היחידה הימית

דגים חכם – שומרים על הים
מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג

מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג
בחודש דצמבר  2016נכנסו לתוקפן תקנות הדיג המעודכנות .עדכון התקנות
הוא חלק ממערך שיקום ענף הדיג בים התיכון .את התקנות קבע ועדכן אגף
הדיג במשרד החקלאות ,והן אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת.
רשות הטבע והגנים היא הגוף הרשמי במדינת ישראל שממונה על אכיפת
חוקי שמירת הטבע בארץ ,והחל מינואר  2018רשות הטבע והגנים ממונה גם
על הפיקוח על הדיג בישראל ועל אכיפת תקנות הדיג ופקודת הדיג.
מטרת החוק ,התקנות והנהלים היא להביא לשיפור מצב ענף הדיג בישראל
באמצעות ניהול מקיים של משאב הדגה .הניהול ייעשה באמצעות מחקר,
ממשק דיג ,פיקוח ,ואכיפה של התקנות .על מנת לאכוף את תקנות הדיג
המעודכנות ופקודת הדיג רשות הטבע והגנים הקימה מערך פיקוח ימי
שיפעל בים התיכון ,במפרץ אילת ובכנרת.
כדי להבטיח גישה נוחה וברורה לתקנות המעודכנות הכנו מסמך המציג את
עיקרן .חשוב להדגיש שמובאים בו עיקרי הדברים ,המהווים הסבר בלבד,
והם אינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך “פקודת ותקנות הדיג –
 "1937המעודכן ובמסמך “רישיונות דיג – נוהל".

תוכן זה אינו מחליף את תקנות הדיג המחייבות על פי חוק.
את המסמכים המלאים ,הכוללים תקנות ותיקות ומעודכנות ,ניתן למצוא
באתר משרד החקלאות.

דייג ,חשוב לדעת:
• התקנות נקבעו על ידי אגף הדיג של משרד החקלאות ,ורשות הטבע
והגנים נבחרה לאכוף אותן בשטח.
• בכוונת רשות הטבע והגנים לאכוף את החוק ברגישות אך בנחישות – אל
מול כל שיטות הדיג ,כל המגזרים וכל הדייגים.
• כשאתה פוגש פקח של רשות הטבע והגנים בים ,בחוף או במעגן ,אתה
מחויב על פי חוק להזדהות ,להציג רישיונות ולציית להוראות הפקח.
• הדיג בשמורות טבע ימיות אסור בהחלט על-פי חוק.

• הדיג והסחר של מינים מוגנים אסור גם מחוץ לשמורות הטבע.
את רשימת המינים המוגנים המלאה ניתן למצוא באתר רשות הטבע
והגנים .www.parks.org.il

אנא ,שמרו על התקנות ועל החיים בים –
אל תסתכנו בקנסות ובעונשים מיותרים.

תקנות התקפות בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה
המותרות בדיג:
• קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות מכלי אוויר מאולץ (או כל מתקן אספקת אוויר).
• קיים איסור מוחלט על דיג ברשת גריפה (“ג’ראף").

• קיים איסור מוחלט על דיג באמצעות כל חומר נפץ שהוא וכל חומר מזיק או רעיל.

• אורך מינימום

אורך מינימום הוא אורכו של דג המותר בדיג .הדג נמדד בשכיבה מקצה פיו עד קצה
זנבו .הסיבה שנקבע אורך מינימום היא למנוע דיג של פרטים צעירים שטרם הגיעו
לבגרות מינית ,ולכן לא יכולים להעמיד צאצאים וליצור דור המשך.
אם נָדֹוג דג קצר מהערכים המפורטים יש להטילו חזרה למים מייד.

דגי ים
מין הדג

אורך מותר לדיג
ורדית מצויה (ז'רבידן)
אובלד שחור זנב (מנורן)
שישן מסורטט (מרמיר)
גובס גליל (רופוס)

סרגוס מסורטט (סרגוס סרגוס)

 11ס"מ ויותר

Oblada melanura
Lithognathus mormyrus
Boops boops
Diplodus sargus

סרגוס הפסים (סרגוס חדאדי)

Diplodus cervinus

סרגוס הטבעת (סרגוס סופר)

Diplodus anularis

מולית אדומה (סולטן אברהים)

Mullus barbatus

מולית הפסים (סולטן ברבוניה)

Mullus surmuletus

טרכון (טרולוס)
אופון זהב-פס (סולטן פס-זהב)
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Pagellus erythrinus

Trachurus sp.
Upeneus moluccensis

טרית דקה (סרדינה רפיע)

Sardinella aurita

טרית גסה (סרדינה עריד)

Sardinella maderensis

דגי ים
אורך מותר לדיג
 11ס”מ ויותר

מין הדג
דוסמר מצוי (סרדינה מברום)
צנינון דו-ימי (טרולוס צהוב)
ספרוס זהוב (דניס/אג’אג’)

 15ס”מ ויותר

שינן החוט (פארידה)
שפרנון שווה קוצים (פארידה)
בקלה ים תיכונית (בקלה)

 16ס"מ ויותר

סולית מצויה (סול/סמק מוסה)
אופירית נודדת (חול/מקרוני)
קיפון בורי (בורי)

 20ס"מ ויותר

 40ס"מ ויותר

 70ס"מ ויותר

Alepes djedaba
Sparus aurata
Dentex gibbosus
Pagrus sp
Merluccius merluccius
Solea vulgaris
Saurida undosquamis
Mugil cephalus

קיפון זהוב (דהבן)

Liza aurata

קיפון חרוץ (כבאן)

Liza saliens

קיפון כילון (מוקשל)
קיפון טובר (טובר)

 30ס"מ ויותר

Dussumieria acuta

Chelon labrrosus
Liza ramada

אספירנה חלקה (ספרינה)

Sphyraena sphyraens

אספירנה מליטה (מליטה)

Sphyraena chrysotaenia

צינון אמריקאי (כסף)
סקומברן זריז (פלמידה לבנה)

Polyprion americanus
Scomberomorus commerson

מוסר מלכותי (מוסר)

Argirosomus regius

דקר הסלעים (דאור)

Epinephelus guaza

דקר אלכסנדרוני (חפש)

Epinephelus alexandrinus

דוקרנית אדומה (ארדי)

Mycteroperca rubra

דקר המכמורת (לוקוס)

Epinephelus aeneus

טונה כחולת סנפיר

Thunnus thynnus

דגי מים מתוקים
מין הדג

אורך מותר לדיג
 12ס"מ ויותר

לבנון (סרדין כנרת)

 18ס"מ ויותר

טברנון שמעון (מרמור)

Tristramella simonis

 20ס"מ ויותר

אמנון הירדן (מושט לובד)

Oreochromis aureus

 22ס"מ ויותר

אמנון הגליל (מושט אביאד)
בינית ארוכת ראש (קרסין)

 30ס"מ ויותר

ירדני (חפאפי)
בינית גדולת קשקש (קישרי)

 45ס"מ ויותר
 80ס"מ ויותר
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קיפון בורי (בורי)
קיפון טובר (בורי טובר)
כסיף

Mirogex terraesanctae

Sarotherodon galilaeus
Barbus longicepa
Capoeta damascina
Tor canis
Mugil cephalua
Liza ramada
Hypophtalmichthys molitrix

דיג מסחרי (מקצועי):
דייג יקר,
להלן עיקרי תקנות הדיג המעודכנות .בהיותך בעל מקצוע העוסק בתחום
הדיג חשוב לנו שתכיר את דרישות החוק .כך נוכל “ליישר קו” ולעבוד יחד
בשיתוף פעולה מלא.

רישיונות דיג מקצועיים
• לעיסוק בדיג מקצועי נדרש רישיון דיג אישי מקצועי וכן נדרש רישיון
מקצועי גם לסירת הדיג המשמשת לדיג ,זאת על פי פקודת הדיג ובהתאם
לדרישות המופיעות בנוהל רישיונות הדיג.

• בכל מקרה מותר לעסוק אך ורק בשיטות הדיג המצוינות ברישיון.
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עיקרי התקנות בחלוקה לאזורים ימיים
ועל פי שיטות דיג :ים תיכון
דיג מכמורת
• איסור דיג בתקופת הגיוס
בכל שנה יחול איסור דיג עד  90ימים רצופים בין  1במאי ל 31-באוגוסט ,כפי
שיקבע פקיד הדיג הראשי .הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד
הדיג הראשי בעיתון יומי.
✽✽

• אורך שק
אין להשתמש בשק שאורכו פחות מ 4-מטרים.
• “קורה חופרת"
אין להשתמש בקורה חופרת המחוברת לחלק הקדמי של הרשת ונגררת על
קרקעית הים.
• אמצעים להקלת גרירת הרשת
אין להשתמש בכדורים ,בצמיגים ,בגלגלים או באביזרים אחרים המחוברים
לרשת ומיועדים להקל את גרירת הרשת על סלעים ולמנוע הסתבכות של
הרשת בסלעים.
• גודל עין רשת
ברשת הגודל המינימלי הוא  22מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של
 44מילימטר.
בשק הגודל המינימלי הוא  24מילימטר מקשר לקשר או מידת מתח של 48
מילימטר.

פשק

כבל

מצופים
פשק
הרקולס

Trawl board

Sweeps

דיג מכמורת
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• אזורים אסורים לדיג✽ (ניתן לראותם במפה):
 אזורים סלעיים מוגדרים
 מצפון לקו דור-הבונים
 ✽✽ מקו דור-הבונים עד קו בת-ים במים שעומקם פחות מ 30-מטרים
 ✽✽ מדרום לקו בת-ים במים שעומקם פחות מ 30-מטרים
 ✽✽ מדרום לקו בת-ים באזורים שבהם עומק המים פחות מ 25-מטרים,
ובשעות הלילה מ 21:00-עד  05:00בלבד
 ✽✽ עוד אזורים מוגדרים ותקפים בתקופת המעבר בלבד :ממערב לחדרה
		 ⋅ ממערב לנתניה ⋅ ממערב להרצליה ⋅ ממערב לתל אביב ⋅ ממערב
לבת-ים

✽ את האזורים ניתן לראות במפה המצורפת ,ואת נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו
ניתן למצוא בקובץ “תקנות הדיג (תיקון) ,התשע”ז–.”2016
✽ ✽ תקנות מעבר :תקנות אלו תקפות  3שנים מיום פרסומן (כאמור ,תקפות עד חודש
דצמבר .)2019
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דיג חופי
• איסור דיג בתקופת הרבייה
בכל שנה יחול איסור דיג עד  90ימים רצופים בין  1במרץ ל 1-ביולי ,כפי
שיקבע פקיד הדיג הראשי .איסור זה אינו חל על דיג מכמורת ועל דיג בחכה
מהחוף .הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד הדיג הראשי בעיתון
יומי.
✽✽

• איסור דיג לוקוסים בתקופת הרבייה
בין  1במאי ל 30-ביוני בשנת  2018קיים איסור על דיג דגים השייכים לתת-
משפחת הדקרים (לוקוס) .אם נדוג דג כאמור ,יש להטילו חזרה למים מייד.
• רשת עמידה (זימים/סבכה)
גודל עין רשת מינימלי הוא  30מילימטר מקשר לקשר.
• דיג בנחלים ובפתחם
אין לדוג ברשת בנחלי ים תיכון ובתחום  100מטרים מהנקודה שבה הם
נשפכים לים.
• שליטה על תנועת דגים

אין להשתמש באמצעים המכוונים להמריץ את תנועת הדגים לתוך רשתות
או מלכודות ,או באמצעים המכוונים להוציא דגים ממקום מסתור.

רשת עמידה

✽ ✽ תקנות מעבר :תקנות אלו תקפות  3שנים מיום פרסומן (כאמור ,תקפות עד חודש
דצמבר .)2019
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דיג הקפה
רשת הקפה (רשת טבעת"/צ'ינצ'ולה")
• אין לדוג בשיטה זו במרחק פחות מ 500-מטרים מהחוף.
• גודל עין הרשת המינימלי ברשת הקפה הוא  12מילימטר מקשר לקשר.

כבל
טבעות הטבעות משקולות

רשת הקפה (טבעת)

מפרץ אילת
• רשת עמידה (זימים/סבכה)
דיג בשיטה זו אסור מחופו של מפרץ אילת אך מותר משיט בסירה ,בתנאי
שאורכן הכולל של הרשתות הוא פחות מ 2,000-מטרים.
גודל עין הרשת המינימלי ברשת עמידה הוא  30מילימטר מקשר לקשר.
• רשת זריקה ("שבקה")
אסור לדוג בשיטה זו במפרץ אילת.
• רשת הקפה (רשת טבעת"/צ'ינצ'ולה")
גודל עין הרשת המינימלי ברשת הקפה הוא  12מילימטר מקשר לקשר.

11

• רשת קבועה
אין להשאיר רשת או סורג מעוגנים לקרקעית יותר מ 7-ימים.
גודל עין מינימלי במלכודות דגים או סרטנים הוא  30מילימטר מחיבור
לחיבור בכל חלקי המלכודת ,ולמצוף יש לצרף תווית פלסטיק ועליה פרטי
רישיון הדיג של בעל המלכודת.
• אזורים אסורים לדיג

✽

✽ את נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו ניתן למצוא בקובץ "תקנות הדיג (תיקון),
התשע"ז–."2016
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כנרת
• איסור דיג בתקופת הקינון וההטלה של דג אמנון הגליל
בכל שנה יחול איסור דיג זה בכל אמצעי שהוא עד  90ימים רצופים בין
 15למרץ ל 15-ביולי ,כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי .האיסור תקף בשטחים
הבאים:
✽✽

שטח
הבטיחה

שטח חוף
מגדל גינוסר

הודעה על המועד המדויק ועל תחום השטח תפורסם על ידי פקיד הדיג
הראשי בעיתון יומי.

• מערך חכות ("שאראק")
דיג בשיטה זו אסור בכנרת.

חוט ראשי
סעיף
מערך חכות שקוע
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• רשת זריקה ("שבקה")
דיג בשיטה זו אסור בכנרת ובמערכת מימי הירדן.
• רשת עמידה (זימים/סבכה)
דיג בשיטה זו אסור מחופה של הכנרת ,אך מותר משיט בסירה בתנאי
שהאורך הכולל של הרשתות הוא פחות מ 1,000-מטרים.
• רשת הקפה (רשת טבעת"/סקלבה")
בשיטה זו דיג אמנונים ,שפמנונים וביניות אסור בכנרת ובמערכת מימי
הירדן ,בתנאים הבאים:
 אורך השק הוא פחות מ 15-מטרים
 גובה השק הוא פחות מ 10-מטרים

• גודל עין הרשת המינימלי
ברשת הקפה וברשת עמידה הוא  45מילימטר מקשר לקשר.
• גודל עין רשת
לכל רשת בשיטת דיג מסוימת יש גודל עין מינימלי .גודל עין הרשת נמדד
בשתי דרכים :בין קשר לקשר (קטע א’ בתרשים) ,ובמידת המתח (קטע
ב’ בתרשים).

מידת מתח
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שר
מק

שר
לק

רישיונות דיג מסחרי (מקצועי)

דוגמאות של רישיונות דיג מקצועי – אישי ולספינה
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דיג ספורטיבי
דייג יקר,
דיג ספורטיבי הינו דיג למטרות פנאי ,ועל הדייגים הנהנים מהים מוטלת
החובה לפעול על פי חוק ולעזור לשמור על משאב הדגה.
בהיותך דייג ספורטיבי חשוב לנו שתכיר את החוק כדי שתוכל להפיק את
מרב ההנאה מספורט הדיג ,ויחד נעבוד בשיתוף פעולה מלא .להלן עיקרי
תקנות הדיג המעודכנות.

רישיונות דיג ספורטיביים
• כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג חוץ מדיג בחכה מהחוף.

• פקיד הדיג הראשי מנפק שני סוגי רישיונות לדיג ספורטיבי :רישיון אישי
ורישיון לספינה.
• על פי רישיון לדיג ספורטיבי מותר לדוג בשיטות הבאות ,המחייבות החזקת
רישיון דיג ספורטיבי בתוקף:
 .1בחכה שאינה מוטלת מהחוף .לדיג ביותר מ 3-חכות פעילות נדרש גם
רישיון דיג ספורטיבי לספינה (או לכלי השיט ,למשל קיאק) שממנה
נעשה הדיג.
 .2בצלילה חופשית ללא שימוש באמצעי נשימה מלאכותיים ,ורק בים
התיכון.
• רישיון דיג ספורטיבי לספינה יוגבל לדיג ב 12-חכות יחידות לכל היותר
לספינה או לדיג בשיטת צלילה חופשית ,ורק בים התיכון.

תקנות התקפות בכל האזורים הימיים ובכל תקופות השנה
המותרות בדיג:
• שלל הדיג היומי מוגבל בכמותו עד  5ק"ג לכל היותר או ל 2-דגים גדולים
לכל היותר (גם אם משקל כל דג יותר מ 5-ק"ג)
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עיקרי תקנות בחלוקה לאזורים ימיים
ים תיכון:
• איסור דיג בתקופת הרבייה
בכל שנה יחול איסור דיג עד  90ימים רצופים בין  1במרץ ל 1-ביולי ,כפי
שיקבע פקיד הדיג הראשי .הודעה על המועד המדויק תפורסם על ידי פקיד
הדיג הראשי בעיתון יומי.
איסור זה אינו תקף לדיג בחכה מהחוף ולדיג מכמורת.
✽✽

• איסור דיג לוקוסים בתקופת הרבייה
בין  1במאי ל 30-ביוני בשנת  2018קיים איסור על דיג דגים השייכים לתת-
משפחת הדקרים (לוקוס) .אם נדוג דג כאמור ,יש להטילו חזרה למים מייד.
✽ ✽תקנות מעבר :תקנות אלו תקפות  3שנים מיום פרסומן (כאמור ,תקפות עד חודש
דצמבר .)2019

מפרץ אילת:
• שיטת הדיג היחידה ברישיון המותרת במפרץ אילת היא דיג בחכה
ומספינה בלבד.
• הדיג מותר רק מחוץ לטווח  300מטרים מקו החוף.

• אזורים אסורים בדיג:

✽

✽ את נקודות הציון המדויקות של אזורים אלו ניתן למצוא בקובץ "תקנות הדיג (תיקון),
התשע"ז–."2016

18

כנרת
• איסור דיג בתקופת הקינון וההטלה של דג אמנון הגליל
בכל שנה יחול איסור דיג בכל אמצעי שהוא עד  90ימים רצופים בין 15
במרץ ל 15-ביולי ,כפי שיקבע פקיד הדיג הראשי .האיסור תקף בשטחים
הבאים:
✽✽

שטח
הבטיחה

שטח חוף
מגדל גינוסר

בתקופה זו הדיג מותר מחוץ לטווח  100מטרים מקו החוף בכל שטח האגם.
הודעה על המועד המדויק ועל תחום השטח תפורסם על ידי פקיד הדיג
הראשי בעיתון יומי.
• שיטת הדיג היחידה המותרת בכנרת היא דיג בחכה ומספינה בלבד.

✽ ✽תקנות מעבר :תקנות אלו תקפות  3שנים מיום פרסומן (כאמור ,תקפות עד חודש
דצמבר .)2019
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רישיונות דיג ספורטיבי

דוגמאות של רישיונות דיג ספורטיבי– אישי ולספינה
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תזכורת -
שמורות טבע ימיות וערכי טבע מוגנים
דיג בשמורות טבע ימיות אסור בהחלט.
אלה שמורות הטבע הימיות המוכרזות בישראל כיום:
 שמורת ראש הנקרה-אכזיב  שמורת שקמונה  שמורת דור-הבונים
 שמורת איי דור ומעגן מיכאל  שמורת גדור  שמורת חולות ניצנים
 שמורת ים אבטח  שמורת ים שקמה  שמורת האלמוגים
על כל דייג להכיר את גבולות שמורות הטבע הימיות .פירוט מקום גבולות
שמורות הטבע הימיות המוכרזות ותיאורם נמצא באתר הרשות ובעלון
מידע שצורף לרישיונות הדיג לשנת .2018

מינים מוגנים
מינים אלו אסור לדוג כלל ,בשום גודל ובשום אמצעי:
• כל מיני הכרישים והבטאים (למשל גיטרן וחתולי ים)
• כפן גושמני (לובסטר/סיגל)
• כל מיני היונקים הימיים
• כל מיני צבי הים

נתקלתם ביונקים או בזוחלים ימיים פצועים
הזקוקים לטיפול רפואי?
פנו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון *3639
( 24שעות ביממה).
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תודה על שיתוף הפעולה,
יגאל בן ארי ,מנהל היחידה הימית ,רשות הטבע והגנים
לפניות וקבלת מידע נוסףmarine@npa.org.il :
מוקד המידע של רשות הטבע והגנים *3639
תמונת שער :שבי רוטמן
האיורים בעמודים 13 ,11 ,10 ,8 :אוירו ע"י טוביה קורץ,
מתוך "דיג וגידול דגים בישראל" מאת ד"ר דני גולני.

רק בשיתוף פעולה איתכם ,הדייגים ,נצליח להגשים את המטרה המשותפת
– ניהול מקיים של משאב הדגה בארץ ,שיאפשר לכולנו להמשיך ליהנות מן
הים וממשאביו המוגבלים .שמירה על התקנות ,תסייע לנו במאמץ זה.
אנו מתכוונים לאכוף את החוק ברגישות ,אך בנחישות וללא פשרות.
הצטרפו אלינו בשמירה על הים.

אנו מדגישים שוב :עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם
מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך “תקנות הדיג –  ”1937המעודכן
ובמסמך “רישיונות דיג – נוהל” ,המחייבים על פי חוק.

בן אדם למקום
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