
היפודרום למרוצי, ומה צריכה עכשיו ישראל: מנחם פרידמן 

משרד החקלאות מקדם הכשרת שטחים להקמת. סוסים כמובן

יוצאים נגד היוזמה, בעמותת הכל חי. היפודרום למרוצי סוסים

מדובר בנוהג פסול המסב- ונגד החוק המאפשר אותה ואומרים 

עם הפרטים כתבנו לענייני. סבל רב לסוסים ומקצר את חייהם

.נועם בר שלום, סביבה

לפני כחודשיים יצא משרד החקלאות במכרז: נועם בר שלום 

שמטרתו קידום ענף מרוצי הסוסים הכרוך בתעשיית הימורים

הזוכה תקבל. המכרז הוא לשדרוג חוות לגידול סוסים. בישראל

אלא שהמצב החוקי עדיין אינו מאפשר שימוש.  אלף שקל750

אמנם במשרד. בקרקע ביעוד חקלאי לצורך גידול סוסי מרוץ

,מקדמים הצעת חוק בענין, החקלאות ובמשרד התרבות והספורט

מעמותת הכל חי קראו הבוקר לשרת. אך ההליך טרם הושלם
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שלא לתמוך בהצעת החוק ולבטל את, החקלאות אורית נוקד

מספרת. כאשר דאגתם מופנית לסבל הרב הנגרם לסוסים, המכרז

.המנהלת המקצועית בעמותה, ד טל סהר"עו

סוס היא: המנהלת המקצועית בעמותת הכל חי - ד טל סהר "עו

ולכן במהלך מרוץ הסוס נמצא בפאניקה, חיית עדר נטרפת

.הם כולם סובלים מדימום בריאות, מבחינה פיסית. מוחלטת

הם כולם סובלים. הדימום שנוצר כתוצאה ממאמץ פיסי מוגזם

הם סופגים הלקאות. מכיבי קיבה בגלל האוכל שהם אוכלים

הם מסוממים בחומרים נוגדי דימום. באימונים ובמרוצים עצמם

הם סובלים, בממריצים ובמשככי כאבים, כדי שהריאות לא ידממו

הם מתים גם על המסלול וגם מחוץ למסלול. מפציעות והם מתים

ורוב רובם נשחטים בגיל צעיר מיד עם תום השימוש, באימונים

.בהם

, שנים6-גם תוחלת החיים של סוס מרוץ כ: נועם בר שלום 

ואילו.  שנים ויותר25- קטנה מאוד ביחס לזו של סוס גזעי רגיל 

כי המשרד תומך בקידום רווחת, ממשרד החקלאות נמסר בתגובה

בדומה לנעשה בעולם, גידולם ואימונם, תנאי מחייתם, הסוסים

כי המכרז לחוות לא נועד לשרת את, עוד מוסיפים. המערבי

.החלטת הממשלה להקמת ההיפודרום ואינו דורש חקיקה בכנסת

כולל רכיבה, התמיכה בחוות סוסים תזניק את ההתמקצעות בנושא

באשר למרוצים. רכיבה ספורטיבית ועוד, טיפולית ושיקומית 3996280 מתוך   3עמוד  2



לא ארעו,  שנים5מאז גיבוש נוהל לכך לפני , הקיימים בארץ

.תאונות ולא נגרם מוות לאף סוס במהלך מרוץ
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