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mnסוסיםמרוציעלימורים

בקרובלעשותעומדים

למעשה,לישראל.עלייה

ייבוא.אלאעלייהלא

ועדתאישרהמאיבתחילת

עלהימוריםהפעלתהכנסתשלהכספים

ובאירלנד.בבריטניהשנערכיםסוסיםמרוצי

הימוריםהוועדהאישרההזדמנותבאותה

מוטורי,וספורטבייסבולכדוריד,טניס,על

להתמקדהחליטוההימוריםבמועצתאבל

לדרךלצאתצפויוהפרויקטהסוסיםבמרוצי

חורשים.מספרתוך

משרדאתבמועצהגייסוהעניין,לצורך

מולשפעלגורךעמיר,הציבוריחסי

הוועדהיו״רבכנסת.המתאימיםהגורמים

ושרמההצבעהונעדרהתנגדגפנימשה

התנגדותואתהסירשטייניץיובלהאוצר

לימורהספורטשרתשלההבטחהאחרי

לחינוךיופנומההכנסותחלקלפיהלבנת,

הימורים.נגד

חובבישראללעםמההשאלהנשאלת

סוסים,ולמרוציהשוניםהכדורמשחקי

אנגלו־סקסיניחוחעםויקריוקרתיענף

התשובהבארץ.קייםולאשכמעטחריף,

כסף.פשוטה-.

מגלגלתבעולםהסוסיםמרוציתעשיית

בעיקרכשנה,דולריםמיליארד־מאות

מיכלהרחוק.ובמזרחאוסטרליהבבריטניה,

מרופדבנקחשבוןובעלעצמואתשמחשיב

משובח.מרץסוסשלבעליולהיותממהר

המלוכהביתאנשינמניםהסוסיםבעליעם

לצפותשנוהגתהמלכהכוללהבריטי,

מהמפרץנסיכיםמתחרים;שלהכסוסים

)המחזיקפרגוסוןאלכססרוגםהפרסי

גיברלטר״(.״צוקבסוסבשותפות

רכיבהביןקשרשוםשאיןלצייןחשוב

בזירההנערכתאמנותית,כלומראולימפית,

הספציפיהסגנוןלכלליבהתאםסגורה

לביןמערבית(ורכיבהדרסאז׳)קפיצות,

סוסים.מרוצי

מספריםלדברמוקדם

העולםברחבימתקיימיםסוסיםמרוצי

באירופההחלההמסורתשנים.מאותזה

בעסקמדוברהיבשות.לשארוהתפשטה

משובחיםלגזעיםשייכיםהמרוץסוסייקר,

למשל(,אציל״ו״ערכי)״טורברייד״

מאוד.יקרותשלהםההרבעהוזכויות

להגיעעשויאיכותימרוץסוסשלמחירו

בתחרויותוהפרסיםדולריםלמיליוני

מיליון100סביבנעיםבלבדבבריטניה

000,01כ־כוללתהפעילותלשנה.פאונד

שונים.מרוץמסלולי60ב־מרוצים

דוברדגון,ברוך

האחריתהמועצה

"מרוציגלבוע:

מנועהםהסוסים

הכמעטהצמיחה

איןשלנו.אחרון

שעובדשמהסיבר.

ינחללאהעולםבכל

בישראל.הצלחה

מרוציעלהימורים

ענייןהםסוסים

זויחסית.פשוט

מסיני"תורהלא

בוקשטיין,סיגל

"הכלענחתתדוברת

התרבות״משרדחי״:

לתתבחרוהספורט

מלאהלגיטימציה

בסוסיםלהתעללות

מהכאשרלים,מעבר

עיניולנגדשעומד

דבריםשלושההם

כסף,עיקריים:

תוךוכסף,כסף

שלבוטהביטול

מוסריים״ערכים

מפותח,מאודהענףבהבאוסטרליה,

למעלהשמגלגלתתעשייהעלמדברים

ההערכותביפןבשנה.דולרמיליארד10מ־

לשםרקדולר.מיליארד70סביבנעות

2011לשנתהפיסמפעלהכנסותהשוואה,

מועצתבעודשקל,מיליארד8.4עלעמדו

מיליארד5.1הכניסה)הטוטו(ההימורים

שלההכנסותבמקביל,שנה.באותה

נאמדיםבישראלחוקייםהלאההימורים

להערכתכךבשנה,שקלמיליארד15בכ־

ספורט.מהימורירובםהמשטרה,

בסוףכברבכנסתנידונוסוסיםהימורי

היפודרוםהקמתעלודיבורים80ה־שנות

גלבועהאזוריתהמועצהבשטחמקומי

אבלהקודם,העשורבתחילתנשמעו

הספורטהאוצר,משרדיביןדעותחילוקי

למעןהעמותותשלוהתנגדותוהחקלאות,

לפועל.לצאתמהתכניותמנעוחייםבעלי

מהבירוקרטיההתייאשוההימוריםבמועצת

כריהבינלאומילשוקופנוהמקומית

הפעילות.אתלהרחיב

הכמעטהצמיחהמנועהםהסוסים״מרוצי

ברוךהמועצהדוברטועןשלנו״,אחרון

העולםבכלשעובדשמהסיבה״איןדגון.

שהווינרעובדהבישראל.הצלחהינחללא

הרבהמכניסבינלאומיבכדורגלשמתרכז

הרגיל״.מהטוטויותר

ליגותאחרירבבענייןעוקביםבארץ

למהמריםמהאבלאירופה,שלהכדורגל

ולסוסים?הישראלים

ענייןהםסוסיםמרוציעל״הימורים

כשכלמסיני.תורהלאזויחסית.פשוט

בפרסוםנתחילמוכניםיהיוהאישורים

בקלות.יסתדרללמודשרוצהומינרחב

גםאלאמנצחעלרקמהמריםלאבסוסים

נוספות״.וקטגוריותשלישישני,מקוםעל

הטניסשחקניאתמצויןמכיריםבארץ

זאתבכללמהלמשל,בעולם,המובילים

סוסים?עללהמר

נוטיםלאשאנשיםמוכיחות״העובדות

יחסי,באופןצפויענףזהטניס,עללהמר

מדי,מקרייםענייניםעלהימוריםגםויש

ההימור.שלהאטרקטיביותאתשמורידים

בווינרמופיעיםכברובייסבולכדורידגם

אטרקטיביים״.ואינם

שלכם?ההכנסותצפימה

בינתייםמספרים,עללדבר״מוקדם

אמורזהאבלמהעניין,שקלהרווחנולא

משמעותי״.צמיחהמנועלהיות

הסוסים?אתהורגמה

עולםשלהנוצצתהחזותמאחורי

נתוניםגםמסתתריםוההימוריםהמרוצים
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מתמשכת.והזנחהסוסיםסימוםעלקשים

עושיםהיקרים,בפרסיםולזכותלנצחכרי

כדיהכלכמעטומאמניהםהסוסיםבעלי

לדבריפעם,לאינצח.שלהםשהסוס

בבעלבהתעללותגובלזההמבקרים,

עובריםהסוסיםמוות.כדיעדהחיים

מוזניםצעיר,בגילכברמתישיםאימונים

תמיד)לאכאביםמשככיאובממריצים

הנדרשתהאדירההמאמץורמתחוקיים(

למוות,ואףרבותלפציעותגורמתמהם

כאמור.

בעלילמעןארגוןשהציגנתוניםפיעל

האחרונותהשניםבארבעבאנגליה,חיים

700כ־המסלולעלוהומתוהתמוטטו

ניצחונותלזכותושצבראיכותיסוססוסים.

להינצליכולפרסיםעטורוהוארבים

מהירדיבשלבמורדמנצחסוסרע.מסוף

הרבעהלסוסלהופכוכדימהמסלול

אדירים.סכומיםתמורתהשקעהלמטרת

להגיענדרשיםהסוסיםכאמור,

לכךובהתאםאדירות,ריצהלמהירויות

בעיקרגופם,שריריאתלהתאיםגם

בתחרויותהדוגמה,לשםלמאמץ.הלב,

הסוסיםמטר400כ־שלקצריםלמרחקים

70ל־קרובשלמהירותלפתהיכולים

שלבינונייםלמרחקיםבתחרויותקמ״ש.

הממוצעתהמהירותקילומטרים4.2כ־

למרחקיםבתחרויותקמ״ש.60היא

מרוץכמולמשלמכשולים,ועםארוכים

היאהממוצעתהמהירותנשיונל,הגרנד

למהירויותלהגיעדרךאץקמ״ש.45כ־

להתעללמבליהמתנגדים,טועניםכאלה,

במהלכו,ובאףהמרוץלפניבסוסים

הרףללאבסוסחובט)הרוכב(כשהג׳וקי

הסיום.לקועד

בישראלהסוסיםלמרוציהמתנגדותאחה

טועניםשחבריהחי״,״הכלעמותתהינה

לסוסים.שניתניםסמיםלגלותניתן״לאכי

מונעיםאינםהמרוציםבמסלוליהמפקחים

באכזריותמלהכותםהסוסיםמרוכבי

עונש,ללאמבוצעיםפשעיםבשוטים,

תוצאותיהםשוחד,מקבליםסוסיםרוכבי

וסוסיםמראש,נקבעותסוסיםמרוצישל

כספיאתלגבותכדימומתים

הביטוח״.

פורחתבאנגליההסוסיםמרוציתעשייתלקופות.נוהריםהמהמריםשלהם,הפובסוסצופיםפיליפוהנסיךאליזבתהמלכה
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'״
בוקשטייןסיגלהעמותהדוברת

*^
ממשלהלעברמאשימהאצבעמפנה

אתבאחרונהכאמורשאישרהישראל,

״משרדסוסים.מרוציעלההימורים

לגיטימציהלתתבחרוהספורטהתרבות

לים,מעברבסוסיםלהתעללותמלאה

שלושההםעיניולנגדשעומדמהכאשר

תוךוכסף,כסףכסף,עיקריים:דברים

הומאנייםמוסרייםערכיםשלבוטהביטול

התרבותמשרדמשמצאכעת,בסיסיים.

אתלישראללהכניסהדרךאתוהספורט

סוסיםשלגבםעלההימוריםתת־תרבות

אנוהכלכלי,מאזנואתלהרחיבכדיגויים,

הכנסתהאתלאפשרשלאממנודורשים

וההימוריםסוסיםמרוציתעשייתשל

הוספתבבחינתזהשהרילישראל,עליהם

בוטה״.פשעעלענקחטא

ההחלטהתומכימתנגדים.כולםלאאבל

הכלכליבפוטנציאלבעיקרמתמקדים

המרוציםתעשייתפיתוחמאחוריהעומד

צוותאנשידורשסוס״כלבארץ.

מראשייוסף,אילוןמסבירצמודים״,

חושבים״אנשיםהערבי״.״הסוסעמותת

אבלהימורים,בתעשייתבעיקרשמדובר

מקומותאלפיתוספתעלמדוברלמעשה

אורוות,יצרנימזון,למגדליעבודה

לרגלפרסות)מתאימימפרזליםוטרינרים,

תפח,עץכמומיםצורךסוסובו׳.הסוס(

פיגדולהממנוהאפשריתהתשואהאבל

מאוד״.אטרקטיביהואולכןוכמה,כמה

תשתיתהתפתחהלאהיוםשעדזהאיך

בישראל?

90ה־בשנותמרוציםוהיותשתית״הייתה

מועדוןבניהולחנה,בפרדסהקודםובעשור

2008ב־נפסקוהםאבלקלאב׳,׳ג׳וקי

הכשירוחשבונם,עלתשתיתהקימואנשים

אבלוהכל,מתאימיםמדיםתפרושופטים,

בגללונפסקהמסודרתהייתהלאהפעילות

רצויים״.לאגורמיםשלהתערבות

חוקית.בלתיפעילותהייתהזו

גםאבלעליה,שאוסרחוקשוםהיה״לא

פעילותהייתהאותה.שמסדירחוקהיהלא

באיזשהואבלותקנות,ביטוחעםמסודרת

להפסיק״.החליטושםהחבריהמקום

בעקבותתועלתלנושתצמחמאמיןאתה

חו״ל?מרוציעלההימורים

שלובנכונותבהכנסותתלויכבר״זה

אניבארץ.התשתיתאתלפתחהמועצה

פארקבאזורהיפודרוםשעדיףסבור

ילךהכסףאםבגלבוע.ולאבמרכזשרון

ואולמות,שחייהבריכותלבנייתלכדורגל,

כלום״.הרווחנולא

הואמתאים,מהמריםקהלישואם

החדש?המשחקלהפעלתמחכה

לאהימוריםהרבהכבריש״לדעתי

מראשייוסף,אילון

״הסוסעמותת

סוס״כלהערבי":

אנשידורש

אנשיםצמודים.צוות

שמדוברחושבים

בתעשייתבעיקר

אבלהימורים,

מדוברלמעשה

אלפיתוספתעל

עבודהמקומות

יצרנימזון,למגדלי

וטרינרים,אורוות,

)מתאימימפרזלים

ועוד״פרסות(

מועדוןרם,גלעד

קלאב״:״ג׳וקי

צריךאבל״תתפלא,

בכדורגלרב.ידע

למשלבודקאתר.

בטבלההמיקוםאת

הצפוי,ההרכבואת

אתהסוסיםבמרוצי

הסוס,מיבודק

שלו,ההוריםמי

מההגזע,איכות

עלשלו,הרקורד

נערךמסלולאיזה

מרחקבאיזההמרוץ,

וכוי"מצטייןהוא

בחו״ל.סוסיםעלהאינטרנטדרךחוקיים

שלהאטרקטיביותלגביבספקגםאני

אחוז75עולמיבממוצעהחדש.המפעיל

לענף,25ו־למהמריםחוזרותמההכנסות

המהמרים״.לרעתיותרנמוךהיחסובארץ

בגללמאיבחודשדווקאנפלה״ההחלטה

גלעדמוסיףבאוויר״,שעמדהבחירותריח

שנה״לפניקלאב״.״ג׳וקימועדוןאישרם,

חיפשהומאזראשונהבקריאהאושרההיא

עדמתאיםמפעילההימוריםמועצת

שלההנוכחותהאנגלית.לחברהשהגיעה

לתפעליודעיםלאשבארץמפניקריטית

שלבהדרכהצורךוישכאלההימורים

כדורסלאוכדורגללאזה״ל,מחומומחים

נקודות״.עללייןאו¥,2,1עם

חשובהדרךפריצת

הימוריהחדרתבתהליךמעורבהיהרם

עללדבר"התחילומראשיתו.כברהסוסים

החלטתהייתההקודם.העשורבתחילתזה

תשתיותפהלפתח2004ב־ממשלה

שהיולמרותזז,לאכלוםאבלוהימורים

ומאוחרחנהבפרדסמאורגניםמרוצים

אבלבטלוויזיה.שודרושגםבגלבוע,יותר

עמותותשלעתירותהיושלבבאיזשהו

אתלהסדירשחייביםקבעוהואלבג״ץ

ההימוריםבמועצתהחליטואזהעניין,

להגדילכדילחו״לולפנותלהזדרזשעדיף

פהשתוקםלחכותבמקוםההכנסות,את

מסודרת״.תשתית

נוסף?לעיכובגרםמה

הספורטכשרכיהןמג׳אדלה״ראלב

אבלההימוריםבפיתוחותמך2008ב־

לההתנגדבדאוןרונידאזהאוצרשר

לבנתלימורהחדשהבממשלהמסיבותיו.

אתלקדםוהחליטה׳אדלהמגאתהחליפה

בכנסתהעניין.להסדרתהגענווכךהנושא

שריחףהבחירותריחבגלללהזדרזהחליטו

לממשלה״.קדימההצטרפותלפניבאוויר

עלבהימוריםאטרקטיביכךכלמה

המרוצים?תוצאות

ההימוריםתעשייתזוידיעתי״למיטב

ריבויהואהגדולהיתרוןבעולם.המצליחה

מרוציםיוםטריטוריה.באותההאירועים

כמהשלבטווחמרוצים12כוללכזה

גדלותההימוראפשרויותולכןשעות

ומגוונות״.

להמר?כדיצריךאניידעאיזה

בכדורגלרב.ידעצריךאבל״תתפלא,

ואתבטבלההמיקוםאתלמשלבודקאתה

בודקאתהסוסיםבמרוציהצפוי,ההרכב

איכותכלומרשלו,ההוריםמיהסוס,מי

מסלולאיזהעלשלו,הרקורדמהגזע,

מצטייןהואמרחקבאיזההמרוץ,נערך
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מאורוהרבהמשתניםכמהפהישוכוי.

עלמנצח,עללהמראפשרסטטיסטיקה.

זהותמקומותאומקומות

יום,באותומרוציםבמספרמנצחים

הימוריםישנוספות.רבותואפשרויות

מורכבים״.וישפשוטים

ההכנסותלחלוקתהסכםלכםיש

מההימורים?

מהמחזוראחוזיםעלבינתיים״מדברים

אנחנובישראל.הענףלפיתוחשיועברו

המרוציםנושאלהסדרתלפעולמתכוונים

לאפשרבמטרהבחקיקה,המקומיים

להגדילוגםמקומייםאירועיםעלהימורים

מהימורים.ההכנסותבעוגתשלנוהנתחאת

הבודדותהמדינותאחתנותרהישראל

גםשמשגשגענףסוסים,מרוציבהשאין

ובעינייקפריסין,שלגודלבסדרבמדינות

דרךפריצההיאהכספיםועדתהחלטת

הענייןלהגברתתגרוםההחלטהחשובה.

הטלוויזיה,שידורידרךבהתחלהבענף,

מתאימיםופרשניםכשדריםצורךויהיה

מקומית,תעשייהפהלהתפתחצפויהוכך

נכון״.באופןישווקהענףאם

מסרהדורוןאורהספורט,משרדדוברת

המועצהשלהמוצריםסל״הרחבתכתגובה:

חשובצעדהינהבספורטהימוריםלהסדר

הישראליבספורטמקיפהרפורמהלקידום

לספורטיותרטוביםתנאיםמתןשתאפשר

תקדיםחסרההשקעהוגםההישגי

הגידולהעממי.הספורטבמסגרתבתשתיות

שינותבוהכספייםבמשאביםהמשמעותי

חסרתמשמעותיתהשקעהיאפשרלספורט,

שקלמיליארד5.5שלבהיקףהקדים

הארץ,בכלספורטמתקנימאותלהקמת

ולנוער.לילדיםהמיועדיםכאלובעיקר

יותרגדולהתמיכהתתאפשרבנוסף,

ההישגייםובספורטאיםהספורטבאיגודי

ההישגייםהספורטאיםלצדישראל.של

גדולהוכספיםמשאביםמהקצאתשייהנו

כולההישראליתהחברהצפויהיותר,

המשאביםהקצאהמהמהלך.להרוויח

נגדבמאבקהגםלמדינהתסייעהנוספת

חוקיים״.הבלתיההימורים

להכירשצריךודהימושגי

שמהמרים:לפני

מסוים.במרוץהמנצחעלהימור"סינג

שני.אוראשוןשסייםdidעלהימור"מיקום"

המובילה.בשלישייהשסייםסוסעלהימור

הנכון.הסדרלפיהראשוניםעלהימור"קומבינציה"

עוקבים.מרוציםבשלושההמנצחיםעלהימור"בחר

עוקבים.מרוציםבשישההמנצחיםעלהימור"בחר

"טרב
'"

מדויק.בסדרהראשוניםשלושתעלהימור

הנכון.לסדרקשרבליהראשוניםשניאתלנחשצריךהפוך""הימור

נתון.ביוםהראשוניםהמרוציםבשויהמנצחיםעלהימוריומי""דאב

סוסים10כללבדרךמשתתפיםבמרוץ

•>■.<-•■

והופסקה".מסס־רתלאהייתה"הפילות

2006ישראליפה,נירבמושבקים10מרוץ
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