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  7.05.12 -בדבר אישור הימורים על מירוצי סוסים בחו"ל -)14:15אקולייף ( -99ראיון ברדיו 

מיכל כספי : הבוקר נערך דיון נוסף בועדת הכספים של הכנסת בשיתוף משרד התרבות והספורט, בנוגע לאישור 
ההתקשרות עם מפעיל זר שבאמצעותו יוכלו ישראלים להמר על מירוצי סוסים שמתקיימים בחו"ל. אנחנו רוצים 

 .לקבל פרטים על תוצאות הדיון ואנחנו אומרים שלום לסיגל בוקשטיין דוברת עמותת כל חי צהרים טובים

 .סיגל בוקשטיין : צהרים טובים מיכל חבל שלא יותר טובים ממה שקיווינו

 ל כספי : חבל באמתמיכ

 ..סיגל בוקשטיין : כן , טוב מה ש

מיכל כספי : טוב בואי שנייה נפתח את הלפני, עמותת כל חי היא עמותה שמנהלת מאבק נגד תעשיית ההימורים 
  .על מירוצי סוסים וכנגד הכנסת תחום ההימורים הזה לישראל

 סיגל בוקשטיין : נכון, נכון מאוד

 .הסיבות להתנגדות שלכם מיכל כספי : ספרי לנו על

סיגל בוקשטיין : אוקיי אנחנו מנהלים מאבק נרחב בנושא הזה כבר מספר שנים מתוך טענה מאוד מאוד פשוטה, 
 .מדובר פה יש הרואים בזה ספורט אבל הלכה למעשה מדובר פה בהתעללות בבעלי חיים

 מיכל כספי : מסכימה אתך

מדובר בהימורים על בעלי חיים, באופן אוטומטי מה שנמצא בראש סיגל בוקשטיין : וככה זה בכלל את יודעת כש
סדר העדיפויות זה האינטרס הכספי ומשם הכל מונע. וברגע שהכל מונע משם הרווחה של אותו בעל חיים מושמת 

בצד לא משנה כמה אותו בעל חיים לטענתם של כל תומכי המירוצים למיניהם אוהב לרוץ אבל הוא בודאי שלא 
מעבר לקצה גבול היכולת שלו ובודאי שלא אוהב לעבור את האימונים המפרכים האלו ובודאי שהוא לא  אוהב לרוץ

אוהב שמצליפים בו וכמובן שהוא לא אוהב שמצננים אותו ומאלצים אותו לרוץ כשהוא פצוע. כל אלו זה תופעות 
ת כתבות מדהימה בניו יורק שקיימות עובדתית בתעשייה הזאת ועד אז מתפרסמות על בסיס קבוע יש עכשיו סדר

טיימס שמסכם את נושא מירוצי הסוסים וכל שני וחמישי מתפרסמת כתבה שחושפת עוד צד אחר של התעשייה 
 .הזאת כך שמדובר בעובדות אמיתיות

הורידו סדרה שקראו לה לאק בגלל התעללות בבעלי חיים ושלושה  HBO מיכל כספי : אוקיי, נכון גם לא מזמן גם
היו צריכים לירות בהם בגלל שהם נפצעו אגב אוהבים לרוץ או לא אוהבים לרוץ אני לא זוכרת שאף  שופטים שהם

 ..סוס אי פעם אמר שהוא אוהב לרוץ, אז לא שאלו אותם

סיגל בוקשטיין : לא טרחו לשאול ואין סוסים שמדברים עברית ולא אנגלית ולא מקסיקנית וכנראה שהנושא הזה 
 .מנוצל

 היום היה דיון בכנסתמיכל כספי : אז 

 סיגל בוקשטיין : נכון

 ?מיכל כספי : ומה הייתה המטרה שלכם בדיון הזה

סיגל בוקשטיין : קודם כל המטרה שלנו היא לבוא ולנסות לחסום כל פעילות שמתקיימת בתחום הזה שמנסה 
ולות ישראל. המטרה לקדם מירוצים סוסים באיזשהי צורה וכמובן בכל מה שקשור לקידום מירוצי סוסים בתוך גב

לחוק הספורט לפיו ישראלים יוכלו להמר על מירוצי סוסים בחו"ל. זאת  6של הדיון הייתה להעביר את תיקון מספר 
אומרת להפוך את ההימורים על מירוצי סוסים לחוקיים כשהמירוצים שמהמרים עליהם הם מירוצים שמתקיימים 

  .בחו"ל

 מיכל כספי : אוקיי

סיבה שאנחנו היינו שם היא א) כדי להביע התנגדות מאוד מאוד חריפה לעצם העובדה שבכלל סיגל בוקשטיין : ה
 ?מאפשרים לישראלים להמר על בעלי חיים. אוקיי

 מיכל כספי : כן
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סיגל בוקשטיין : זה מנוגד לכל אג'נדה הומאנית ואם מדינת ישראל מחשיבה את עצמה כמדינה הומאנית זה 
 .עם ההגדרה הזולחלוטין לא עולה בקנה אחד 

 מיכל כספי : כן

סיגל בוקשטיין : זו סיבה אחת הסיבה השנייה שהיינו שם היא להבהיר שאם כבר הוכשר השרץ הזה והרעה 
החולה הזאת של הימורים על סוסים או לחילופין אם הוכשרה האפשרות לישראלים להתעלל בילד בחו"ל אם 

ואל תכניסו את הרעה החולה הזאת לתוך החברה שלנו  נקרא לילד בשמו אז לפחות אל תוסיפו חטא על פשע
ושלא יאפשרו לקיים בישראל בעצם מירוצי סוסים. זה אמור לייצר עכשיו את התוכנית הזאתי לקיים מירוצי סוסים 

 .בישראל

 ..מיכל כספי : אוקיי זה ה

 סיגל בוקשטיין : כבר פרצו את הדלת האחורית

 ?לה שלא היו משמחות מה הןמיכל כספי : והתוצאות שאמרת לנו בהתח

התוצאות שלא היו משמחות זה שההחלטה לאפשר לישראלים להמר על מירוצי סוסים בחו"ל הועברה ברוב /

 .ולצערי הרב בקרוב ישראלים יוכלו להתחיל לתמוך בהתעללות בסוסים ברחבי העולם. חד משמעית

 משרד התרבות והספורט מיכל כספי : כן בעייתי מאוד אני רוצה להקריא לך את התגובה של

 סיגל בוקשטיין : כן אני אשמח

מיכל כספי : "הרחבת סל המרוצים של המועצה להסדר הימורים בספורט הינה צעד חשוב לקידום רפורמה מקיפה 
בספורט הישראלי הגידול המשמעותי במשאבים הכספיים שינותבו לספורט יאפשר השקעה משמעותית חסרת 

רד שקלים במאות מתקני ספורט בכל הארץ בעיקר לילדים ולנוער ולתמיכה גדולה מיליא 5.5תקדים בהיקף של 
יותר באיגודי הספורט הקצאת המשאבים הנוספים תסייע למדינה במאבק נגד הימורים בלתי חוקיים . יודגש כי 

ממשלה  הדיון שיתקיים הבוקר אינו מתייחס בשום צורה ואופן לקיומם של מירוצי סוסים בישראל בהתאם להחלטת
בוחנים במשרד החקלאות ובמשרד הספורט את הנושא בשיתוף עם ארגוני מגדלים, מאמנים ורוכבי סוסים 

הפועלים למען רווחתם של בעלי החיים כל החלטה בנושא תתקבל בתוך התחשבות מלאה ברווחתם של הסוסים 
 .ותוך שמירה על בריאותם". תגובתך

 ?אחתסיגל בוקשטיין : אני יכולה לסכם בשורה 

 מיכל כספי : כן

סיגל בוקשטיין : אני חושבת שכולנו הבנו שמה שמשתמע מהתשובה המאוד מאוד ארוכה ומנוסחת הזאת זה כסף 
כסף וכסף והמטרה מקדשת את האמצעים. באופן חד משמעי אני לא חשבת שאפשר להבין את זה אחרת . עניין 

מאוד מנוסות בתעשייה הזאת לא מצליחים  הבטחת רווחתם של הסוסים, אם במדינות מערביות מתקדמות
להבטיח את רווחתם אני בספק מאוד רב אם בישראל יוכלו לעשות זאת והעצוב בכל הסיפור הזה זה שגם הם 

 .יודעים זאת , אבל כפי שציינתי כסף עומד פה בראש סדר העדיפויות

ל זה לא משהו שעושה לך טוב מיכל כספי : ואני מניחה שמה שהמשרד אומר שלא יהיו מרוצים סוסים בישרא
 .יותר

סיגל בוקשטיין : הוא לא אומר. הוא לא אומר שלא יהיו מרוצי סוסים הוא אומר שהדיון הזה הוא לא סביב מירוצי 
הסוסים בישראל. אני יכולה להבטיח לך שבדיון היום בועדה דובר בפירוש על מירוצי סוסים בישראל, הובעה אפילו 

על כך שזה עלול לייתר את מירוצי הסוסים בישראל ונאמר שם שאין סיבה שזה ייתר דאגה מצד חלק מהגורמים 
זאת אומרת ההחלטה הזאת לקיים מירוצי סוסים בישראל עדיין עומדת בעינה. אנחנו מבחינתנו נעשה כל מה שרק 

בר הכנסת אפשר על מנת למגר אותה ואנחנו אגב מובילים עכשיו בכנסת, הנחנו לא מזמן הצעת חוק באמצעות ח
יואל חסון, שמוביל את ההצעה האוסרת הימורים על בעלי חיים באופן כללי ואני מקווה שההצעה הזאת תעלה 

 ..לדיון ונוכל באמצעותה להביא לשינוי המיוחל לטובת הסוסים ושאר בעלי החיים ה
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ר שזה שהם לא יודעים מיכל כספי : בטח, בסדר גמור אז א) כאילו תפסיקו בעלי חיים הם בעלי חיים, זה לא אומ
לדבר ויש הרואים בהם נחותים מאיתנו זה אומר שאנחנו צריכים להתעלל בהם בשביל ההנאות הפרטיות והקטנות 

שלנו. לא רק שאני לא כל כך מבינה מה כל כך כיף בלהמר על סוס שרץ. אבל זו אני וזו דעתי. סיגל בוקשטיין 
 .תמשיכו במאבקים הנפלאים שלכםדוברת עמותת כל חי אני מאוד מא וד מודה לך ו

 .סיגל בוקשטיין : תודה רבה מיכל על הבמה המדהימה שנתתם לנו

 ..מיכל כספי : בכיף תמיד

 .סיגל בוקשטיין : ביי ביי

  .מיכל כספי : ביי ביי


