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שלגי     "מ אילן הסביבה לאיכות השר :מ
הדגים     " כלובי להוצאת ההחלטה לאישור אפעל

האפשרי      בהקדם בממשלה אילת מפרץ ."ממימי

שלגי  "מ השר פי     : "מ על לפעול מהממשלה מצפה אני
שהחליטה      ובניה לתכנון הארצית המועצה החלטת

השלישית  הדגים      בפעם כלובי את להוציא יש כי
אילת   ממפרץ ."המזהמים

את         לכלול שלא ובניה לתכנון הארצית המועצה החלטת בעקבות
בתמ   ת הימי ת ר  , 13א "החקלאו הש שלגי פנה השר "מ, אילן מ
הממשלה   ר למזכי ת מיימון  לאיכו את    ישראל שיעלה ת מנ על

הממשלה        בישיבת כבר הממשלה לאישור הארצית המועצה החלטת
.הקרובה

שלגי   אילן "השר המזהמים     :  ם הכלובי של בהוצאתם ה דחיי כל
עסק         ן רשיו ללא ם הפועלי לעבריינים פרס מתן היא יש. מהמים

כלובי           ידי על כיום התפוסה החוף רצועת את גם לציבור להחזיר
לכלובי        . הדגים והחשמל המים את לאלתר לנתק אילת עיריית על
מיום        , הדגים ל הח זאת ת לעשו לה ר התי י המחוז המשפט ת בי
לידה     1/2/04 ירחי תשעה חלפו בעלי    . ומאז של ללחצים להיכנע אין

ופוליטיים   כלכלים דיונים     ,  אינטרסים ספור אין שלאחר מצפה אני
תמ        ת א ר לאש ט תחלי ה והממשל י העניינ ל השיקו ר 13א "יגב

למפרץ      מחוץ הדגים כלובי את ."ולהוציא

הזיהום          שגורם בנזק ונוכח אילת במפרץ לאחרונה שביקר ציין השר
האלמוגים   ולשונית מידי    , למפרץ מוטלים מפעילותם כתוצאה אשר
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וגורמים         למים אחרים ומזהמים נוטריינטים של גדולות כמויות יום
המפרץ  . לזיהום

שלגי  "השר לאיכות      :  לשעבר השרה לחברתי להודות מבקש י אנ
ר    פרופסו נאות הסביבה על     יהודית המאבק את ניהלה אשר

מהמפרץ     המזהמים הדגים כלובי בזכותך   , הוצאת הוא היום ".ההישג

המאבק           את שניהלו הירוקים הארגונים את וברך השר הודה כן כמו
שנים    במשך ובחריצות .באדיקות

ההחלטה    "  מצ  *  הצעת   ב

אילת      –   13  /  א  "  תמ במפרץ הדגים החלטה     כלובי   מ  "  מ   –   16.11.04  הצעת
המועצה   "  יו   ר

הארצית  דו   , המועצה את שלמדה תוכנו    "לאחר את ושקלה המדענים ח
ואת 

ביחס          בדבר הנוגעים הגורמים כל עמדת את ששמעה ולאחר המלצותיו
בדבר          "לדו בפניה שהועלו השונות ההצעות את ששקלה ולאחר ח

תמ      במסגרת ת הימי ת החקלאו ב שילו ת קצוב   13/א"אפשרו זמן ,לפרק
כדלקמן  :מחליטה

תפקידה        . א י כ ך כ ל ע ת הארצי ה המועצ ה חזר ה החלטותי ל בכ
טווח       " ת וארוכ ת ארצי ל כל ה בראי י לאומ ן בתכנו ק ולא" לעסו

ת   החלטו ל על      "לקב ך הפי י בלת ן באופ ע להשפי ם בה ש שי
".המפרץ

עמדות        . ב ה בפני ו שהוצג לאחר ידה ל ע ו התקבל אלה ת החלטו
ע         למפרץ הנגרם לנזק טענו אשר רבים הדגים  "מומחים כלובי .י

למפרץ          מזיקים אינם הדגים כלובי כי אחרים מומחים טענו .כנגדם
קיימת          שלפחות היה ברור המומחים עמדות בין להכריע מבלי גם
בחנקות          המפרץ וזיהום הדגים כלובי בין לקשר באשר ודאות אי

האלמוגים    שוניות הידרדרות .לבין
שלא          הארצית המועצה החלטות בבסיס שעמדה היא זו ודאות אי

תמ      במסגרת הדגים כלובי את .13/א"לכלול
המומחים         . ג צוות דעת חוות את למדו המועצה שחברי לאחר גם

הישיבה      במהלך ממצאיהם בפניהם והוצגו על  , הבינלאומי חולק אין
אינו            הדגים כלובי של שמקומם סבר המומחים צוות שגם כך

אילת  על   , במפרץ חולק ואין
של           הקודמות להחלטותיה בבסיס שהיה הספק הוסר שלא כך

הארצית  אורך       . המועצה לכל הצוות נקט בה מהלשון ברור הדבר
כמו  ח "הדו מובנים    :  ם אינ ן שעדיי ם פרטי ש "י ממקורות "  תוספת
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הארוך         בטווח המערכת תפקוד את לשנות עלולה נשלטים ".בלתי
ברורה      " באנליזה צורך ויש סותרים דיווחים המומחים ". קיימים צוות

בכלובים          הדגים גידול להמשך הקריטי הזמן משך מהו קבע לא
שבו     והאלמוגים עצמו המפרץ . מבחינת

מהמפרץ         ם הדגי ת להוצא ן זמ ק פר ע הצי א הו ת זא ת לעומ
ולמימוש           למחקר הדרוש לזמן באשר הערכות על בהסתמך

ביבשה     לגידול הדגים .העברת
אילת          . ד מפרץ של הנדיר הימי הנוף מכמני את כולם הדגישו מנגד

בפרט    , בכלל שבו האלמוגים שוניות טבע  , ושל משאב המהווים
העיקרי         הכלכלי הענף שהיא התיירות של הגדולים ומתומכיה נדיר

וסביבתה  טבע     . באילת למשאב כי השתכנעה הארצית המועצה
התפקיד          על גודל בסדר העולה וכלכלי חברתי תפקיד זה נדיר

באזור      הדגים תעשיית של והכלכלי .החברתי
זאת  .ה ל כ ר דו  , לאו ד לימו ר תגובות   "לאח ת ושמיע ם המדעני ח

אליו   ביחס בדו     , הצדדים ן אי כי ת הארצי המועצה ח"השתכנעה
ובהתאם       ת הקודמו ה מהחלטותי י שינו ק להצדי י כד ם המדעני
בתמ         הדגים כלובי את להכליל אין המונעת הזהירות /א"לעיקרון

13.
כי         . ו המועצה ממליצה הדגים במגדלי התחשבות תוך זאת עם יחד

ל        ועד בהדרגה תעשה אילת ממפרץ הכלובים חודשים 14-הוצאת
הדגים     , מהיום של חיים מחזור תקופת .שהם

המפרץ         למימי חדשים דגים הכנסת תותר לא זו המועצה. בתקופה
המשפטיים        ההליכים במסגרת זה הסדר לעגן ממליצה הארצית

הדגים     מגדלי כנגד ועומדים .התלויים
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