מדינת ישראל
היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(פיצו"ח).

 27יוני 2017
ג' תמוז ,תשע"ז

 /17דייג ים תיכון 070 /

סיכום פעילות אכיפה בדייג – ים תיכון
27/05/2017 – 01/05/2017

תאריך

מס'
אירוע

מיקום
האירוע

פרטי האירוע

01/05/2017

54232

אשדוד

סיור ימי לאכיפה בים אזור אשדוד – פלמחים
פעילות תקינה ללא ממצאים.

05/05/2017

54186

פלמחים

במהלך סיור ימי מול פלמחים זוהתה סירה שעסקה
בדייג ,הוצגו רישיונות בתוקף.
מאחר ובתקופה זו חל איסור על דייג בים התיכון
הדייג זומן ונחקר בגין דייג לא חוקי.

05/05/2017

54184

תל אביב – יפו

במהלך סיור ימי מול תל אביב זוהתה סירה שעסקה
בדייג צינצילה ,על הסירה  4דייגים
הוצגו רישיונות בתוקף.
מאחר ובתקופה זו חל איסור על דייג בים התיכון
הדייגים זומנו לחקירה ונחקרו בגין דייג לא חוקי.

05/05/2017

54182

פלמחים

במהלך סיור ימי מול תל אביב זוהתה סירה ועליה 8
אנשים העוסקים בדייג באמצעות חכות.
הוצגו רישיונות דייג ורישיון לסירה בתוקף.
מאחר ובתקופה זו חל איסור על דייג בים התיכון
הדייגים זומנו לחקירה ונחקרו בגין דייג לא חוקי.

05/05/2017

54180

ת"א – יפו

פעילות ביקורות דייג בנמל יפו במהלכה נצפו כ – 5
סירות שיצאו לים ,בוצעה תצפית מחוף סידני עלי
ביפו על סירת דייג שפרסה רשת הקפה כמה מאות
מטרים מהחוף .ברגע שהסירה עגנה בנמל יפו ופרקה
 4ארגזי סרדינים ,זוהתה סירה שעליה היו שני
דייגים שלא הציגו רישיונות.
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הדייגים זומנו ונחקרו בגין דייג לא חוקי בתקופה
אסורה .
06/05/2017

54321

אשדוד

סיור ימי לאכיפה בים מחוף אשדוד עד פלמחים.
במהלך הפעילות בוצעו  2תפיסות .

06/05/2017

54188

פלמחים

במהלך סיור ימי נתפס דייג כשהוא דג מסירה
באמצעות רשתות דייג.
הדייג נחקר בגין דייג לא חוקי בתקופה אסורה
לדייג.

06/05/2017

54187

פלמחים

10/05/2017

54230

אבו ג'וויעד

במהלך סיור ימי נתפס דייג כשהוא דג מסירה
באמצעות רשתות דייג.
הדייג נחקר בגין דייג לא חוקי בתקופה אסורה
לדייג.
במהלך סיור ימי מול תל אביב זוהתה סירה ועליה 4
אנשים העוסקים בדייג באמצעות רשתות.
מאחר ובתקופה זו חל איסור על דייג בים התיכון
הדייגים זומנו לחקירה ונחקרו בגין דייג לא חוקי.

10/05/2017

54257

קיסריה

בעקבות דיווח על חשד לדייג לא חוקי בחוף קיסריה
נערך סיור במקום ונמצא דייג שדג הרשת הוחרמה,
והדייג זומן לחקירה בגין דייג לא חוקי ובתקופה
אסורה לדייג.

10/05/2017

54229

ת"א – יפו

פעילות שייט בים תיכון מול יפו לאיתור דייג לא
חוקי ,במהלך הפעילות זוהתה סירה שעסקה בדייג
עם רשתות ועליה שני אנשים.
הדייג זומן לחקירה ונחקר בגין דייג לא חוקי
ובתקופה האסורה לדייג.

11/05/2017

54256

אשדוד

סיור ימי לאכיפה דייג לא חוקי בתקופה האסורה
בדייג בים התיכון באזור אשדוד.
במהלכה בוצעה תפיסה של פריסת רשת.

11/05/2017

54261

אשדוד

במהלך פעילות אכיפה בדייג צפונית לנמל אשדוד
זוהתה רשת פרוסה במים באזור האסור בדייג.
הרשת הוחרמה.

11/05/2017

54245

פלמחים

במהלך פעילות אכיפה בדייג זוהו שני חשודים כאשר
כל אחד מהם החזיק רובה צייד למטרת דייג בצלילה
ושריות דגים .בבדיקה מול החשודים התברר כי
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כוונתם לדוג בצלילה באמצעות רובה ללא רישיון
ובתקופה שאסורה בדייג.
החשודים זומנו לחקירה ונחקרו במשרדי היחידה
בגין דייג ללא רישיון בתקופה אסורה בדייג בים
התיכון.
11/05/2017

64244

פלמחים

במהלך סיור חופי בחוף פלמחים זוהו שני
מיכמורתנים מרוחקים מהחוף ,המכמורתנים צולמו
ותועדו.
בהמשך הסיור זוהו שני חשודים שהחזיקו רובה צייד
למטרת דייג בצלילה ושקיות דגים.
בבדיקה מול החשודים התברר כי כוונתם לדוג
בצלילה באמצעות רובה ללא רישיון ובתקופה
שאסורה בדייג.
החשודים זומנו לחקירה ונחקרו בגין דייג ללא
רישיון בתקופה אסורה בדייג בים התיכון.

12/05/2017

54255

פלמחים

סיור ימי לאכיפה אזור פלמחים במהלכה לא נרשמו
חריגים.

15/05/2017

54346

אשדוד

סיור ימי לאכיפת דייג לא חוקי בים התיכון בתקופה
אסורה לדייג ,במהלכו לא נרשמו חריגים.

16/05/2017

54303

נתניה

18/05/2017

54311

חדרה

בעקבות דיווח על חשד לדייג לא חוקי באמצעות
רשתות בחוף פולג בנתניה בוצע סיור במקום וזוהו
שני חשודים שעוסקים בדייג באמצעות רשת ללא
רישיון ,החשודים עוכבו והתברר שהם פלסטינים.
הרשתות הוחרמו.
במהלך סיור אכיפה בים התיכון זוהתה סירת דייג
מול נמל חדרה ,על הסירה שני אנשים וציוד דייג
הכולל בלוני חמצן לצלילה ,בבדיקה הציגו רישיון
דייג ספורטיבי.
הדייג זומן לחקירה בגין דייג לא חוקי בתקופה
האסורה לדייג.

19/05/2017

54352

פלמחים

סיור ימי לאכיפת דייג לא חוקי בים התיכון בתקופה
אסורה לדייג אזור אשדוד פלמחים ,במהלכו לא
נרשמו חריגים.

25/05/2017

54373

קיסריה

סיור ימי לאכיפה בים במהלכו זוהתה סירה
שעסוקה בדייג ועליה 3אנשים שעסקו בדייג ,היו
מכלי חמצן לכל דייג.
הדייג זומן לחקירה בגין דייג לא חוקי ובתקופת
איסור דייג .
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מדינת ישראל
היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(פיצו"ח).

סה"כ אירועים שנפתחו – 21
סה"כ חקירות – 13
סה"כ טופלו  32תלונות
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