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"אוכפים אורך מינימום כדי להגיע למקסימום דגה"
קריאה לרט"ג לאכיפת תקנות הדייג -דייג באורכי המינימום למיני הדגים
א.ג.נ .שלום רב,
אנו מצטרפים למטרות היוזמה לדייג מקיים ,אך חשוב לנו להתריע כי למרות המגבלה הקבועה
בתקנות הדיג לדייג מאורכי מינימום ,מגבלה זו מעולם לא נאכפה באופן מסודר ועקבי .עד היום,
המדובר באות חוק מתה והים גוסס.
למרות הדאגה ,אנו בתקווה שהחל משנת  2018מערכת האכיפה החדשה אשר באחריות רט"ג תפעל
בנחישות וביעילות לאכיפת איסור הדייג לאורכי המינימום וזאת להשגת היעד המשותף לנו  -שיקום
החי הימי שבחופי הים התיכון הישראליים.
הנדבך הראשון והחשוב ביותר בממשק דייג מקיים ,בכל המדינות המפותחות ,הוא אכיפת איסור
דייג לאורכי מינימום לכל מין ומין .אכיפת מגבלה זאת מאפשרת לדגים לגדול להגיע לגיל רבייה
ולקיים התחדשות שנתית של החיים בים .הדייג חסר האבחנה כפי שהוא היום ,מכחיד את "גרעיני
הרבייה" של הדגים.
אנו מודעים לכך שאכיפת מגבלת דייג באורכי המינימום אינה פעולה פשוטה ודורשת מגע פיזי עם
הדייג ושללו ,אבל דווקא בגלל הקושי ,כל כך חשוב עתה ובד בבד עם פריסת מערכת האכיפה ואיוש
פקחים ,לתכנן ,לגייס ,להכין ולהכשיר לאכיפה של תקנות הדייג והטמעתם בעניין מורכב זה.
אנו קוראים עוד היום לקבע את אכיפת החוק בעניין אורכי מינימום של דגה המותרת לדייג .נוצרה
הזדמנות של הטמעת נורמות דייג המגובות בחקיקה שאסור לנו לפספס!!! אוכפים אורך מינימום
וזאת כדי להגיע למקסימום דגה ,מטרה המשותפת לכולנו.
אורי בינסטד
יוני צרויה
האיגוד הישראלי לדייגים
ספורטיביים
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חברים בקבוצת אנשים למען החוף והים גליל המערבי
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