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 ,נוקד השרה כבוד

 

 לאשר שלא בך מפצירים אנו, העולם ברחבי בו והתומכים החברים מיליון 3-מ ובשמם של למעלה PETA ארגון בשם

 .בישראל סוסים מירוצי להתרת החקיקה תכניות את

 

 המובילים ומירוץ אימון תנאי, בסמים לשימוש קרבן נופלים גזעיים סוסים. אכזריות מלאת תעשייה הם סוסים מירוצי

 עבור סבל הנה, החקיקה תכנית עם להתקדמות אישור מתן של המשמעות. עת בטרם ומוות נטישה, יתר הרבעת, לפציעות

 .הסוסים

 

-מ למעלה הרבעה סוסי" משרתים" שם, גזעיים לסוסים הרבעה מתקני חשפו PETA ארגון מטעם חוקרים סמויים

 בשנת גזעיים סוסים 25,000-ל קרוב של המלטות היא התוצאה. הנע הסרט בשיטת, הרבעה עונת בכל סוסות 100

 אינם שכבר הסוסים להיפטר  שיטה של קרבנות -לשחיטה גזעיים שנשלחו סוסים 10,000-מ  ולמעלה בלבד 2011

 אף רבים מוות למקרי ויובילו רצויים בלתי גזעיים סוסים של העולמית לבעיה יוסיפו בישראל המירוצים. רווח מניבים

 .יותר

 

 עושים משהיו יותר מהר לרוץ אותם לאלץ בכדי, והווטרינרים המאמנים ידי על חוקיים ובלתי חוקיים בסמים השימוש

 זיהוי שיטת קיימת לא עבורו – קוברה נחש של ארס כמו דופן יוצאי חומרים. ביותר נפוצה תופעה הוא, רגילים בתנאים

 בעגה המכונה טיפול מקבלים רבים סוסים. כאבים לטשטש בכדי לסוסים מוזרקים להיות יכולים – הסמים בבדיקות

 את להגביר האמורה תערובת, הסוס של בטנו אל וסוכר לשתייה סודה של גדולה כמות החדרת –" מילקשייק" הפנימית

 .המירוץ במהלך שלו הריצה מהירות

 

 קבוע בסיס על מוזרקים, שרירים להרפיית ותרופות כאבים משככי, חזקות דלקתיות-אנטי תרופות ביניהם, חוקיים סמים

 ממאמץ להתאושש או מפציעה ולהחלים לנוח אמורים שהם בשעה לרוץ שיוכלו כדי, מכאבים הסובלים פצועים לסוסים

 .ומוות להתמוטטות ישיר באופן מובילה זו תופעה. כבד

 

, זמינות קרקעות היעדר, במים מחסור ביניהן, הסוסים על לרעה המשפיעות רבות סוגיות עם היום כבר מתמודדת ישראל

 הבעיות, הסוסים מירוצי יאושרו אם. החוק לאכיפת בפקחים ומחסור חיים בעלי על ההגנה בתחום מספקת בלתי חקיקה

 .החיים בבעלי והן האדם בבני הן שיפגע דבר, יחמירו רק הללו

 

 תניחי אל. המירוצים בתעשיית התעללות מספיק כבר קיימת. הללו התכניות את מיידי באופן לעצור בך מפצירים אנו

 .ישראל את גם שלה באכזריות להכתים הזו לתעשייה

 

 .זה לנושא התייחסותך ועל זמנך על לך מודים אנו

 

 ,בכבוד
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