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  יום זכויות בעלי החיים הבינלאומי ןלרגל ציו טלראיון עם   11.12.11-11:30am, רשת ב' -רדיו קול ישראל

 הדין עורכת שלום.. אתמול שהיה הבינלאומי החיים בעלי זכויות יום, החיים לבעלי חלון נפתח עכשיו:  דוידוב ענת
   סהר טל

   .טוב בוקר:  סהר טל ד"עו

   אבל נושאים מאוד הרבה על לדבר יכולים, מדברים אנחנו, חי הכל עמותת של מקצועית מנהלת:  דוידוב ענת

   ..נכון:  סהר טל ד"עו

 חוק הצעת מונחת הסוסים מירוצי של הימורים תעשיית על הזה בהקשר דווקא לדבר חשוב אבל:  דוידוב ענת
 אתם מה לי ספרי.  הזאת בהתנגדות לתמוך אשמח ואני מתנגדים כמובן ואתם, הללו ההימורים למיסוד ממשלתית

   ?הזה בעניין עושים

 על עובדים למעשה והספורט התרבות משרד וגם החקלאות משרד גם, ממשלה משרדי שני, נכון:  סהר טל ד"עו
 לו מתנגדים למעשה ואנחנו לישראל סוסים מירוצי על הימורים תעשיית של כניסה שתאפשר חוק הצעת טיוטת
 שלום על הגנה של מטעמים גם סיבות מיני מכל גדולה ציבורית במחלוקת ששנויה סוגייה זו. תוקף בכל כמובן

 להתרכז באמת רוצה אני אבל, בהימורים שקשורים חברתיים מטעמים וגם סביבתיים מטעמים וגם הסוסים
   חיים בעלי צער של שלנו בטענה

   בדיוק:  דוידוב ענת

   .להם לייחס שאוהבים הנוצצת מהתדמית להבדיל מירוץ סוסי של:  סהר טל ד"עו

   .לנו ספרי, האלה הסוסים על עובר מה:  דוידוב ענת

 לעסוק בחרו לא הם. ספורטאים להם לקרוא אפשר אם כל קודם, ספורטאים לא ממש הם:  סהר טל ד"עו
 תעשיית בשירות שמנוצלים אונים חסרי חיים בעלי הם. הזה, כפולות במירכאות ספורט אומרת ואני" ספורט"ב

 אי,, ביחד הולכים ולא הלכו לא מעולם חיים ובעלי הימורים. ועניין דבר לכל למכונות אותם שהופכת ההימורים
 פרקטיקות מאוד בהרבה משתמש הוא למעשה האלה הסוסים את שמקיף מי וכל האלה הסוסים על לשמור אפשר

   .לנצח להם לגרום כדי זוועתיות

 שתשמיעי רוצה הייתי הכל לא או שדיר אפילו הכל לא יודעת את. עליהם עובר מה לנו ספרי בואי אז:  דוידוב ענת
 אנחנו מה על, במה ידע שהציבור חשוב, עוברות האלה האומללות שהחיות האלה העינויים מתוך קצת אבל, לנו

   .מדברים

 אומרת זאת, מטורפת אלא טבעית בלתי רק לא מאמץ רמת זה סוס בשביל מירוץ כל קודם אז נכון:  סהר טל ד"עו
   .יכולים רוצים שהם כמו לרוץ אוהבים הם, קצרים למרחקים לרוץ אוהבים הם אבל מירוץ אוהבים סוסים

   ..בדיוק, רוצים שהם כמו:  דוידוב ענת
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 שלהם מהריאות לדימום גורם וזה, מטורף הוא למירוץ אליו להגיע נדרשים שהם המאמץ סף בדיוק:  סהר טל ד"עו
 להמשיך כדי מסוממים הם. לב להתקפי גורם זה, בצוואר, בגב לשברים, ברגלים לנקעים, ולשברים לפציעות וגורם
   .תמידית חיים בסכנת נתונים רובם ולמעשה. אחר או כזה כאב אף על לרוץ להם לגורם

   .בוודאות החיים תוחלת את להם מקצר כלומר:  דוידוב ענת

   \.בבירור בהחלט:  סהר טל ד"עו

   ?מטורפים למירוצים כאלה סוסים מאלפים איך. הבנתי:  דוידוב ענת

 שלום הסוסים את רואה לא מירוץ סוסי בעל או מירוץ סוס בעל אימון בחוות נמצאים האלה הסוסים:  סהר טל ד"עו
 רואה הסוס בעל, אימון בחוות נמצאים האלה הסוסים. שלו האחורית בחצר מגדל אותם לא הוא. יומיומי בסיס על

'' וכו רוכבים מאמנים, ואחרים כאלה מקצוע בעלי הם הסוס את שמקיף מי כל למעשה אבל במירוצים אולי אותם
   .למירוץ אותו ומכינים הסוס את שמאמנים

 נגד במירוץ אנחנו איפה פרקטית מבחינה, הזאת החוק הצעת הכנת מבחינת עכשיו עומד זה איפה:  דוידוב ענת
   \.הזמן

 הזאת החוק הצעת על עובדים וספורט התרבות משרד וגם החקלאות משרד גם המשרדים שני:  סהר טל ד"עו
 למעשה שלנו התפקיד. מתקדמת ההיפך אלא, נפסקת לא עליה שהעבודה לזה ברורות אינדיקציות לנו יש ואנחנו
   .מאיתנו חלק לא זה. הישראלית מהתרבות חלק לא זה האלה המשרדים לשני ולומר לבוא

   .אתר איזשהו נמצא כך לצורך מיוחד מקום הוכשר אפילו כן:  דוידוב ענת

   .נכון. נכון:  סהר טל ד"עו

   .בגלבוע שזה:  דוידוב ענת

 דונם 450 של שטח על היפודרום של בנייה של גרנדיוזית תוכנית גם היפודרום לבנות התוכנית נכון:  סהר טל ד"עו
   .סביבתיים ארגונים גם הזאת לתוכנית מתנגדים גם כך ומשום הגלבוע באזור

   סהר טל הדין עורכת לך מודה מאוד אני ונעקוב נמשיך אנחנו טוב:  דוידוב ענת

   תודה:  סהר טל ד"עו

  .חי הכל עמותת של מקצועית מנהלת:  דוידוב ענת

 


