,לרבות על-ידי אישור תכניות הקמה מפורטות ו/או על-ידי נתינת היתרים
להקמת מתקנים למרוצי סוסים ,עד אשר תוכרע עתירה זו בפסק-דין סופי".
על פי נתוני העמותה ,מחקרים אקדמאיים מראים כי רק כשליש מהסוסים הנולדים לתעשיית המרוצים מצליחים להגיע אל
המרוצים עצמם .מחלות אורתופדיות ,שברים בעצמות ובעיות נשימה הם רק חלק מן הבעיות הבריאותיות שאחוזים גבוהים
מהסוסים בתעשיית המרוצים לוקים בהן .כל אלה מובילים לקריסתם ושליחת חלק גדול מהם לשחיטה עבור תעשיית הבשר.
המחאה הציבורית נגד המרוצים עוררה הדים בחול המועד פסח ,כאשר עשרות פעילים של עמותת "הכל חי" הפגינו מול
מתחם ההיפודרום בגלבוע בו התקיימו מרוצי סוסים .המפגינים מחו על קיום המרוצים ועל התכנית למסד את התעשיה
למטרות הימורים בארץ ובמקביל ערכו הסברה בנושא לבאי האירוע .מחופשים לסוסים ,מצוידים בשלטים וב"זירת פשע"
ניידת ,המחישו המפגינים לציבור כי אין מדובר באירוע "בידורי" אלא בתעשייה עקובה מדם.
לדברי "הכל חי" ,כמות המבקרים באירוע היתה דלה .אלה שהגיעו קיבלו מידע מקצועי רב מהפעילים .בעקבות השיח שנוצר
בין המבקרים ובין המפגינים ,התגלתה תופעה מעניינת :מבין המגיעים לאירוע היה מספר לא מבוטל של ילדים ,ואלה סירבו
להיכנס לאירוע מששמעו את דבריהם של המפגינים בדבר הסבל שנגרם לסוסים במסגרת תעשיית המרוצים .נוכח עמדתם
הנחרצת של הילדים לא לקחת חלק באירוע ,מספר משפחות עזבו את המקום.

דיון מוקדם ומיותר
המתנגדים לתעשיית מרוצי הסוסים זוכים לתמיכה ציבורית נרחבת .חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית כבר הביעו את
התנגדותם הנחרצת למיסוד תעשיית המרוצים בארץ .כל חברי סיעת מר"צ בכנסת ,בראשות חברת הכנסת זהבה גלאון,
חתמו על עצומה של "הכל חי" הקוראת להתנגדות למרוצי סוסים .ח"כים אלה הצטרפו לרשימה ארוכה של מתנגדים
לתעשייה ,כמו יו"ר ועדת החינוך של הכנסת ח"כ מיכאל מלכיאור ,ח"כ זבולון אורלב ורבים נוספים.
לפני חצי שנה זכה המאבק למען בעלי החיים לחיזוק נוסף .הרב הראשי לישראל ,הרב שלמה עמאר ,פרסם פסק הלכה לפיו
אין לסייע למרוצי סוסים ,להשתתף או לצפות בהם ,וזאת בין היתר מטעמי צער בעלי-חיים.
הפעילות הציבורית נגד תעשיית מרוצי סוסים למטרות הימורים מתקיימת גם על רקע החלטה תקדימית חשובה שהתקבלה
לפני כשבועיים בבית משפט בארה"ב ,לפיה שחיטת סוסים בארה"ב מנוגדת לחוק האמריקאי .כלומר ,טוענים בעמותה,
בשעה שמדינות מערביות מהדקות את האיסורים על התעללות תעשייתית בבעלי חיים ,ישראל מתעתדת לאמץ לחיקה רעה
חולה נוספת בדמות תעשיית המרוצים.
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בתגובה לעתירה ,השיבה המדינה כי היא לא תקיים מרוצי סוסים והימורים עליהם ,בהתאם להחלטת הממשלה ,אלא עד
שיוסדר העניין בחקיקה ,שתתייחס גם לבריאותם ורווחתם של אלה המשתתפים במרוצים.
"ככל שהעותרת עדיין תראה בכך צורך ,לאחר שהנושא יוסדר בחקיקה ,תהיה פתוחה בפניה האפשרות לפנות לבית
המשפט הנכבד בעתירה לבטלות חור .ואולם ,כל עוד הליך החקיקה לא הושלם ולא ידוע מה יהיו ההסדרים שיקבעו
במסגרתו ,הדיון בעניין מוקדם ומיותר" ,נכתב בתגובה.
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