המדינהלאאונפת את
האיסור שלעצמהלדוג
במשך  45יום אמורים הדגים
עמיר

מאת

להתרבות באין מפריע • אבל הדייגים לא קיבלו פיצוי -

וממשיכים לעבוד כרגיל
פים לאכיפה נחושה של משרד הח־

בן־דוד

קלאות בעונת הרבייה ,בהתייחס לכל
זו הייתה אמורה להיות תקופת

המקרים שהעברנו להם בימים האח־

לראשונה

רונים ,הכוללים מידע מפורט ומדויק:

אסרה המדינה בחוק על הדייגים לדוג

שם הדייג ,מספר הסירה שלו והיכן

בימים אלה בקרבת החופים כדי לא־

הוא דג למרות האיסור .לא ברור לנו

פשר לדגים להתרבות .אבל כשמשרד

מדוע את איסוף המידע מהים ומהמ־
עגנות צריכים לעשות אנשי החברה

ואין די אכיפה ,הדייגים ממשיכים
לצאת אל הים והתוכניות להגדיל את

להגנת הטבע ולא אנשי משרד החק־

הפריחה של הדגים:

החקלא ו ת

מפעיל רק שישה פקחים

לאות ,שזה תפקידם״ ,אומר רוטשילד.
n

אוכלוסיית הדגים נפגעות.

"הציבור

״אנחנו מקבלים דיווחים רבים כי

מוזמן

לדווח"

הדייגים ממשיכים לצאת לים אף שא־

ממשרד החקלאות נמסר :״בשבוע

סור לדוג בעונת הרבייה .אנו מצפים

תקופת השבתת הדיג

ממשרד החקלאות

שעבר החלה
ל־ 45

לאכיפה נחושה",

אומר אלון רוטשילד רכז תחום המגוון

יום

לטובת

שמירה

משאב הדגה הטבעי .החלה

הביולוגי בחברה להגנת הטבע .מנגד,
דייגים בעכו

הדייגים טוענים כי המדינה לא טרחה

וי טו

ל" ,־

בחברה

להגנת

אכיפה

ממוקדת על ידי יחידת הפיצו״ח )פי־

הטבע

קוח צומח וחי( של המשרד באמצעות
סיורים

לפצות אותם על איסור הדיג בתקופה

יזומים

במעגנות

ופעילות

ואשקלון .ראיתי דייגים

באמצעות סירות האכיפה בים ,וטו־
פלו עבירות דיג .כל פנייה המתקבלת

את הדיג שמתבצע במים רדודים יח־

כשהתעמתתי איתם הם אמרו לי שה־

במוקד נבדקת ומטופלת על ידי יחי־

אחרי שנים של ויכוחים אושרו בש־

סית באזורים שבהם מתרבים הדגים
בעונה זו ,בניגוד לדיג בעומק רב יותר.

ממשיכים

דת הפיצו״ח ,שבסיומה יוטלו קנסות

החופים

אבל מבדיקת אנשי החברה להגנת

לתקנות  -ירידה

הטבע ,בסיוע גורמים במעגנות ובים
שמדווחים לאפליקציה ייעודית ,עולה

דיג־יתר בהיעדר פיקוח ואכיפה מס־
פקים מצד משרד החקלאות ,וחוקים

זו ,ופרנסתם נפגעת.

מעט

בחוף עם רשתות או בשיטות אחרות
באמצעות סירות דיג .הכוונה למנוע

פקחים בלי

נה שעברה תקנות
לאוכלוסיית

הדגים

סירות

שאמורות לאפשר

שחוזרים עם

שלל

למעגנה בעכו.

חוק לא מעניין אותם והם
לדוג כרגיל״ ,אומר רוטשילד.
את

האכיפה

במעגנות

המוכרות

קרה .משרד החקלאות עושה הכל לצ־

ובחופים לדייגים ,לבצע סיורי פיקוח

מצום הדיג שאינו חוקי .אין ביכולתו

כי הדיג נמשך בלא הפרעה .״סירות

בים ולהפעיל מודיעין הוא משרד הח־
קלאות .אלא שהמשרד פקחים ספורים

להימצא בכל רגע ובכל מקום בשטחי

ברשתות הלוכדות גם

ריע .בימים האחרונים קיבלנו דיווחים

דגים קטנים .על פי התקנות ,מתחי־

כי

וחוזרות עם

ואין לו כמעט סירות פיקוח .התוצאה
 -הניסיון לאפשר לדגים לשקם את

לת מאי ובמשך חודש וחצי אסור לדוג

שלל מחיפה ,נתניה ,פורדיס ,הרצליה,

אוכלוסייתם הגוועת נכשל .״אנו מצ־

דרסטית במספר הדגים בעיקר עקב

שאיפשרו דיג

הדיג

ממשיכות לצאת לים באין מפ־

סירות

יוצאות לים

מי

שאמור

והפי ק ו ח  ,לארוב

לבצע

או יוגשו כתבי אישום לדייגים שהפרו
את איסור הדיג בהתאם לנסיבות המ־

להשתקם .הסיבה

לאורך

יפו ,אשדוד

ושיפור

הים .המשרד מזמין את הציבור להת־
קשר ולדווח על כל מידע בנוגע לחשד
לעבירות דיג לטלפון * 9432״.
amirb@yedioth.co.il

