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מנהלים תקציר 



3 מוקד SEA WATCH | סיכום שנת 2020

כמה צבי ים, דגים וחיות מוגנות ניצלו השנה בזכות 
?sea watch דיווחי הציבור באפליקציית

מוצלחים  אכיפה  אירועי  עשרות  אבל  לדעת,  קשה 
במקום  שהוסרו  נטושות  רשתות   8 חוקי,  לא  דיג  כנגד 
שהועתקו  ים  צבי  קיני   3 בים,  מוות  כמלכודת  לשמש 
בפסולת  טיפול  של  מקרים  ועשרות  מבטחים,  לחוף 
בים ובחוף, שווים כנראה הרבה מאוד חיים שנוספו לים 

התיכון.
סלולרית  אפליקציה  מבוסס  מוקד  הוא   SeaWatch
בים.  אקולוגיים  מפגעים  אודות  ציבור  בדיווחי  לטיפול 
המוקד חותר לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ולהסיר 
העברת  ידי  על  אילת,  ובמפרץ  התיכון  בים  מפגעים 
אל  ישירות  מהציבור  אמת,  בזמן  איכותיים,  דיווחים 

גורמי הטיפול והאכיפה.
 פעילות המוקד נועדה גם להעלות את מודעות הציבור 
ולפעולות  בים  השימור  לאתגרי  ההחלטות  ומקבלי 
מזה  פועל  המוקד  הימי.  הטבע  על  להגנה  הנדרשות 
גם  האפליקציה  הורחבה  ב-2019  התיכון.  בים  שנים   6

לדיווח במפרץ אילת. 
מאז השקתה ב-2015 הורידו את האפליקציה כ-10,000 
דווחו  זו  בשנה   .2020 בשנת  כ-1300  מתוכם  ים,  חובבי 
ו-45  תיכון  בים   265 מתוכם  דיווחים,   310 באפליקציה 

במפרץ אילת.

הקטגוריות  הם  דיג  עבירות  לביצוע  חשד  על  דיווחים 
המדווחות ביותר בים התיכון )43% מכלל הדיווחים( כולל 
עבירות על פקודת הדיג, דיג בתוך שמורת טבע ודיג מינים 
מוגנים. מתוך 115 דיווחים, דווחו 26 אירועי דיג בשמורות 
הנקרה  ראש  בשמורת  חכות  לדיג  בנוגע  רובם  ימיות, 

)השמורה היחידה כיום בה הוגבל  דיג בחכה מהחוף(.

רשות  פקחי  ידי  על  מהמים  הוצאו  רפאים  רשתות   8
הטבע והגנים בעקבות דיווח מדויק באפליקציה. מדובר 
על רשתות קטלניות שעלולות ללכוד בעלי חיים והן אף 
קיבלו  דיג  עבירות   25 לצוללים.  בטיחותי  מפגע  מהוות 
בין אם בפתיחת תיק, תפיסת  מענה מצד פקחי רט"ג, 
ציוד לא תקני ומענה הסברתי. בנוסף, 11 מפגעי פסולת 

כבדה, כמו גדרות מתכת וחביות, פונו מהחוף.

בגלל  יעילה,  לא  היתה   2020 בשנת  הרבייה  עונת 
המגבלות החלקיות שהוטלו על ידי פקיד הדיג במשרד 
של  הרבייה  בעונת  הדיג  השבתת  מועדי  החקלאות. 

ידי אגף הדיג במשרד  הדגים והחרגות דיג שנקבעו על 
החקלאות סתרו את כוונת המחוקק בתקנות הדיג, לקו 
בהיעדר הנמקה מספקת, ואינם מהווים ניהול יעיל ובר 
קיימא של משאב הדגה. ההחרגות המסובכות שנקבעו 
הביאו לקושי הן בהבנת הציבור את התקנות והן ביכולת 

לאכוף ביעילות את האיסורים שנותרו.
על  דיווחים  עשרות  שהתקבלו  למרות  זאת,  בעקבות 
פעילות דיג מסחרי וספורטיבי בעונה זו, רבים מהם לא 
היוו עבירה על המגבלות כפי שהוגדרו על ידי אגף הדיג. 
בנוסף, לא כל הדיווחים האיכותיים קיבלו מענה בשטח 

על ידי רשויות האכיפה.
יש לציין שבעונת הרבייה השנה התקבלו משמעותית 
שעברה,  לשנה  ביחס  דיג  עבירות  על  דיווחים  יותר 
דבר אשר מעיד מחד על עירנות ומודעות של מדווחים 
החלקיים  הדיג  איסורי  של  היעילות  חוסר  על  ומאידך 

בעונת הרבייה כפי שנקבעו השנה.
הקטגוריות,  בכלל  ובהתחשבות  כללי  באופן  זאת,  עם 
באיכות  הן  קודמות  לשנים  ביחס  שיפור  ישנו  כי  ניכר 
המתקבל  במענה  והן  מהציבור  המתקבלים  הדיווחים 

מצד הרשויות לטיפול במפגעים.

מוקד SeaWatch ממשיך בפעילות הסברה, חשיפה 
ועידוד הציבור לדווח על מפגעים בים התיכון ובמפרץ 
למקרים  הנחשפים  יעד  קהלי  על  מיקוד  תוך  אילת, 
ולאתרים שאינם מקבלים מענה הולם על ידי רשויות 
ומענה  איכותיים  דיווחים  הציבור,  ערנות  המדינה. 
אכיפתי יעיל הם תנאי חשוב לשמירה על הים התיכון, 
כללים  הקובעת  רגולציה  ללא  משמעות  חסרי  הם  אך 
ברורים ויעילים להגנה על הסביבה הימית. רגולציה זו, 
להיות  חייבת  החקלאות,  במשרד  הדיג  פקיד  בסמכות 
כערך  הדגה  משאב  על  הגנה  תוך  ומקצועית  נחושה 

ראשון במעלה.

אנו מקווים שבשנת 2021 מגבלות הדיג יהיו מקצועיות 
 – ובהתאם  הדיג,  לתקנות  ותואמות  מדע,  ומבוססות 
המענה האכיפתי האיכותי שניתן על ידי היחידה הימית 
ושיקום  אישוש  את  יאפשר  והגנים  הטבע  רשות  של 
הדגה. במקביל, מוקד sea watch מתכנן להתחדש 

- יש למה לצפות....!

תקציר מנהלים

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valigar.seawatch
https://apps.apple.com/us/app/sea-watch/id1043093127
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חקרי מקרה

ינואר

מרץ

מאי

יולי

ספטמבר

נובמבר

הסרת רשת רפאים בקיסריה והסרת 
גדר מתכת בקו המים מחדרה

נפתח תיק לדייג רשתות מקיאק בניגוד 
לתקנות וללא רישיון ביפו

איתור קן של צב ים והעתקה לחווה 
שמורה על ידי פקחי רט"ג והסרה של 

מפגע פסולת כבדה בשמורת דור-הבונים

פתיחת תיק באירוע של מכירת דקרים 
מתחת לגודל המינימום והסרת סבכת 

מתכת חלודה מקיסריה

דולפינן מצוי נפלט מת לחוף בת ים לאחר 
שהסתבך ברשת של דיג מכמורת.

נפתח תיק עבור שני דייגי חכות בשמורת 
ראש הנקרה-אכזיב

הסרת חבית נפט דולפת 
בניצנים

תפיסת ציוד של דייגים עם רובה בעונת 
הרבייה, הסרת רשת רפאים וחבית שמן 
בעמק חפר ופינוי גרוטאת רכב בחדרה

פתיחת תיק באירוע של מכירת דקרים 
מתחת לגודל המינימום ביפו

הסרת רשת רפאים בשדות ים

סילוק רשת רפאים באזור אשדוד

פתיחת תיק בשני מקרים שונים של 
עבירות דיג במהלך עונת הרבייה

פברואר

יוני

דצמבר

אוגוסט

אוקטובר

אפריל

צילומים: אפרים כהן, המדווח דרור סופר, המדווח מיכאל נוה, המדווחת שני אלוש, המדווחים אשר וחנה מוצני, החברה לפיתוח קיסריה, רוני זיו
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SEA WATCH במספרים - לשנת 2020

80%
מהדיווחים קיבלו מענה וטופלו על ידי הרשויות*. מדובר בעלייה 

ביחס לתקופה זו בשנה שעברה והיא מיוחסת לעליה באיכות 
הדיווחים כמו גם שיפור במענה מצד הרשויות.

3
קיני צבי ים אותרו והועתקו 

לחופים בטוחים ע"י פקחי רט"ג

8
רשתות רפאים הוסרו

11
מפגעים של פסולת כבדה בחוף פונו

8
דיווחים על פגיעה בערכי טבע מוגנים 
באילת קיבלו מענה אכיפתי והסברתי

115
דיווחי דיג לא חוקי

בים התיכון

10
דיווחי דיג לא חוקי

במפרץ אילת

265
דיווחים בים התיכון

45
דיווחים במפרץ אילת

מוקד SEA WATCH | סיכום שנת 2020

אוגוסט, 2020. ניקיון חוף באילת 
בשיתוף עם עמותת WeSea בעקבות 

דיווח שהתקבל על פסולת ביתית בחוף. 
WeSea ,צילם: גילהם בנק-פרנדי

*אכיפה, פינוי מפגעים, הסברה ומענה למדווחים.
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הים התיכון
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התפלגות הדיווחים לפי קטגוריית הדיווח

43%
דיג לא חוקי*

33%
צב/יונק ימי פגוע

1%
אחר

5%
רשת רפאים 

11%
פסולת ימית

3%
מינים פולשים

*כולל עבירות על פקודת הדיג, דיג בשמורה ודיג מינים מוגנים

4%
זיהום ים
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 פירוט ונתונים
לפי קטגוריית דיווח
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עבירות דיג

עונת הרבייה:

דיווחים בגין חשד לדיג לא חוקי, כולל עבירות על   115 זו הייתה המדווחת ביותר והתקבלו  בשנת 2020 קטגוריה 
פקודת הדיג, דיג בתוך שמורת טבע ודיג מינים מוגנים. מתוכם, דווחו 26 אירועי דיג בשמורות ימיות, רובם משמורת 

ראש הנקרה, השמורה הימית היחידה שדיג בחכה מהחוף מוגבל בה כיום. 

ועשירים  כחצי מהדיווחים שהתקבלו הצביעו על חשד לביצוע עבירה. שאר הדיווחים, על אף היותם מפורטים 
בפרטים, לא היוו עבירה על החוק או לחילופין לא דווחו בזמן אמת. לכן, המוקד ממשיך ועוסק בפעילות הסברה 
לציין  חשוב  זאת,  עם  אמת.  בזמן  שבדיווח  והחשיבות  החדשות  הדיג  תקנות  עם  הציבור  היכרות  את  לחדד  כדי 
שבשנה שעברה, אחוז הדיווחים הלא-איכותיים עמד על 70% ולכן ניתן לקבוע שניכר שיפור בהכרות המדווחים עם 
תקנות הדיג ולכן גם שיפור באיכות הדיווחים. בנוסף, זו הפעם הראשונה שקטגוריה חשובה זו היא המדווחת ביותר 

במוקד, דבר שבין היתר מצביע על שיפור בהסברה והיכרות הציבור עם הים וממשק הדיג. 

מתוך כלל הדיווחים האיכותיים, 50% קיבלו מענה מצד פקחי היחידה הימית ברט"ג שזה סה"כ 25 עבירות דיג שקיבלו 
מענה בין אם בפתיחת תיק, תפיסת ציוד לא תקני ומענה הסברתי.

ממשק העבודה בין דיווחי הציבור באפליקציה לבין יחידת האכיפה הימית של רשות הטבע והגנים הינו חיובי ויעיל 
ביותר. אנו מברכים ומודים על הקשב והתגובתיות המהירה לדיווחי הציבור.

לתוקפה  להכנס  היתה  אמורה  הדגים  של  הרבייה  בעונת  הדיג  איסור  תקופת  בה  הראשונה  השנה  זו   2020 שנת 
המלא, בהתאם לתקנות הדיג,  בין 60 ל-90 ימים רצופים. לצערנו מועדי השבתת הדיג והחרגות דיג שנקבעו על 
ידי אגף הדיג במשרד החקלאות לשנת 2020 בעונת הרבייה של הדגים הביאו לכך שבפועל רוב צי הדיג היה במים 
בתקופה זו כך שהשבתה מוחלטת של הענף התקיימה בפרק זמן קצר יותר משקבוע בחוק, ולא היוותה ניהול יעיל 
ובר קיימא של משאב הדגה. יתר על כן, ההחרגות המסובכות שנקבעו הביאו לקושי הן בהבנת הציבור את התקנות 

והן ביכולת לאכוף ביעילות את האיסורים שנותרו.

למרות זאת, מוקד SeaWatch המשיך לקבל ולתת מענה לעשרות דיווחים שהתקבלו על עבירות דיג בעונת הרבייה.

1.  ב-19 באפריל, היום הראשון לתחילת הגבלות הדיג החלקיות בעונת הרבייה, התקבל דיווח דרך האפליקציה על 
דיג רשתות בעומק קטן מ-10 מ' באשדוד - עברה לפי התקנות שנקבעו לפי שיקול דעתו של אגף הדיג. היחידה 

הימית של רשות הטבע והגנים הגיעו למקום, העבריין זומן לחקירה.

צילום: מתוך הדיווח

ידי  על  נוסף  דיווח  התקבל  באפריל  2.   ב-21 
מסירה  רשתות  דיג  על  ביפו  עירנית  משתמשת 
הגיעו  הימי  השיטור  מ'.  מ-10  הקטן  בעומק 
למקום האירוע והמשך הטיפול האכיפתי הועבר 

ליחידה הימית של רשות הטבע והגנים.
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צילום: מתוך הדיווח

דייגים  שלושה  על  דיווח  התקבל  ליוני,  ב-16    .3
בעונת  דיג  רובי  בעזרת  לדוג  למים  שנכנסים 
הרבייה. פקחי היחידה הימית מיד הגיעו למקום 
וחיכו לדייגים עם יציאתם מהמים. חלק מהציוד 

נתפס.

התפלגות הדיווחים בנושא חשד לדיג לא חוקי

76%
עבירות על פקודת הדיג

23%
דיג לא חוקי בשמורת טבע

2%
דיג/מכירה של מינים מוגנים
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ים,  צבי  בגין  דיווחים   87 למוקד  דווחו   2020 בשנת 
כאשר רוב הדיווחים עסקו בפגרים שנסחפו לחוף.

5 דיווחים התקבלו על עליות של צבות ים לחוף לצורך 
והועתקו  אותרו  הקינים  מקרים  בשלושה  הטלה. 
והגנים  הטבע  רשות  ידי  על  מוגנת  הדגרה  לחוות 

והשניים הנוספים תועדו כעליות סרק.
בנוסף, דווח על צב ים צעיר פצוע שנפלט לחוף אשר 
ביוני  שרד.  לא  לצערנו  אך  ההצלה  מרכז  אל  הובהל 
התקבל דיווח על פגר של דולפינן מצוי בחוף פלמחים. 
ממחמ"לי נמסר כי מדובר בנקבה צעירה, אך לא היה 
ניתן לדעת את מקור הפגיעה בעקבות מצב הריקבון 

המתקדם.

בשנת 2020 התקבלו 29 דיווחים אודות פסולת ימית, עלייה משמעותית ביחס לכמות הדיווחים בקטגוריה זו בשנה 
פונו בשיתוף פעולה עם רשות  וגדרות, אשר  כגון חביות  נגעו לפסולת כבדה בחופים,  שעברה. חלק מהדיווחים 
הטבע והגנים, מועצות אזוריות, ועיריות בהתאם למיקום המפגע והסמכות השיפוטית באזור זה. מקרים של פסולת 
ביתית קיבלו מענה הסברתי ברשתות החברתיות והועברו לגופים שותפים לבדיקת היתכנות לביצוע ניקיון חוף. 

ניקיון מסוג זה התבצע באזור ים אבטח על ידי צעירים בשנת שרות בבית ספר שדה שקמים.

פסולת ימית

צבי ים ויונקים ימיים פצועים

במוקד.  מתקבל  פצוע  ים  צב  על  דיווח   .2020 מאי, 
הצב הובהל למרכז להצלת צבי הים אך לא שרד.

צילום: המדווחת תמר חושן

את  ופינו  למקום  השמורה  פקחי  הגיעו  דור-הבונים  לחוף  שנסחף  סירה  של  גג  על  למוקד  שהגיע  דיווח  בעקבות   ,2020 מאי 
המפגע בזריזות | צילום: לפני: שירן בדש המדווחת. אחרי: רשות הטבע והגנים. 

אחרילפני
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בשנת 2020 התקבלו 11 דיווחים בנושא זיהום ים לאורך חופי ישראל שהועברו מידית לבדיקה והמשך טיפול במשרד 
להגנת הסביבה. לא נמצאו ממצאים המעידים על זיהום ים בכל הדיווחים המצוינים לעיל. בחלק מן המקרים היה 

מדובר על ניקוזים בהיתר.
היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה אמונה על אכיפת חוקי זיהום הים ואנו מודים 

על שיתוף הפעולה הפורה איתם.

בשנת 2020 התקבלו 13 דיווחים על המצאות רשתות רפאים במים. 8 רשתות הוסרו בזכות דיווח באפליקציה על ידי 
אזרחים ערניים ופעולה מהירה מצד יחידת האכיפה הימית של רשות הטבע והגנים. חלק מהדיווחים שהתקבלו לא 
אותרו או לחילופין התבררו כדיווחים על רשת דיג פעילה במים ולכן חשוב להמשיך להנגיש לציבור את ההבדלים 
בין רשת נטושה ורשת פעילה. עם זאת, ניכרת עלייה מרשימה בכמות הדיווחים המהימנים בנושא שהיא כנראה 

נגזרת ישירה לעלייה במודעות.
זכרו: הסרת רשת רפאים עלולה להיות מסוכנת ולכן חשוב שתבוצע על ידי צוות מוסמך.

זיהום ים

רשתות רפאים

ינואר, 2020. דיווח שהתקבל ממשתמש SeaWatch עירני בנוגע לרשת רפאים טופל על ידי היחידה הימית 
של רשות הטבע והגנים אשר מיד הגיעו למיקום המדויק שהתקבל באפליקציה ושלפו את הרשת הפוגענית 

מהמים | צילום: רשות הטבע והגנים
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01

03

02

רישיון  וללא  לתקנות  בניגוד  מהחוף  רשתות  דיג 
ביפו, דצמבר 2020

 ,SeaWatch בעקבות דיווח שהגיע בזמן אמת למוקד
הרשת.  פריסת  למקום  הגיעו  הימית  היחידה  פקחי 

הדייגים נחקרו ונפתח נגדם תיק.

מכירת דגים מתחת לגודל המינימום, יולי 2020

עם  החברתיות  לרשתות  קישור  ובו  דיווח  בעקבות 
המינימום,  לגודל  מתחת  דקרים  מכירת  של  תיעוד 
כנגד  נוספות  ראיות  עם  יחד  הימית,  היחידה  פקחי 

החנות, הגיעו למקום ופתחו בחקירה.

רשת רפאים באזור אשדוד, אוקטובר 2020

בנוגע  עירני   SeaWatch ממשתמש  שהתקבל  דיווח 
לרשת רפאים טופל על ידי היחידה הימית של רשות 
המדויק  למיקום  הגיעו  מיד  אשר  והגנים  הטבע 
הפוגענית  הרשת  את  ושלפו  באפליקציה  שהתקבל 

מהמים. 

צילום: מתוך הדיווח

צילום: רשות הטבע והגנים
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04

06

05

הסרת גרוטאת רכב בחדרה, יולי 2020

בעקבות דיווח שהגיע למוקד על גרוטאת רכב היושבת 
על החוף זמן רב, פנינו לעיריית חדרה בבקשה לפנות 
ולאחר תכנון לוגיסטי דאגו לפנות את המפגע בעזרת 

טרקטור.

במהלך השנה התקבלו כעשרה דיווחים על מינים 
פולשים. המידע הועבר לחוקרים.

דיג בשמורת טבע, אוקטובר 2020

הדיווחים  באפליקציית  איכותי  דיווח  בעקבות 
חשוד  ונקנס  נחקר   ,2020 באוקטובר   SeaWatch

אשר ביצע דיג מחכה בשמורת אכזיב בניגוד לחוק. 

צילום: עיריית חדרה

צילום: מתוך הדיווח צילום: מתוך הדיווח

צילום: מתוך הדיווח
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מפרץ אילת
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התפלגות הדיווחים במפרץ אילת

38%
פסולת ימית

27%
פגיעה בערכי טבע מוגנים 

9%
זיהום ים

22%
דיג לא חוקי*

4%
צב /יונק ימי פגוע

*כולל עבירות על פקודת הדיג, דיג בשמורה

בשנת 2020 התקבלו 45 דיווחים על מפגעים אקולוגיים במפרץ אילת. מדובר בעלייה משמעותית לעומת השנה 
שנפח  נוספות  קטגוריה  ימית'.  'פסולת  הינה  זו  בזירה  ביותר  המדווחת  הקטגוריה  הושקה.  זו  זירה  בה  הקודמת 
הדיווחים בה גדל משמעותית הינה 'דיג לא חוקי', כולל דיג בשמורה ואף הובילו למספר "סגירות מעגל" שהסתיימו 

באכיפה.
עבודת ההסברה במפרץ אילת היא רבה, ויש צורך להמשיך להפיץ את המידע על האפליקציה לקהילות ימיות רבות 

הפועלות במפרץ.

מפרץ אילת
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ימית  17 דיווחים בנושא פסולת  בשנת 2020 התקבלו 
במפרץ אילת. בחציון הראשון, עיקר הדיווחים עסקו 
הסערה  נזקי  בעקבות  למים  מתחת  כבדה  בפסולת 
שפקדה את המפרץ באמצע מרץ. הדיווחים הועברו 
להגנת  והמשרד  והגנים  הטבע  רשות  טיפול  להמשך 
בשיתוף  הפסולת  את  פינו  אשר  באילת,  הסביבה 
נגעו  המקרים  רוב  השני,  בחציון  נוספים.  ארגונים 
לפסולת מפוזרת בחוף  שקיבלו מענה באמצעות יום 
 WeSea ניקיון בחוף קצא"א שאורגן בשיתוף עמותת
אילת.  שדה  ספר  בית  בשיתוף  שוטפת  והסברה 
בנוסף, מספר מקרים של פסולת גדולה בחוף טופלו 

על ידי עיריית אילת.

בשנת 2020 התקבלו 12 דיווחים בנושא פגיעה בערכי 
טבע לאורך חופי מפרץ אילת. 8 מתוכם קיבלו מענה 
אכיפתי והסברתי מפקחי רט"ג. חלק מהדיווחים עסקו 
בכלי שייט שעברו את קו המצופים ואחרים בכניסת 
מבקרים למים באזורים אסורים. תופעה חדשה הינה 
קבלת דיווחים עם קישורים שמובילים לתיעוד פגיעה 
או עבירה שהועלה לרשתות החברתיות. למרות שלא 
שהועלה  סרטון  סמך  על  אכיפה  לבצע  אפשר  תמיד 
לרשת, מדובר במידע מודיעני חשוב כמו גם משמש 

לטובת הסברה. 

פסולת ימית

פגיעה בערכי טבע מוגנים

ספה  על  שהתקבל  דיווח  בעקבות   .2020 אוגוסט, 
הפנייה  את  העברנו  באילת,  הצפוני  בחוף  זרוקה 
המפגע.  את  לפנות  מייד  שהגיעה  אילת  לעירית 

צילום: רונן סולטן

אוגוסט, 2020. בעקבות דיווח שהתקבל על אופנוע 
בצורה  לחוף  והתקרב  המצופים  קו  את  שחצה  ים 
שמסכנת את שוניות האלמוגים, המדווח נתן עדות 
צילום:  והגנים.  הטבע  רשות  ידי  על  תיק  ונפתח 

מתוך הדיווח
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לשני  אחד  קרובים  במועדים  התקבלו  הדיווחים  עיקר   .2020 אילת  במפרץ  ים  לזיהום  בנוגע  דיווחים   4 התקבלו 
ועסקו בכתמי שמן וזפת בחוף ובמים הרדודים. בעקבות הדיווחים, היחידה למניעת זיהום ים של המשרד להגנת 
הסביבה באילת, הגיעו לנקודת האירוע וקבעו כי לא מדובר באירוע חריג, אם כי סמיכות הדיווחים כן הובילו אותם 

לביצוע המשך מעקב בנושא.

בשנת 2020 התקבלו 10 דיווחים על עבירות דיג באילת, כולל עבירות על פקודת הדיג ודיג בתוך שמורה. בפעם הראשונה 
מאז שזירה זו נוספה לאפליקציה, נסגרו מעגלים והתבצעה אכיפה בעקבות דיווחים איכותיים שהתקבלו במוקד.

זיהום ים

עבירות דיג

במאי 2020 התקבל דיווח באפליקציית SeaWatch על דיג חכה 
בתוך שמורת האלמוגים. הפקח הימי של רשות הטבע והגנים 

הגיע מידית למקום האירוע והדייג נחקר| צילום: מתוך הדיווח

בעקבות דיווח שהתקבל ב-SeaWatch באוגוסט 2020 על מלכודת 
דיג החשודה שהיא מוצבת ללא רישיון ובה לכודים דגי שונית, פקח 

רשות הטבע הגיע מידית וטיפל באירוע. לדגים שלום.
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מוקד SeaWatch ממשיך לפעול בפעילויות הסברה בכדי לרתום חובבי ומשתמשי ים שיהיו העיניים בשטח וידווחו 
על מפגעים בים.

עמוד הפייסבוק של 'החצי הכחול' מעלה על בסיס קבוע תכנים איכותיים אודות החשיבות שבדיווח דרך האפליקציה 
יחד עם סיפורי הצלחה, הכרת תודה למדווחים, ושיתוף קישורים להורדה.

בנוסף, בתחילת השנה הושקה הרצאה חדשה אודות מיזם SeaWatch שמביאה דוגמאות מהשטח ומספרת איך 
לקחת חלק ולדווח. הופעת הבכורה שלה התקיימה במסגרת פסטיבל הצלילה באילת בתחילת מרץ. עם התפרצות 
מועדוני  של  פרטיים  בערבים  רבות  והוצגו  הוירטואלית  הבמה  על  להתקיים  המשיכו  ההרצאות  הקורונה,  מגפת 

צלילה וגלישה, כמו גם באירועים גדולים יותר כמו ערב שידורים רחב ביום האוקיינוסים. 

seawatch@spni.org.il :לתיאום הרצאה ללא עלות

להרצאת seawatch מערב השחייה הלילית <

הסברה

https://www.youtube.com/watch?v=SLCXdMhmDCA
https://www.youtube.com/watch?v=SLCXdMhmDCA
https://www.youtube.com/watch?v=SLCXdMhmDCA
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לקחים וסיכום

•  למרות מגיפת הקורונה והסגרים שהוטלו בין היתר על הים, לא הייתה ירידה במספר הדיווחים הכולל שהתקבל 
ב-SeaWatch לעומת שנה שעברה. נתון זה תומך בהבנה ששנת 2020 היתה שנה שבה הציבור הישראלי נהר 
אל הים בהמוניו, כמרחב פתוח ובטוח של פנאי ונופש, ומחזק את החשיבות שבגיוס הציבור לטובת שמירה על 

הים מפני מפגעים ועבירות.

•  אחוז המענה המוצלח לדיווחים עלה מ-50% בשנה שעברה לכמעט 80% בשנת 2020. זו עלייה משמעותית ולא 
באיכות  עלייה  על  גם  כמו  הטיפול  גורמי  כלל  עם  הפעולה  שיתוף  בחיזוק  הצלחה  שמצביעה  מאליה  מובנת 

הדיווחים.

קטגוריה  בכל  הדיווחים  של  הפנימית  החלוקה  הקודמת,  לשנה  זהה  נותר  הכולל  הדיווחים  שמספר  •  למרות 
השתנתה רבות. כך, שנת 2020 היא השנה הראשונה בה עבירות הדיג הגיעו למקום ראשון בים התיכון וקטגוריית 

'פסולת ימית' הפכה מאחת הקטגוריות הפחות מדווחות, לאחת המשמעותיות.

•  במהלך עונת הרבייה, היחידה הימית של רשות הטבע והגנים יצאו במבצע נרחב לאכיפת איסור הדייג ואיסור 
נסיעה על חופי הים ומסגרתה נתפסו כ-50 עברייני דיג וסביבה. המבצע נערך מחופי אכזיב בצפון ועד חופי אשקלון 

בדרום בהשתתפות כ-25 פקחים ואנשי אכיפה ובסיוע סירות פיקוח בשיתוף השיטור הימי ומשרד החקלאות.

שימור  להמשך  המדווחים  קהילת  עם  יחד  יזומות  בפעילויות  פתח   SeaWatch מוקד   ,2020 של  השני  •  בחציון 
ושיקום הים התיכון שכללו מפגש מדווחים )מקוון( ראשון מסוגו והרמת מבצעי ניקיון. 

•  מוקד SeaWatch מברך על שיתוף הפעולה היעיל והחשוב עם פקחי היחידה הימית של רשות הטבע והגנים 
והיחידה לזיהום ים במשרד להגנת הסביבה. בנוסף, ברצוננו להודות למועצות אזוריות ועיריות שנתנו מענה ופינו 
מפגעי פסולת בחופים לאחר שדווחו במוקד. שיתוף הפעולה הפורה עם גורמי האכיפה, ומענה איכותי מצדם 
לדיווחי הציבור, יאפשר לא רק טיפול יעיל במפגעים ימיים, אלא גם עלייה באמון הציבור בגורמי האכיפה, ועלייה 

בהתגייסות הציבורית לשמירה על הים.

מוקד SEA WATCH | סיכום שנת 2020
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יעדים לשנת 2021

•  הכפלת מספר הדיווחים הכולל שיתקבלו בשתי הזירות.

•  המשך פעילות יזומה של המוקד יחד עם המדווחים כגון סילוק פסולת ו/או הוצאת רשתות רפאים מהמים.

•  קידום המודעות, הרחבת מעגלי המדווחים וחשיפת הנושאים הפחות מדווחים כגון זיהום ים ומינים פולשים.

•  הרחבת מעגלי ההשפעה במפרץ אילת וקידום קבלה וטיפול בדיווחים רבים יותר באמצעות יצירת שיתופי פעולה 
מקומיים.

•  שדרוג משמעותי של האפליקציה לייעול ופישוט תהליך הדיווח, כמו גם הוספת קטגוריות, תוך העמקת שיתוף 
הפעולה עם גורמי הטיפול הממשלתיים והרשויות השונות.

מוקד SEA WATCH | סיכום שנת 2020

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valigar.seawatch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valigar.seawatch
https://apps.apple.com/us/app/sea-watch/id1043093127
https://apps.apple.com/us/app/sea-watch/id1043093127
https://mafish.org.il/
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