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 הנדון: ההצעה להקמת תעשיית מרוצי סוסים במדינת ישראל

 ,גברתי הנכבדה

כי קיימת כוונה לממשלת ישראל להכניס תעשיית מרוצי סוסים, גידול סוסים  הובא לידיעתי
 והימורים בתוך שטחי מדינת ישראל.

, ארגון בריטי בעל הבנה מעמיקה ומקיפה אודות תחום תעשיית מרוצי Animal Aidהנני נציג של 
הסוסים. אנו מאמינים כי זוהי תעשייה בלתי מוסרית, המנצלת סוסים ואנשים כאחד. מעצם 
טבעה של תעשייה זו, היא מהווה מקור למספר בלתי מבוטל של בעיות, כולל: יחס מעורר חלחלה 

 החברתי והמוסרי של החברה והיבט כלכלי רעוע.  לבעלי חיים; פגיעה במבנה

אלה הן בדיוק הסיבות בגללן אנו פועלים באופן נמרץ כנגד קיומה של תעשייה זו, ומכאן נובעת 
 פנייתי אלייך. 

ניסיוננו העשיר הפך אותנו מקור מידע עבור פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, הלומדים להכיר את 
 שורת והציבור הרחב.תעשיית מרוצי הסוסים, אמצעי התק

 קיימים חמישה היבטים אשר יש לקחת בחשבון בעת בחינת הצעת חוק זו:

  1994טובת הסוסים / חוק צער בעלי חיים משנת; 

 ;כלכלת תעשיית המרוצים 

 ;התשתיות 

 תרבות 

 .הסצנה הגלובלית של מרוצי הסוסים 

 

 טובת הסוסים

הלגיטימיות של מרוצי הסוסים בהסתמך על חוק תנועות זכויות בעלי החיים בישראל יערערו על 
 צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( התשנ"ד.

ערך בדיקות מעמיקות של ההיבטים השונים של נושא רווחת בעלי החיים  Animal Aidארגון 
במסגרת תעשיית מרוצי הסוסים. תוצאות הבדיקה העלו שלושה תחומים עיקריים המעוררים 

 דאגה:

 המותיר את הסוסים המיותרים לשוק החופשי, כמעט ללא כל טיפול עבור , גידול יתר
 אותם סוסים אשר אינם בדרגה ובאיכות של סוסי מרוץ פוטנציאליים;

 בקרב סוסים במהלך האימונים ובמהלך המרוצים  מספר גבוה של פציעות ומקרי מוות
, מעלות גם הן עצמם. סוגיות בעייתיות נוספות, כגון הצלפות בסוסים במהלך המרוצים

 ספקות נוקבים באשר לשמירה על בריאותם של בעלי החיים.

 מעטים מהם מתחרים במשך  – רוב רובם של סוסי המרוץ הם בעלי קריירה קצרה מאד
שנתיים עד שלוש ורובם הגדול מספיקים להשתתף בלא יותר מאשר מרוץ אחד או שניים 

ת מספר רב של בעלי חיים בלתי לפני שהם סילוקם מזירת המרוצים. התנהלות זו יוצר
רצויים )במדינות בהן קיימת תעשיית מרוצים מבוססת, המספרים מגיעים לכדי אלפי 

 סוסים בשנה(.

 מידע נוסף ניתן למצוא במאגרי המידע המקיפים שלנו באתר:

http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/horse/ALL/// 

http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/horse/ALL/


 
 

 כלכלת תעשיית המרוצים

יהיה זה תמים להניח כי מרוצי הסוסים יניבו הכנסות משמעותיות עבור ממשלת ישראל וכלכלת 
ישראל. ההיפך הוא הנכון, ההשקעה הנדרשת לצורך פיתוח התעשייה תעלה עשרות מונים על כל 

 תשואות הרווחים הצפויים.

תהליך הקמת התעשייה, הייבוא יעלה באופן משמעותי על כל ייצוא אפשרי, ויותיר את במסגרת 
 המדינה עם גרעון שלילי. כלכלת ישראל תפסיד כסף לטובת העשרת קופותיהן של מדינות אחרות.

קיים קשר הדוק ובלתי ניתן להפרדה בין תעשיית המרוצים ותעשיית ההימורים. כתוצאה מכך, 
גבלת כלכלית בהתאם לגודל האוכלוסייה ולהכנסתה הפנויה של אוכלוסייה תעשיית המרוצים מו

זו. מרוצי סוסים דורשים שוק הימורים תוסס ובעל "כיסים עמוקים", דבר שלא יקרה בישראל. 
התוצאה הצפויה היא מאבקים כלכליים בלתי פוסקים של תעשייה זו, אשר בסופו של דבר תפנה 

 ם אלו. לממשלה לשם סיוע לקשייה הכספיי

ישראל לא תוכל לייצר הכנסות באמצעות מכירת זכויות שידור למדינות אחרות. מיקומה 
הגיאוגרפי מציב אותה בתחרות על זמני שידור מול תעשיות מרוצים גדולות ומבוססות אחרות 

 בעולם.

 תשתיות

ב על מנת לאפשר קיום של מאוצי סוסים בישראל, יהיה צורך בהקמת תשתיות בקנה מידה נרח
 ובעלויות גבוהות מאד.

יהיה צורך להקים ולתחזק מסלולי מרוץ, בעלויות מתמשכות וגבוהות מאוד. כמות המרוצים 
שיוכלו להתקיים מוגבלת בהתאם למבנה ולעמידות של משטח מסלול המרוץ. מסלול מרוצים 

ים בישראל, בו נעשה שימוש בעבר, בפרדס חנה )ואשר נכשל( לא יצליח לעמוד בלחץ של מרוצ
אין אפשרות לגדלם באופן מקומי. יהיה צורך  –סדירים. את הסוסים עצמם יהיה צורך לייבא 

למצוא מאמני סוסים, רוכבים מקצועיים ובעלי סוסים. יהיה צורך להקים או להרחיב שווקים 
ותחנות הימורים. והחשוב ביותר, יידרש פיקוח ממשלתי מקיף ורציף, כמו גם מינוי רגולטור 

רוצי סוסים, על מנת לקיים אכיפה חזקה ומשמעותית של חוקים ולמנוע את התוצאות ייעודי למ
 הנלוות והבלתי נפרדות של שחיתות חמורה, שהיא רעה חולה בלתי נמנעת של עולם המרוצים.

אפילו בבריטניה, ערש מולדתו וביתו של תחום מרוצי הסוסים, כשל תוך שנה מסלול המרוצים 
שהוקם לפני כארבע שנים. האתר לא הצליח להחזיר את עלויות הבניה ( Great Leighsהחדש )

והמימון, למרות שהוא נהנה מקרבה לאוכלוסיית סוסים בין הגדולות בעולם, ממבחר חוות 
להרבעת סוסים הנמצאות בסמוך אליו, כמו גם מתעשיית מרוצים מבוססת שהייתה אמורה 

 לתמוך בו.

עבור ₪  050,000-עות כספי ציבור, בהיקף של למעלה מתמיכה של משרד ממשלתי בישראל, באמצ
חוות מודל לגידול סוסי מרוץ בישראל עלולה להתגלות כמכשול ענק בדרך לייצור מסחרי מצליח 

-כלשהו. לגידול מקומי לא תהיה כל השפעה על שווקי הסוסים הגזעיים המקומיים או הגלובליים
להתחרות. אין ברשותה סוסות וסוסי הרבעה זוהי יוזמה תמה במיוחד. ישראל פשוט לא תוכל 

משרד  "איכותיים", כאשר סוס אחד בלבד ברמה הנדרשת עולה יותר מההשקעה המוצעת במכרז
החקלאות. יתרה מכך, שווקי הסוסים הגזעיים ברחבי העולם סובלים ממיתון בשנים האחרונות. 

וסים בני שנה וסוסים כתוצאה מכך קיים קושי רב במציאת קונים לעשרות אלפי סייחים, ס
בוגרים צעירים כמו גם מבוגרים ומנוסים, ההופכים לנטל על החברה, וכתוצאה מכך מוזנחים 

 וסובלים.

 תרבות

 מרוצי סוסים אינם חלק מהתרבות הישראלית. זהו תנאי מטרים לכישלון.

 על מנת שתוכל לממן עצמה נדרשת לתעשייה הכנסה פנויה בקרב תושבי המדינה. הכסף אותו
 מפסידים המהמרים הוא שמממן את התעשייה.

עבור הציבור הרחב, מדובר בנטל כבד, כתוצאה מההתמכרות להימורים הבלתי נמנעת. לרוע 
המזל, קורבנות ההתמכרות להימורים אינם תורמים דבר לחברה, והופכים לנטל כספי על החברה 

וסי התנהגות אנטי חברתיים תרבות ההימורים הוא יצירת דפ -ועל המדינה. אספקט נוסף של תת
 והרס של משפחות שלמות.



 
 

 

 סצנת המרוצים הגלובלית

תעשיות מרוצי הסוסים ברחבי העולם נאבקות לשמור על יציבותן הכלכלית. ההכנסות נמצאות 
במגמת ירידה גם במדינות בהם מרוצי סוסים קיימים שנים רבות. בעולם קיים עודף של סוסים, 

 להשקיע כספם בתחום בו רק מעטים משיגים רווחים.ומחסור בבעלים המוכנים 

ענף המרוצים בבריטניה מתהדר בהיותו הטוב ביותר בעולם בתחום מרוצי הסוסים והסוסים 
הגזעיים, אך יחד עם זאת, למרות מעמדו הבולט, נמצא הענף מזה עשרות שנים במצב של 

אין לגופי הרגולציה את סחרחרה, הן בתחום הרגולציה והן בתחום הבקרה הכספית. למעשה, 
הכוח והיכולת המעשית לעצור את ההימורים המושחתים ואת תופעת מכירת המרוצים. ישנם רק 

בסופו של יום, נכנעים גופי הרגולציה השונים  .מקרים מעטים בהם זוכים הסוסים להגנה אמיתית
 מפעילים לחץ.בענף ומגמישים עקרונותיהם לטובת הרוכבים וקבוצות אחרות של בעלי עניין, ה

 מסקנות

הנני ממליץ באופן חד משמעי להימנע מלקיים תעשייה של מרוצי סוסים, הרבעה והימורים 
במדינת ישראל. משקלם של הגורמים המזיקים עולה אלף מונים על כל תועלת שהמדינה מצפה 

 להשיג מענף זה.

ן עבור האזרחים והן המורכבות הגדולה, הכרוכה בתחזוק מערכת מרוצי סוסים הינה בעייתית, ה
עבור הממשלה. עלויות ההשקעה לא יוחזרו, ונושא הגנה על שלומם של סוסי המרוץ יהפוך 
לסוגיה פוליטית. תפיסת העולם של מרוצי סוסים ברחבי העולם אינה מזהירה, ואי לכך ישראל 

ובה לא תוכל לבסס מעמדה כשחקנית בבימת מרוצי הסוסים העולמית. המגבלות הללו הן דבר שח
 להבין.

 

 במידה ותהיי מעוניינת במידע נוסף, אשמח אם תצרי עמי קשר.

 

 בברכה,

 דין סטנסול
 יועץ לענייני מרוצי סוסים

 Animal Aidארגון 
 אנגליה

 

 

 & Animal Abuse Injusticeמאוגד תחת השם החברה להגנה ומניעת התעללות בבעלי חיים, 

Defense Society1030309חברה  , חברה מוגבלת בערבות. מספר. 


