הישג לחברה להגנת הטבע

רשת חדשהnnmn :
ההגבלות על הדיג

ההגבלות החדשות של משרד החקלאות נועדו לעצור את מגמת הכחדת
הדגה בים התיכון ,בכנרת ובמפרץ אילת ■ בין השאר ,תוארך תקופת
איסור הדיג ויוגדלו החורים ברשתות כדי למנוע תפיסת דגיגים
על רקע הירידה הדרמטית בכמות הדגים
יטיל משרד החקלאות הגבלות על דיג בים
התיכון ,בכנרת ובמפרץ אילת ,במיוחד
באמצעות רשתות.
על פי התקנות החדשות יחול איסור על
דיג בים התיכון מדי שנה למשך  90יום
בחלק מעונת הרבייה  -בין  1במאי ל־ 31
באוגוסט ,במטרה להקטין את שיעור הדגיגים
הנתפסים ברשתות ומושלכים בחזרה אל הים.
בכנרת יוקטן אורך רשתות העמידה ,שעד
כה היה חמישה קילומטרים ,והדייגים יורשו
להשתמש ברשתות באורך של עד קילומטר
אחד בלבד.
בנוסף ,תוגבל מידת "עיני הרשתות")גודל
החורים של הרשת( ותחול הגבלה על גודל
הדגים המותרים לדיג ,כך שתותר תפיסתם של
דגים בוגרים בלבד .גודל עיני הרשתות יותאם
למקובל במדינות אחרות באגן הים התיכון,
כדי שיאפשרו כאמור את תפיסתם של דגים
רק לאחר שהגיעו לבגרות מינית והעמידו דור
צאצאים.
במסגרת התקנות החדשות גם תוארך תקופת
איסור הדיג בכנרת בתקופת ההטלה מ־ 60ל־90
ימים רציפים ,בין  1במרץ ל־ 1ביולי בכל שנה.
עוד נקבע כי יוגדל העומק המינימלי לדיג על
ידי ספינות מכמורת מ־ 15מטר ל־ 30עד 40
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צילום ארכיון :לירון אלמוג ,פלאש 90

משה כהן ,יובל בגנו

סירות דיג בנמל יפו .בית המ/׳ופט העליון דתה עתירות שהגיעוו דייגים נגד המגבלות

מטר בעומק הים .בנוסף ,הגבלת גודלן של
רשתות הדיג תחול גם על דיג בשיטות אחרות,
כגון דיג חופי ברשתות עמידה ומערך חכות.
התקנות החדשות אושרו על ידי ועדת
הכלכלה של הכנסת בעקבות מאבק ציבורי
שהובילה החברה להגנת הטבע .הן ייכנסו
לתוקף רק לאחר הסדרת נושא המיסוי במסגרת

הפיצוי לדייגי המכמורת בצפון הארץ.
אישור התקנות התאפשר רק לאחר שבית
המשפט העליון דחה לאחרונה עתירות שהגישו
דייגים נגד מגבלות הדיג בים התיכון .מדובר
במגבלות שקבע פקיד הדיג הראשי במשרד
החקלאות ,לנוכח מצבו הקשה של משאב הדגה
בים התיכון.

