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הודעה לעיתונות :ביום ג' הקרוב תיערך הפגנה מול משרד הספורט בדרישה להסיר מהמרחב הציבורי את קמפיין
הטוטו שקורא לציבור להמר על מרוצי סוסים
ביום שלישי הקרוב בשעה  11:00תיערך מול לשכתה של שרת הספורט לימור לבנת בתל אביב הפגנה בדרישה
שהטוטו יחדל מהימורים על מרוצי סוסים בחו"ל בכלל ,ויסיר את הקמפיין הנרחב שקורא לציבור להשתתף
בהימורים אלו בפרט .ההפגנה נעשית בשיתוף פעולה של פעילים למען בעלי חיים ועמותת "הכל חי".
מרוצי סוסים רחוקים מתדמיתם הזוהרת והאצילית .האמת המחרידה הפוכה לגמרי .מדובר ב"ענף ספורט" שמסב
כאבים נוראיים ופגיעות קשות בלתי הפיכות לסוסים המתחרים .הסוסים מקבלים על בסיס קבוע ושוטף סמי מרץ
ומשככי כאבים ,מפתחים כיבי קיבה ודימומים בריאות כתוצאה ממאמץ לא טבעי ,וחווים פציעות קשות דוגמת
שבירת גפיים .על פי נתונים שהופיעו בניו יורק טיימס ,מדי שבוע מתים על המסלולים בארה"ב  25סוסים –
למעלה מ 1200 -סוסים בשנה!
המרוצים מונעים מאינטרס כלכלי בלבד – הימורים בהיקף נרחב .מדובר ,במילים פשוטות ,בתעשייה אכזרית
ונצלנית ,שמאפשרת התעללות בבעלי חיים עד כדי מוות בטרם עת .רוב מוחלט של סוסי המרוץ מתים בגיל צעיר
מאוד ביחס לסוסים אחרים.
על אף האמור לעיל החליט הטוטו להרחיב את אפיקי ההימורים שלו גם למרוצי סוסים שמתקיימים בחו"ל ,ובימים
האחרונים השיק קמפיין נרחב בערוצי הטלוויזיה השונים ועל גבי שלטי חוצות בולטים ,שקורא לציבור להשתתף
בהימורים אלו.
הקמפיין של הטוטו מעורר התנגדות ציבורית חריפה .מוקדם יותר השבוע שלחו  10חברי כנסת ,ובהם יו"ר מרצ
זהבה גלאון ,ח"כ דוד אזולאי )ש"ס( ,ח"כ איתן כבל )עבודה( ,ח"כ דב חנין )חד"ש( וח"כ תמר זנדברג )מרצ(,
מכתב לשרת הספורט לבנת בדרישה שתורה לטוטו להסיר את הקמפיין" .הפועל היוצא של הקריאה לאזרחי
ישראל להשקיע את מיטב כספם בהימורים על מרוצי סוסים הוא עידודם להפר בצורה בוטה את חוק צער בעלי
חיים" ,נאמר במכתב שנשלח ביוזמת עמותת "הכל חי" שנלחמת זה שנים במרוצי סוסים" ,זה לא משנה היכן
מתקיים המירוץ ,בארץ או בחו"ל ,לסבל הסוסים אין גבול ,תרתי משמע".
ההפגנה תערך מול משרד הספורט ברחוב המסגר  14בת"א .בואו בהמוניכם להגיד לשרה לבנת שהימורים על
בעלי חיים הם התעללות בבעלי חיים!
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