כנסת ישראל

ירושלים ,כ"ה/חשון/תשע"ד
 29באוקטובר2102 ,

לכבוד שרת התרבות והספורט

לכבוד יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט

ח"כ לימור לבנת

מר צחי פישביין

שלום רב,
הנדון :קמפיין לא ראוי של המועצה להסדר ההימורים בספורט בעניין הימורים על מרוצי סוסים בחו"ל

 .1בימים האחרונים השיקה המועצה להסדר ההימורים בספורט קמפיין פרסום נרחב באמצעי
התקשורת השונים ובשלטי חוצות ענקיים ,שמטרתו לעודד את הציבור להשתתף בהימורים
על מרוצי סוסים בחו"ל.
 .2הפועל היוצא של הקריאה לאזרחי ישראל להשקיע את מיטב כספם בהימורים על מרוצי
סוסים הוא עידודם להפר בצורה בוטה את חוק צער בעלי חיים .מרוצי סוסים הם "ענף
ספורט" שמסב כאבים נוראיים ופציעות קשות בלתי הפיכות לסוסים המתחרים .זה לא משנה
היכן מתקיים המירוץ ,בארץ או בחו"ל ,לסבל הסוסים אין גבול ,תרתי משמע.
 .3מירוצי סוסים מונעים מאינטרס כלכלי בלבד – הימורים בהיקף נרחב .שיתוף פעולה עם
האינטרס הזה מתעלם מכך שמדובר בתעשייה אכזרית ונצלנית ,שמאפשרת התעללות בבעלי
חיים עד כדי מוות בטרם עת .רוב מוחלט של סוסי המירוץ מתים בגיל צעיר מאוד ביחס
לסוסים אחרים .מרוצי הסוסים למטרת הימורים הם פשוט אכזריות לשמה.
 .4אנו קוראים להסרה מיידית ומוחלטת של הקמפיין הפוגעני האמור ,ומצפים מממשלת
ישראל ,ובכלל זאת משרד התרבות והספורט ,משרד החקלאות ומשרד האוצר – אשר ממונים
על ביצוע חוק צער בעלי חיים – לתמוך בדרישתנו בעניין זה.
 .5יתרה מכך :אנו החתומים מטה מקדמים בימים אלו הצעת חוק לאסור כליל על הימורים על
בעלי חיים .זאת מתוך הבנה וידיעה שהשילוב בין מניעים כלכלים לבעלי חיים לעולם יסתיים
בהפסד לבעלי החיים .אנו קוראים לממשלת ישראל לתמוך בהצעה מוסרית זו ולהתנגד
נחרצות לכל תחרות על גבם של אלו שאינם יכולים לדבר ולהביע את סבלם.
 .6מצ"ב הצעת החוק ולינק לסרטון החושף את האמת הכואבת על תעשיית מרוצי הסוסים -
/http://www.animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/horse
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מיכל רוזין

ח"כ

דב חנין

ח"כ

ניצן הורביץ

העתקים:
ראש הממשלה ,ח"כ בנימין נתניהו
שר האוצר ,ח"כ יאיר לפיד
שרת המשפטים ,ח"כ ציפי לבני
שר החקלאות ,ח"כ יאיר שמיר
השר להגנת הסביבה ,ח"כ עמיר פרץ

