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  (אביב לביא) נושא האלטעזאכן -תוכנית הבוקר של אברי גלעד והילה קורח -2ערוץ 

  30:8בשעה  02.137.

  ...אברי גלעד : ולסיום אלטעזאכן, בגדים

  ...כץ חותםאביב לביא : סוף עידן האלטעזאכן בכבישי ישראל. השר ישראל 

  .אברי גלעד : לא האלטעזאכן, עגלונים, האלטעזאכן ימשיכו בתוך רכבים

אביב לביא : סוף עידן... ישראל כץ, שר התחבורה הודיע השבוע שהוא חותם על תקנות שאוסרות לנוע בכבישי 
טיחותי, זה מעכב ישראל למעט קיבוצים, מושבים עם עגלות, עם סוסים או חמורים. שני טיעונים, אחד הטיעון הב

, מסוכן לכולם. ובעיקר מאבק של כמה שנים, של עמותות למען בעלי חיים 2013-את התנועה, לא מתאים ל
בראשם, עמותת הכל חי, בטענה שהסוסים האלה תמיד מופקרים, רזים, מורעבים, סוחבים משקלים שמשקל 

ל כץ, מוריד את זה מהכבישים. מוכרח שגדול בהרבה מכפי יכולת הנשיאה שלהם וזו התאכזרות. השתכנע ישרא
 להגיד, בעיני זה מהלך מאוד נכון. מצד שני יש את הניצוץ הקטן הזה של הנוסטלגיה של הסנטימנט לפעם

 .שרה ב"ק : ושל תנועה ירוקה

אביב לביא : כן, טוב נו, את אומרת סוסים לא פולטים גזי חממה אבל אני עוד זוכר מילדותי לא את האלטעזאכן 
אביב. בכל -אדום עם העגלות עם האבטיח בקיץ, זה כבר בשנים האחרונות לא רואים אפילו בתל-את האדוםאלא 

אופן תוך שישה חודשים מרגע שהוא חותם על התקנות זה נכנס לתוקף. אין יותר עגלות עם בעלי חיים על 
  .הכבישים בישראל

  ?אברי גלעד : ואם יתפסו את מה יעשו

  .אותך נוהג בלי רישיון, בלי ביטוחאביב לביא : אם יתפסו 

אברי גלעד : אז יש אמצעים מנהלתיים לאכוף עליי, אבל העניין של העגלונים שהם משתמשים בזה גם כדי להיות 
 מחוץ למערכת החוקית

 ...אביב לביא : לא, לא

  ...אברי גלעד : של התנועה, של המסים, של כל ה

וא חותם על התקנה, זה הופך עברה על החוק ועברה על החוק יש אביב לביא : תראה, ברגע שהוא... ברגע שה
 ...סנקציות בצדן שיש

אברי גלעד : מייד אחרי הפרסומות רבותנו יהיה כאן שמואל וילוז'ני יהיה כאן לספר על הסדרה החדשה שלו. 
 .ובמהלך הפרסומות אנחנו נחסל עוד כמה דברים טעימים שנמצאים פה על השולחן


