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לכבוד
ח"כ איתן כבל
יו"ר וועדת הכלכלה ,כנסת ישראל
ח"כ כבל שלום רב,
הנידון :אישור תקנות הדיג החדשות– במהלך מושב הקיץ הנוכחי
אנו ,החתומים מטה ,אנשי אקדמיה העוסקים במחקר הים התיכון ,מודאגים מאד ממצבו האקולוגי
העגום ,וחשוב לנו להבהיר כי לדיג היתר חלק עיקרי בהגעה למצב זה.
ידוע לנו כי לאחר שנים רבות של היעדר ניהול ממשי של הדיג בים התיכון )אשר אחראי במידה רבה
להתדרדרות המצב( ,הגיש שר החקלאות לאישור הכנסת תקנות דיג חדשות .בתאריך  2.8.16תקיים
וועדת הכלכלה בראשותך דיון בתקנות הדיג החדשות .אנו מבקשים להדגיש בפניך את הדחיפות
והחשיבות של אישור תקנות אלה ,עוד במושב הקיץ של הכנסת ולפני יציאתה לפגרה.
מצב הדגה בים התיכון הוא קשה בעקבות דיג היתר ודיג בשיטות פוגעניות הגורם לנזקים ישירים
ומערכתיים למערכת האקולוגית )יש לכך סימוכין מדעיים רבים ,שלא כאן לפרטם ,אך נשמח להעביר
את המידע הרלוונטי( .הדבר פוגע בראש ובראשונה בדייגים עצמם שסובלים מדגה מידלדלת.
הסיבות העיקריות למשבר הדגה הן מאמץ דיג שאינו בר קיימא ,דיג בעונות הרבייה ,שימוש בציוד
דיג פוגעני ,היעדר אכיפה ומחסור בשמורות ימיות .בעיית דיג היתר מקורה בדייגים ישראליים ,שהרי
ספינות חיל הים מונעות דיג של ספינות זרות בשטחנו ,וכל הדיג המבוצע במים הטריטוריאליים של
ישראל הוא מעשה ידינו.
על מנת להתמודד בהצלחה עם המשבר ,יש לאשר בדחיפות ניהול בר קיימא של משאב הדגה,
שיכלול את עקרונות העל הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הגבלות משמעותיות על מאמץ הדיג בשיטת המכמורת ,שיכולות לכלול השבתת
המכמורת למשך עונות הרבייה ,מגבלות על דייג במים רדודים וצמצום של צי המכמורת.
איסור דיג מכמורת על גבי מצע סלעי קשה – דיג הרסני המחריב את בתי הגידול הרגישים
והחשובים ביותר בים.
השבתה של כל שיטות הדיג בשיא עונת הרבייה ,למשך  3חודשים.
התאמת שיטות הדיג לתפיסת דגים בוגרים )הגדלת גודל עין ברשתות ,הרחקת דיג הקפה
מהחוף ,הגדרת אורך מינימום למיני הדגים השונים(.
מניעת דיג לוואי של חיות מוגנות והגבלות על דיג מינים רגישים ובעלי חשיבות אקולוגית.
הקמת וועדה מייעצת ,בהשתתפות ביולוגים ימיים ,שתייעץ לפקיד הדיג בעת קבלת
החלטות שוטפות.

במקביל ,יש חשיבות רבה בקידומם של אזורים סגורים לדייג ושל שמורות טבע ימיות על פי תכנית
האב של רשות הטבע והגנים.
נשמח להיפגש איתך בהקדם ולהציג בפניך את תמונת המצב האקולוגית בים התיכון.
אנו קוראים לך להפעיל את סמכויותיך ולסייע בקידום האישור של תקנות חשובות אלה בדחיפות.

על החתום:
שם
דר' יונתן בלמקר

מוסד
אוניברסיטת תל אביב

דר' מנחם גורן
פרופסור גיתי יהל

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר למדעי הים ,רופין

פרופסור מיכה אילן

אוניברסיטת תל אביב

דר' נעה שנקר

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור אביגדור אבלסון

אוניברסיטת תל אביב

פרופסור גיל רילוב

חקר ימים ואגמים לישראל

דר' משה כפלוי

אוניברסיטת בו-גוריון

פרופסור אמציה גנין

האוניברסיטה העברית

דר' רועי הולצמן

אוניברסיטת תל אביב

דר' דן צ'רנוב

אוניברסיטת חיפה

חתימה

