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תוקפו של י המורה כ ארעיביניים / -צובזאת לעשות בית המשפט הנכבד יתבקש 

שנועד ו, 5/92שנתן פקיד הדיג הראשי לדוג בעונת הרבייה  51/5/5/92מיום היתר 

)דחוף( באופן זמני ועד לקיומו של דיון מושעה , 9/0/5/92לתוקפו ביום  להיכנס

 .העותרת הגישהש בעתירה

לתוקפה תיכנס ההחלטה נשוא העתירה ם אכיוון ש נדרשתשל צו כאמור דחיפותו 

ובפרט  –מה של עונת הרבייה, אלפי דייגים ישובו לים באופן מיידי, בעיצוהיום 

. ("הספורטיביים"מרבית הדייגים החובבנים )פעילים הקרוב בו בסוף השבוע 

רק  תן צו כאמורממהצד השני, . ךיבלתי הפאדיר ולדגה הוא מכך הנזק שייגרם 
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תשמר את מצב העניינים הקיים במועד הגשתה של העתירה בו נאסר הדיג בים 

 .הרבייה תהתיכון בשל עונ

 

 :(התומך בהבתצהיר ו); הכל כמפורט גם בעתירה ואלה הם טעמי הבקשה ונימוקיה

 

פקיד הדיג נ' ואח' דן בילו  2911/79לבית המשפט הנכבד מדיוניו במסגרת בג"צ  זכורכ .7

 בעקבות סדרת עתירות, (, פורסם במאגר המשפטי "נבו"25/5/2479דין מיום -)פסק הראשי

ובג"צ  9091/78, בג"צ 7022/78בג"צ ראו:  ומהלכים אחרים שהובילה החברה להגנת הטבע )

משמעותי תיקון  2479בחודש דצמבר ועדת הכלכלה של הכנסת התקינה ו ,(הנ"ל 2911/79

כניס בישראל נועד לה; תיקון אשר (109-115בעמ'  1109)פורסם כק"ת  7011בתקנות הדיג 

התיקון  .תחום זהבהסדרת ומחדלים הזנחה קשה אחרי שנים רבות של  קיימא-ממשק דיג בר

 .2471לתקנות נכנס לתוקף בתחילת שנת 

 

קבוע של פקיד הדיג הראשי ל ה סמכותועוגנבה  )א(א5הדיג תקנה  בין השאר, הוספה בתקנות .2

. תכליתה של הוראה זו היא לאפשר לדגים עונת הרבייהפה בה ייאסר דיג בים התיכון בתקו

בריאותה שמירה על צורך ל ; זאת,המשך-הפרעות בה יתאפשר להם להעמיד דורתקופה ללא 

תועלת הדייגים עצמם המתפרנסים ל כמו גם המערכת האקולוגית הימיתושלמותה של 

 .הזו מהדגה

 

ימים  94-תקופת איסור הדיג בעונת הרבייה נקבעה בתיקון לתקנות להיות בת לא פחות מ .1

 – 2479-( לתקנות הדיג )תיקון( התשע"ז8)72ימים רצופים )תקנה  04-רצופים, אך לא יותר מ

ו שר החקלאות הצעת התיקון לתקנות שהגישבכי לעניין זה  זכיר. נ(187בעמ'  ,1109ת ק"

תקופת איסור הדיג נקבעה הראשי לוועדת הכלכלה של הכנסת  דיגפקיד הופיתוח הכפר ו

 2הנ"ל, בפיסקה  2911/79)ראו:  בג"צ  ימים רצופים לפחות 04בעונת הרבייה להיות בת 

 .הדין(-לפסק

 

אלה הימים שאנחנו חושבים "בדיונים בוועדת הכלכלה התבטא פקיד הדיג הראשי לאמור כי  .0

 "מענה למצב הקשה שאנחנו נמצאים בו עכשיופי כל המחקרים, כדי לתת -, גם עלשהם המינימום הנדרש

 (.ה' לעתירהנספח  – 01, בעמ' 5/5/2479)תמליל דיון מיום 

 

להתקנתן של התקנות ותוך שהוא עושה לצורך זה עובר  – 2479נוסיף ונזכיר, גם בשנת ואכן,  .8

" לפנים משורת הדין"פקיד הדיג הראשי קבע  –שימוש בסמכותו לקבוע תנאים ברישיונות הדיג 

 2911/79בג"צ   :ראו) בעונת הרבייה בים התיכון יגימים רצופים בה נאסר הד 94תקופה בת 

נקבע איסור זה כי  דינו-ובית המשפט הנכבד קבע בפסק הדין(-לפסק 8, בפיסקה הנ"ל

 .ראויומידתי  דעת לובשיקו בסמכות
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ביקשה  –( 115, בעמ' 1109( )ק"ת 0)22תקנה  – בתקנותמעבר שקבעה -בהוראתאף על פי כן,  .9

תהיה תקופת  ןשנים בה 1ים "תקופת הסתגלות" בת וועדת הכלכלה של הכנסת לאפשר לדייג

; זאת, חרף הפגיעה בלבד ימים רצופים 08בת  – ותריאיסור הדיג בים התיכון קצרה 

 .ולהמשכיותה התרבותה של הדגהלבכך  ישש)הוודאית( 

 

בה ייאסר הדיג בים התיכון התקופה  היקיד הדיג הראשי הודעה לפפירסם פ 1/0/2471ביום  .1

 70/9/2471וסופה ביום  7/8/2471ימים רצופים שראשיתם ביום  08בעונת הרבייה תהיה בת 

(http://www.moag.gov.il/Pages/Pro_fishing.aspx - נספח א' לעתירה .) 

 

והיא נכנסה  החלטה זואף אדם לא עתר כנגד  למיטב ידיעתה של החברה להגנת הטבע .5

 .לתוקפה במועד הקבוע בה

 

 מציבור שהגיעו אלירבות פניות לאור " ,20/8/2471ביום ההחלטה וו על יאלא שלא יבש הד .0

פי תקנה כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו ל כבר הודיע פקיד הדיג הראשי ,"דייגיםה

בכפוף ) 7/9/2471כבר מיום  את הדיג בים התיכון בעונת הרבייה ולהתיר( לתקנות הדיג 7א)א5

 !(מ'; איסור על דיג דקרים14מעומק של דיג  – לתנאים מסויימים

(http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/hodaa_leheiter_dig.aspx   

 (נספח א' לעתירה –

 

אליו למחרת החברה להגנת הטבע נדהמה ללמוד על כוונתו זו של פקיד הדיג הראשי ופנתה  .74

תקופת איסור הדיג קיצורה הנוסף הזה של לת נחרצות מתנגדהיום להביא בפניו את עמדתה ה

 .(נספח ח' לעתירה) הרבייה ונתעב

 

בפניו את טענותיהם בעניין ע ימשהפקיד הדיג הראשי זימן את נציגי החברה להגנת הטבע ל .77

 .הצהרייםאחר בשעות  20/8/2471ביום 

החלטה לאחר "לפרסם פקיד הדיג הראשי כבר מיהר פניו ואלא שרק יצאו נציגי העותרת מל

פי כוונתו האמורה כ 2471" בה התיר את הדיג בים התיכון בעונת הרבייה הערות הציבור

(/2017/Pages/heiter_daig_2017.aspxhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication – 

 .(א' לעתירהנספח 

 

( או בכל מסגרת אחרתבה )נומקה ופקיד הדיג הראשי לא טרח כלל להתייחס  לאזו החלטה  .72

 שהעלתה החברה להגנת הטבע בפניו בעניין –והמשפטיות המקצועיות  –לטענות הקשות 

 :(הכל כמפורט בעתירה)

  ת קביעתה של תקופת אחייב פקיד הדיג הראשי כל הצהרותיו הקודמות בשהעובדה

 ימים לפחות; 94בת שהיא איסור על דיג בעונת הרבייה 

  בו שיש  –מצד הדייגים ולא מצד הדגים לא  –שלא חל כל שינוי שהוא בנסיבות העובדה

 ;כדי להוות הצדקה למתן היתר כאמור

http://www.moag.gov.il/Pages/Pro_fishing.aspx
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/hodaa_leheiter_dig.aspx
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/heiter_daig_2017.aspx
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  עליהם נאסר הדיג בעונת הרבייה, גים יהדי לכללתייחס שההיתר הוא גורף ומהעובדה

 שיטות הדיג; בכלל

  תקופת איסור הדיג מ )!( 7/1די ה כלשההיתר ניתן בהתייחס לתקופה העוהעובדה

 .שנקבעה (המקוצרת ממילא)

 

 נימוקה של ההחלטה הוא פגם היורד לשורשה:-עצם אי בנוסף, .71

, (א)על אף האמור בתקנת משנה ( האמורה לתקנות הדיג "7א)א5תקנה הרישא לפי הוראת -על

 )ההדגשה הוספה(. "... , מנומקת בכתב בהחלטהרשאי פקיד הדיג הראשי להתיר, 

 

א לחוק לתיקון סדרי 2סעיף  –חובה לנמק את החלטתו  מטיל על פקיד הדיגהכללי הדין גם  .70

אל פקיד . הפרתה של חובה זו מעבירה בענייננו 7085-המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט

 )א((.9, סעיף נעשתה כדין )שםזו החלטתו הראיה כי חובת את הדיג הראשי 

 

 status-לשמר את הישנה חזקה ראשונית לפיה ההחלטה אינה כדין ובמטרה בנסיבות אלו בהן 

quo ante ו ב (7/4/5/92פי ההחלטה מיום -)עלהקיים למנוע את שינויו של המצב ששרר לפניה ו

, יתבקש 94/0/5/92ועד יום  9/5/5/92נאסר הדיג בים התיכון בעונת הרבייה בתקופה שמיום 

וזאת  51/5/5/92להוציא מלפניו צו המשעה את תוקפה של ההחלטה מיום בית המשפט הנכבד 

 .עד לקיומו של דיון )דחוף( בעניין

 

מיד הערב נודעה ההחלטה לחברה להגנת הטבע ובשעות  20/8/2471שני יום ברק בשל העובדה ש

יום העבודה הראשון שלאחר הוא  – 7/9/2471חמישי יום  – היוםהנה  ,לאחר מכן חל חג השבועות

 .בפני בית המשפט הנכבד בעניין רועתלגנת הטבע החברה להש בידי י בוהחג 

את לצ אלפי הדייגים שהיו מנועים מכך עד עתהבים התיכון צפויים היתר לשוב ולדוג מתן  עם

יוצאים אל בסוף השבוע בו  בפרט, – אדירדיג הוא לחץ זה . אל הים, בעת בה הדגים מתרבים

אפילו בתנאים המגבילים לכאורה כך ש – "(הספורטיביים)"החובבנים מרבית הדייגים הים 

יהווה  (מ'; איסור על דיג דקרים/7דיג מעומק של )שקבע לכך פקיד הדיג הראשי בהחלטתו 

 דלדלותו.יהלעצור את הדגה ובמאמצים במשאב פגיעה קשה הדבר 

הן נוכח ת זא –לא היתה ציפייה כי הדיג בעונת הרבייה יותר ציבור הדייגים להצד השני, מן 

על עונת  7/4/5/92של התקנות בעניין והן נוכח הודעתו של פקיד הדיג הראשי מיום הוראתן 

 .כוןהתי הרבייה בה ייאסר הדיג בים

תוקפו של י המורה כ ביניים / ארעי-צו א מלפניוהמשפט הנכבד להוצי תעל כן, יתבקש ביאשר 

לתוקפו  שנועד להיכנסו, 2471שנתן פקיד הדיג הראשי לדוג בעונת הרבייה  20/8/2471מיום היתר 

 .העותרת הגישהש בעתירה)דחוף( באופן זמני ועד לקיומו של דיון מושעה , 7/9/2471ביום 

 

 ' סיון, ה'תשע"זז :היום
 (2471י, יונ 7) 

_________________________________ 
 דין-נועה יאיון, עורכת דין-טל צפריר, עורך

   הטבע הגנתלהחברה 


