
 עזור לסוסי האלטעזאכן:  לשר הפניםפנייה
, ינג'בבייג. פנתה לשר ישי בבקשה שימנע ניצול סוסים בערים" הכל חי" עמותת

 ?א ובנתניה זה מותר"אז למה בת,  אסורפריז ולונדון זה

נראה ברחבי הערים את סוסי האלטעזאכן  2012גם בשנת ? האם שר הפנים יציל את סוסי המשא
פנתה " הכל חי"עמותת .  בתנאים קשיםהמוחזקים, במצב בריאותי מחפיר, סוסים מוזנחים -

 חקיקתי שימנע את ניצול הסוסים והפגיעה בדרישה לקדם הסדר, אלי ישי, לשר הפנים) 'א(הבוקר 
 . בהם

 
  ירוק גם בפייסבוק nrgבואו להיות חברים של ◄
 
לבן ללא -אדם החונה רכבו בחניית כחול, שנכון להיום,  להשלים עם הפרדוקס העצוב הזהלא ניתן"

 ,אך אדם הבוחר לגדל סוס, נרדף על ידי הרשות המקומית עד חורמה,  האזורי העירוני הנכוןהתו
 יכול לעשות ככל העולה על רוחו ללא התערבות –להעבידו בשטח עירוני ולא לטפל בו כראוי 

 מבקשיםאנו". "הכל חי"המנהלת המקצועית של עמותת , ד טל סהר"טוענת עו, "הרשות המקומית
 . הוסיפה, "משר הפנים להוביל מדיניות ראויה ומתקדמת ברשויות המקומיות

הקובע כי בעליו של סוס ,  קיים חוק העזר של הרשות המקומיתבפנייתה לישי ציינה סהר כי אמנם
, אך קבלת הרישיון אינה מותנית בשום תנאי,  ברשיון תקף לפעילות זואלטעזאכן חייב להחזיק

  .והחוק לא מיושם, הרשות אינה נותנת אותו,  הסוסים אינם פונים לבקש היתר כזהבעלי, ובפועל
 

 נבדקים על ידי סוסי האלטעזאכן מוחזקים בתנאים קשים ולא: התוצאה הסופית העגומה, לדבריה
,  עשרות שקלים ליוםסוסים אלה מושכרים לרוכלים על בסיס תשלום פעוט של, לרוב. "וטרינר

ומהווים עבור הרוכלים
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, תקנות צער בעלי חיים" נכתב בפניית העמותה כי כמו כן". תחליף זול לכלי רכב לתנועה בעיר
אינן מתייחסות באופן ספציפי להעבדת בעלי חיים ,  חייםהאמורות להסדיר את נושא העבדת בעלי

  ".בשטחים עירוניים
 

 וחמורים האוסר על כניסתם של סוסים, העמותה מבקשת משר הפנים לקבוע חוק עזר לדוגמה
ערים ברחבי  20- כיום בכחוק כזה קיים. "באופן גורף וללא סייגים, לצרכי עבודה, לאזורים עירוניים

 . אומרים אנשי העמותה ,"לונדון ולאס וגאס, פריז, ינג'בייג, ובהן טורונטו, העולם
 

אשר מגישה , חקיקת חוקי עזר הינם בסמכות הרשות המקומית ":ממשרד הפנים נמסר בתגובה
למשרד הפנים אין סמכות לחוקק .  הרשות לאישור משרד הפניםאת חוקי העזר שאישרה במועצת

חקיקה ראשית הינה .  חקיקה ארצית ראשית שתהיה תקפה בכל הארץלשם כך נדרשת, חוקי עזר
  ".בסמכות כנסת ישראל

 
לתעד במצלמתם הסלולרית, לציבור הרחב, דף הפייסבוק שלהבמקביל העמותה קראה באמצעות 

הבקשה הציפה את העמותה במידע . בהם הם נתקלים ברחובות הערים,  אלטעזאכןחמורי/סוסי
המעידות באופן חד משמעי כי תופעת , של אזורים שונים,  שצולמו על ידי עוברי אורחובתמונות

,  אביבתל: בין הערים עליהן דווח כי נצפתה תופעה זו בשטחן.  האלטעזאכן עדיין חיה ובועטתסוסי
 . כפר סבא ונתניה, גבעתיים, רמת גן
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