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הנדון :תגובה לטיוטה לנוהל רישיונות דיג שפורסמה בחודש פברואר
.2018
א.נ,.
איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל ) ,(ISFAע"ר המייצגת ציבור רחב של דייגים
ספורטיביים בישראל הדגים בשיטות דייג בצלילה חופשית ודייג בחכה מסירה וקיאק
למטרות פנאי וספורט השומרים על החוק הדגה והים  ,מתכבד להגיש את הערותיו
לטיוטה להערות הציבור.

סעיף ב .רישיון דיג ספורטיבי:
ברישיונות דיג ספורטיביים ,בכל שיטות הדיג ,תוגבל כמות השלל היומי לבעל
רישיון לעד  5ק"ג בסה"כ או לדג אחד בלבד אף אם משקלו עולה על  5ק"ג.

אנו מתנגדים בתוקף רב להקטנת המגבלה היומית לדייגי
הפנאי מ 2-דגים גדולים לדג  1בלבד.
בשנים האחרונות הגבלת את שלל הדיג הספורטיבי למרות חלקנו המזערי מסך שלל
הדיג .ועתה מבלי להציג כל מחקר המגבה את השינוי המבוקש הנך מבקש להחמיר
עמנו שוב ,זהו צעד לא מידתי ,לא הגיוני ולא דומה למה שמתרחש בעולם בגישתו
כלפי הדיג החובבני ואף לא ישיג את המטרה של שמירת הדגה.

אנו מוצאים שהחלטה זאת שרירותית ,לא מידתית ואף מקוממת.

הרי  2דגים הייתה יוזמה של המשרד כי דייגי הפנאי נתבקשו לתת כתף בהצלת
הדגה .אבל נראה שעכשיו נדרשת גם רמיסה של המעט הזה.
אנו חוששים שהדבר יגרום לציבור מאד גדול שעד היום כיבד את מגבלת השלל
היומי של  2דגים גדולים ,לחוסר אמון מוחלט מול אגף הדיג.

הצעתנו העיקרית לגבי  2018היא הטלת מגבלות דיג אשר מבוססות על אכיפת גדלי
מינימום ומכסות שלל יומי  -זו הפעולה הנדרשת והמתבקשת ,המידית הפשוטה
והאפקטיבית ביותר בכדי להגן על מיני הדגים.

מכסת שלל יומי ואכיפת גדלי מינימום זוהי השיטה המקובלת בכל המדינות בעולם
לניהול ממשק הדיג.

במסגרת הצעתנו תהיה רשימה של מינים מנוהלים ולכל מין מנוהל תהיה מכסת שלל
יומית .מיני דגים פולשים ניתן יהיה לדוג ללא מגבלה.
נוסף על מכסת שלל יומי ואכיפת גדלי מינימום ישנם מיני דגים בודדים אשר רגישים
לדיג בחודשי האביב ואנו תומכים באיסור דיג של מיני הדקרים בתקופה זו ,בדיוק כפי
שהיה בחודש יוני האחרון.
נרצה לציין כי במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה בשנת  ,2016עודכנו גדלי המינימום
של מספר מיני דגים.
במסגרת פעילות האכיפה של גדלי המינימום ניתן לאכוף את מכסת השלל היומי.

לכן אנו קוראים לך לכל הפחות להשאיר את מכסת השלל
הקיימת ולשקול מעבר לפתרון המקובל בעולם קרי מגבלות לפי
מיני דגים.

דוגמה למגבלות דייג לפי מינים במדינת פלורידה:
נמצא בקישור:
http://www.eregulations.com/florida/fishing/saltwater/florida-saltwater-fishing-species
-and-limits/
לכל מין מוגדר אורך מינימלי ומכסת שלל יומי.
* למספר מצומצם של מינים יש גם עונת איסור דיג )בעיקר מיני לוקוסים(.

התייחסות למין פולש:

כל זאת מבלי להתחשב בפן הכלכלי בהקשר של דיג חובבני והשפעתו הכלכלית.
עובדה ידועה היא:
הדיג הספורטיבי הוא דיג המשתלם ביותר למדינה כיוון שפגיעתו בים מינימלית
) 2%מהשלל הדיג הכולל( והתרומה הכלכלית והחברתית שלו מקסימלית  100,000,000₪בשנה
*הנתונים בטבלה הבאה על פי מחקר של איגוד הדיג הספורטיבי בארה"ב(ASA (2011 ,

בברכה,
איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל ISFA -
ע"ר 580610822

