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  + מסירה ידנית 9485735-03בפקס : 

          

בעונת  מיכלים ללא בצלילה ימי תת ברובה דיג הודעתכם בדבר הגבלתהנדון: 
  הרבייה

  
  הנני לפנות אליכם כדלקמן: . פרסמן אמיר בשם מרשי מר

  

מרשי הנ"ל, שהוא בעצמו צולל חופשי העוסק כתחביב בדיג בצלילה חופשית,  .1
צוללים אשר דגים    מייצג/ים ציבור גדול של דייגים ספורטיביים ובכללם 

מכל סגנונות הדיג בין היתר וביחד עם דייגים ספורטיביים  בצלילה חופשית
הספורטיבי, מרשי וכמה דייגים ספורטיביים נוספים הינם מייסדי עמותה 
בהתהוות בשם איגוד הדיג הספורטיבי בישראל, אשר בתוך ימים ספורים 

חתמו כתומכים שמבקשים להצטרף מעל אלף דייגים ספורטיביים אשר דגים 
תמיכה בפנייה זו. יש דיג ספורטיבי בכל הסגנונות, כן חתמו הנ"ל על הסכמה ו

 להניח כי בתוך מספר ימים המספרים יגדלו..

 /http://www.isfa.org.il*להלן כתובת האתר: 

  * מובהר כי מרשי אינו/ם מייצג/ים צוללני מיכלים.
  

חס אל הודעתכם הנוספת בדבר יחלק מהדברים נכונים בהתאמה גם בהתי
שמופנים הדברים אל דייגים  הציבור", ככל להערות - דיג שיונותיר נוהל "טיוטת

 יחסות ספציפית להודעה הנוספת תוגש בהמשך.יספורטיביים. הת

 

זה מקרוב פרסמתם הודעה לציבור בה הודעתם על כוונתכם לאסור את הדיג  .2
בצלילה חופשית בתקופה הנקובה בהיותה תקופת רביה. הודעה דומה 

חסת יזו כמתי פרסמתם לגבי הגבלת דיג ספורטיבי מסירה ויש לראות פנייה
 אל שתי הודעות אלו.

  

לבטל את הודעתך הנ"ל ולהודיע כי תבטל את המגבלה ו/או  מתבקש הנך  .3
האיסור הנ"ל, כך לעת הזו ולעונה הזו, לבטח במתכונתה הנוכחית, לחילופין 

מבוקש לבטל ולהימנע מכל מגבלה או איסור על דיג ספורטיבי כל עוד אין 
רה מזו, מרשי והציבור הנ"ל מצפים כי תפעל מגבלה זהה על הדיג המסחרי. ית

לאלתר לעצירת שיטות דיג הרסניות אשר מבוצעות מידי יום, מכתב מפורט 
 בנושא יישלח אליך בעתיד.

  



 

 

בראש ובראשונה יובהר, מרשי כמו גם רוב רובם של הדייגים הספורטיביים,  .4
ית הם בעלי מודעות ואכפתיות לשמירת הים, אשר סיגלו לעצמם משמעת עצמ

יסכימו להגבלות מידתיות ומקפידים לדוג במידתיות. מרשי מבהירים כי 
 !בתנאי שיוגבל הדיג המסחרי ההרסני

  
דא עקא, מרשי צופים בעיניים כלות כיצד הדייגים המסחריים, תוך ביצוע דיג 

הרסני ועברייני תוך כדי רמיסה ברגל גסה של חיקוקי הדיג, משמידים ומכלים 
  . ריעאת דגת הים באין מפ

  

כאן המקום להקדים ולציין כי עם כל הכבוד לדיג המסחרי, לית מאן דפליג כי  .5
הים הוא משאב ציבורי של כלל הציבור בישראל. זכותו של דייג מסחרי לדוג 

ולמכור את שלל הדיג, איננה גוברת על זכותו הטבעית של אזרח לדוג דג מאכל 
בתחביבו. מדוע זה דייג ספורטיבי לביתו אליה נלווית הזכות הבסיסית לעסוק 

מנוע מלדוג דג טרי לביתו ולמעשה מחויב לקנות דג אשר נדוג בידי דייג 
  מסחרי?!

  

ביסוד ההתנהלות  הנ"ל של משרדכם משך שנים רבות, עמדה אכיפה בררנית  .6
וסלקטיבית. המשרד עליו אתה ממונה, לא רק שנמנע כמעט לחלוטין מלאכוף 

מסחריים אלא נמנעתם מהתקנת חקיקה ולרבות  את דיני הדיג על דייגים
חקיקת משנה ולרבות הוראות או צווים שתכליתה איסור או הגבלת שיטות 

דיג מסחריות הרסניות לים ולדגים, כאשר במקביל, בחרתם להתמקד באכיפה 
 כנגד הדייגים הספורטיביים ובכלל זה בגין זוטות.

  
חריים על פני הדייגים למרבה הצער, מדיניות התעדוף של הדייגים המס

חרף העובדה כי הדיג המסחרי פגיעתו בחי הימי ובתוואי  –הספורטיביים 
  קרקעית הים גדולה פי כמה, עברה כעת ממישור האכיפה גם למישור החקיקה.

  
מדובר במדיניות פסולה בעליל ובמסגרתה ההודעה הנ"ל נשוא פנייה זו, אשר 

פליה פסולה, יתכן כי לימים יוברר עולה כדי חוסר סבירות קיצונית ומבטאת א
כי מדובר גם בחוסר תום לב של מי שדחף והביא להתנהלות שביטויה בהגבלות 

הסלקטיביות נשוא ההודעות הנ"ל . הדברים אינם מכוונים כלפיך אישית 
יחס לעבר ומרשי יהיה מוכנים להניח כי לעת הזו מדובר בטעות בשיקול יבהת

  הדעת אשר תפעל לתקנה.

לדוג דגי חרב אשר תפיסתם בדיג ספורטיבי בחופי ים התיכון שלנו היא היתר   .7
נדירה ביותר, יש איסור לדוג דגים אשר אינם בסכנת הכחדה וכלל לא 

 מתקרבים למצב שכזה.

  

  :לטיוטא נאמר 8 בעמוד 3 זאת ובנוסף, בסעיף .8
 רק מותר, ספינה מתוך מלאכותיים נשימה באמצעי שימוש ללא בצלילה דיג"

. פעם נוספת תעדוף "זו בשיטה ממנה דיג המתיר דיג רישיון הספינה לבעל אם
ברור לדייגים מסחריים לצד הפליה פסולה ובלתי הגיונית בעליל: אם אכן 

יה,  מה פשר ההפליה בהקשר יהטיוטות הנ"ל עניינן הגנת הדגים בעונת הרב
  זה?!

  

להגשת נוסיף לכך כי הודעתכם הנ"ל ניתנה מבלי לתת שהות מספקת  .9
התנגדויות ובכלל זה לדון בהן בכובד ראש. תשומת לבך לחובתך להשיב 



 

 

להתנגדויות טרם החלת המגבלות בפועל, בין היתר בכדי לאפשר למתנגדים 
  לעתור לערכאות.

מובהר כי מרשי והציבור שהוא מייצג, חולקים מכל וכל על עצם הטלת המגבלות 
דעה, תוך שפירוט נוסף יוצג הסלקטיבית וכן על פרטי המגבלות שצוינו בהו

  בהמשך, בכתב ו/או בעל פה..
  

עוד יובהר כי מרשי והציבור שהוא מייצג, עומדים על מימוש ומיצוי זכות  .10
השימוע גם בעל פה, באמצעות נציגות מטעמם שתגיע לפגישה במשרדך, ויפה 

 שעה קודם.

  

הודעה, לאור האמור, הנך מתבקש בשלב זה להודיע, בין בתשובה ובין בפרסום  .11
על ביטולן או לכל הפחות על דחיית תוקפן והחלתן של כל המגבלות נשוא 

 ההודעות.

  
סיון להחלת המגבלות האמורות בדרך של מחטף, יחשב ייחסות תוך ניהיעדר הת

 בידי מרשי כהתנהלות שלא בדרך מקובלת ותום לב, על כל המשתמע מכך.

  

הודעותיכם הנ"ל, ומלבד מפאת דחק הזמן לא פורטו מלוא נימוקי ההתנגדות ל .12
  יות ספציפיות ביחס לפרטי המגבלותחסויגם לא התי - יחסות מדגמית יהת

  

מרשי וציבור הדייגים הספורטיביים מביעים תקוותם וציפייתם כי תפעל  .13
לשינוי ההתנהלות הקלוקלת של אגף הדיג לאורך שנים ותפעל להובילו אל 

 שחר חדש וסדר חדש.

 

  לתשובתך המהירה אודה . .14
  
  

  בכבוד רב,              
  מיכאל אלקלק ,עו"ד                                                                                                                            

  

  : העתקים

  שר החקלאות  .1

  מבקר המדינה  .2

 

 

   

 


