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בתקופת הרבייה ללא מיכלים להגביל את תקופת הדיג בצלילה הודעתכם על כווה    :הדון
  בקשת עיון במסמכים ומתן ארכה להתגדות -  יגישיוות דיובדבר והל ר

  
  

 ,)ה בהקמהעמות(איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל  -   ,ISFAובשם מרשתאו פוים אליכם 
  :כדלקמן, בעיין הבהול הבא

חופשי יג ילגבי ד חמורותהגבלות של הוראות הכוללות טיוטות שתי חודש פרסמתם ה .1

 :כדלקמן



רשימה  וםפרס, דייג מסירההכוללת הגבלות על , טיוטת והל רישיוות דייג  .א

קיאק , דייג מסירה(דייג ספורטיבי ב שרק הם מותריםת של דגים ממצומצ

 .מסחרילא פורסמו הגבלות על דייג  כאשר עדיין, )לה חופשיתודייג בצלי

 

צלילה חופשית בעות הרבייה בהגבלת דייג טיוטת הוראה בדבר   .ב

ליוי  15לאפריל ועד  15בין  איסור מוחלט על דייג בצלילה חופשית המטילה

 .בכל שה

 

תירה לכל העומדות בס, בעקבות פרסום הכווה להטיל הגבלות חמורות ובלתי מידתיות אלה .2

בקרב הדייגים  חלה ההתעוררותה, ח שפורסם בושא והמוכר למרשיי"או דו/תון ו

, אם ייכסו לתוקף ההגבלות החדשות אשר עלולים להיפגע באופן חמור - הספורטיביים

 ותהתאגד ההחלו  -  םמציבור הדייגים הספורטיביים את תחביב "לאור היום ותדדוש"ה

איגוד הדייגים  -  ISFA בשם, פורטיבי בישראלמותה לקידום הדייג הסלהקמת ע

שמטרתה להגן ולייצג את כל הדייגים  ,עמותה בהקמה ,הספורטיביים בישראל

 וציבור המצטרפים אליה גדל מיום ליום, חובבים בישראל/הספורטיביים

 

 ייפגעו פגיעה חמורה, העמותה שבהקמהבמסגרת כעת אגדים תהמ, הדייגים הספורטיביים .3

 והם טועים כי  ות הדרקויות שפרסמתם לגבי הדייג הספורטיבימהטלת המגבל

בין היתר לוכח העובדה כי כל , ת ואין מאוזותוהחלטותיכם בדבר המגבלות אין מידתי

בעוד שלא קיימות מגבלות מקבילות לגבי , המגבלות מוטלות על הדייג הספורטיבי בלבד

יות ופוגעות בהרבה בהיקפיהן שבמסגרתו הוגות שיטות דייג הרס, הדייג המסחרי

  .  על הדייג המסחרייש להטיל במלואן הגבלות את הוממילא ברור כי , ובחומרתן

 

קבוצה גדולה וספת שתפגע קשות מההגבלות הבלתי סבירות ובלתי מידתיות שבכוותכם  .4

לדייגים שירותים /ם כל בעלי העסקים אשר מוכרים ציודלהטיל על הדיג הספורטיבי ה

. 'קיאקים וכו/סירות/ מדריכי צלילה חופשית / צלילה / חויות דייג :גוןכ ,ספורטיביים

 90בין ע החברה להגת הטבע מדובר בעסקים שהיקף המחזור השתי שלהם לפי פרסומי 

 50%לגרום לירידה של מעל עלולה עצירה של הדייג בצלילה  !ח בשה"מיליון ש 200-מיליון ל 

לא מייצגים את בעלי ו אאמם  .ים אלהמכת מוות לעסקפגיעה שמשמעותה . במכירות

 .להם להציג טעותיהם בפיכםגם ולאפשר ות חובה עליכם לפ אולם ,העסקים הללו

  

כי פלו פגמים מהותיים בתהליך קבלת ההחלטות וספק  וסבורה מרשת, לוכח האמור לעיל .5

על חוות דעת  סמכת כםאם החלטת, רב בעייה אם שקלו השיקולים המלאים והכוים

להתגד , שלה לממש את זכות הטיעון, והיא מבקשת כמובן, מקצועיות ותוים מבוססים

 . לשתי ההחלטות המוצעות ולהביא את עמדתה בפיכם טרם הפצת והל מחייב

 



וכח היקף הושא שבדיון והעובדה כי לא פרסמתם עד כה את חוות הדעת והתוים  .6

ברור כי דרישתכם לקבל את עמדתם של המתגדים להחלטות , העומדים בבסיס ההחלטות

במיוחד בהתחשב בחגים שחלו בתקופה הקצרה (יל איה סבירה בעל 1/5/2015עד ליום 

לפגוע פגיעה חמורה , כשלעצמה, ויש בה) שחלפה מאז פרסום טיוטת ההחלטות לציבור

 . בזכויותיה של מרשתו

 

והתוים את כל החומרים  בהקדם האפשרי, אתם מתבקשים ולהעביר לידיו ,אשר על כן .7

חוות , יםסטטיסטיתוים , מחקרים לרבות, שעמדו בפיכם ושימשו בסיס לקבלת ההחלטות

לדחות את המועד האחרון להעברת ו, רלבטי אחר וכל חומר ,פרוטוקולים של ישיבות, הדעת

בכדי שמרשתו תוכל ללמוד  2015/71/התייחסות בכתב לטיוטות ההלים לפחות עד ליום 

ות לגבש עמדתה ולהציגה בצורה מסודרת ואף תמכת בחוות דעת מקצועי, את הדברים

 .ככל שתמצא בכך צורך, וספות

 

קבוצת השלכות מרחיקות לכת על  םלשות מצב קיים ולה יםבא הלים המוצעיםמכיוון שה .8

   :השווה לעיין זה. בטרם קבלת ההחלטה םמן הראוי לקבל עמדת, הדייגים הספורטיביים

 

לא יורשה גוף , לפי כלל הקוט במשפט המקובל זה מאות בשים"

, לפגוע באזרח פגיעת גוף –ואפילו אדמיסטרטיבי טהור  –אדמיסטרטיבי 

אלא אם תה לפגע הזדמות הוגת להשמעת ', מעמד וכו, מקצוע, רכוש

) 2(ד יב"פ, ברגמן גד שר הפים 3/58צ "בג ( ."הגתו בפי הפגיעה העתידה

1493(.  

של הרשות  מול זכות הטיעון של האזרח עומדת חובת השמיעהבתי המשפט חזרו וקבעו כי  .9

במשמע חובתה של הרשות לאפשר לפגע העתידי הזדמות הוגת להשמעת טיעויו עובר 

לאחר שהציגה בפיו , לקבלת החלטה בעייו ועליה לשמוע אותן בלב פתוח ללא דעה מוקדמת

קבוצה מוגדרת של הדייגים מדובר בפגיעה אושה ב, בעייו. את מלוא המקותיה

 ותלשות את ההחי הכווהעל  הםלהתריע בפייכם בסיבות אלה חובה עלו, הספורטיביים

וזאת משום שההלכה הפסוקה קובעת כי , טעותיה כםלטעון בפי מרשתית ולאפשר לוהקיימ

חייבת להזמיו להשמיע את דבריו עובר , רשות העומדת לקבל החלטה העלולה לפגוע באזרח

רפאלי רכז ביקורת וחשבואות . מ גד ש"לית בעברז -המגדר  361/76צ "בג( לקבלת ההחלטה

כאשר קבע  שככל שעוצמת הפגיעה הצפויה גדולה  ),281) 3(ד לא"פ, של אגף גובי המכס והבלו

מ גד המועצה "חברת סרטי וח בע 549/75צ "בג( יותר יש לתת זכות טיעון רחבה יותר

  ).757) 1(ד ל"פ, לביקורת סרטי קולוע

  

יים וסבירים שאים קיימים ידורשת טעמים עי ,חיות מהליות קודמותסטייה מהיצוין כי  .10

זקוקה לקבלת כל החומרים שעל בסיסם התקבלה  ומרשתממילא ברור כי ו, במקרה זה

 . בכדי שתוכל להוכיח טעתה זו ולהביאה בפיכם, החלטתכם

  



תקיים בהליך חייבות לה שלוש דרישות מצטברותציין בקצרה שבתי המשפט חזרו וקבעו כי  .11

 :של מימוש זכות טיעון

  
להביא לידיעתו של הפרט את מהות האשמה או הטעה יש     ) א(

ולהעמיד לרשותו את  שהרשות אמורה להחליט בה

שבידי הרשות ומשמשים בסיס  האסמכתאות והמסמכים

 .להחלטתה

יש לאפשר לפרט הפגע להציג טיעויו לפי ההחלטה ועל       ) ב(

  .ותן בלב פתוח ללא דעה מוקדמתלשמוע אהרשות 

ההזדמות להציג הטעות ומתכות הטיעון חייבים להיות         )ג(

  .הוגים

  

יתן ביום ( םבית הדין הארצי לעבודה ירושלי' אילן -אויברסיטת בר 7793/05ץ "בגב

  :קבע כי )פורסם בבו 31.01.2011

  

אפקטיבי  לא יהיה השימוע, בהעדר מידע לגבי תוכנן של הטענות"

לאפשר , קרי: וזכות הטיעון לא תגשים את המטרות שלשמן נוצרה

לפרט להציג בפני הרשות טיעונים ועובדות שהינם רלוונטיים לצורך 

ולהעניק לו תחושה של הגינות וצדק באשר , קבלת ההחלטה בעניינו

) 2010( 498ארז משפט מנהלי - דפנה ברק: ראו(לתהליך קבלתה 

  ))ארז-ברק: להלן(

  

תנאי הכרחי להגשמתה של זכות הטיעון הוא כי תוצג , הנה כי כן.... .

בפני הפרט מהות האשמה או הטענה המופנית נגדו ועיקרי התשתית 

  ."העובדתית עליה היא נסמכת

 

הפרת זכות הטיעון חשבת לפגם מהלי חמור והחלטה מהלית אשר התקבלה תוך פגיעה  .12

) ם-י(עתם וכן  398) 2(ד כג"פ, ת"עיריית פ' טחן  69183/א "עהשווה . בזכות הטיעון בטלה

וההלכות הזכרות השופטת מוסיה ארד , השיאה' מפי כב, בק יהב גד החשב הכללי 459/06

  .שם

  

 כםומשכך היה עלי, הקיימותמשות את ההחיות ו ותהפוכ ות החדשות שפרסמתםהחיה .13

משום שסטייה , וזאת בין היתר, כפי שדורשת הפסיקה" יים  וסביריםיעי"מטעמים  ןלמק

 :מהחייה גורמת פגיעה בציפיות הסבירות של הציבור

  



אך ורק , הכלל הוא שרשות מנהלית רשאית לסטות מהנחיות מנהליות שקבעה"

צ "בג( ."מההנחיות במקרה נתוןמטעמים ענייניים וסבירים המצדיקים סטייה 

  ).421) 1(ד לה"פ, מ נגד רשות השידור"דפי זהב בע 389/80

כך יש לקבל הסבר מקום , כפי שסטייה מהחלטה מנהלית מצריכה קבלת הסבר"

גיון יזאת במיוחד מקום שהשינוי נוגד את הה. בו נעשה שינוי בהנחיות

המשפט המנהלי , ר זהברענן ה(."והשיקולים שעמדו בבסיס ההנחיות הקודמות

  ).139עמוד , 1996, הוצאת שנהב, הישראלי

  

  .יכםתודיו להביא לבטלות החלט" וסבירים םעיייי"העדר טעמים 

לדייגים הספורטיביים עלולים להיגרם ה חמוריםהזקים הלוכח , כל האמור לעילוכח  .14

וכח החשיבות ול, כאמורכתוצאה משיוי ההחיות הקיימות , המאוגדים במסגרת מרשתי

הכם , ושקילתה טרם פרסום הלים מחייבים על ידיכם ומרשת ה שלהרבה בשמיעת עמדת

 :כדלקמן בזאתמתבקשים 

 

התייחסויות בעיין שתי הטיוטות הזכרות  תטעות ולהעבר עלאתלדחות את המועד לה  .א

והל  ולא לקבל כל החלטות סופיות בעיין או להפיץ, 1.7.2015עד ליום , לעיל 1בסעיף 

  .אשר יובאו בפיכם עד למועד זה, ועמדתה ולאחר שקילת טעות מרשתמחייב עד 

, מסמכיםה, התויםאת כל   ,ימי עסקים מקבלת מכתב זה 5בתוך , ולהעביר למרשת  .ב

וכל חומרים אחרים  ,פרוטוקולים של ישיבות, חוות הדעת, הסטטיסטיקות, המחקרים

 הטלת ההגבלות האמורות על הדייגים לקבלת ההחלטות הללו לכבסיס ששימשו 

  .החופשיים

 

, וואין באמור בו משום מיצוי של טעותיה של מרשת ,בדחיפות כםמכתבו זה שלח אלי .15

  .השומרת לעצמה את מלוא זכויותיה בעיין זה

 

 .ודההמהירה  כםלתשובת .16
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