מידע לדייג – מפרץ אילת
תוכן זה אינו מחליף את האמור בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח1998-
פקודת הדיג ותקנותיהם

לחופי העיר אילת מתקיימת שונית טרופית מהצפוניות בעולם ,המהווה בית למגוון מיני בעלי חיים ייחודיים,
שבחלקם הגדול הוכרזו כערכי טבע מוגנים על פי חוק  -עליהם כולנו מחויבים לשמור ולהגן.
עולם המים המדהים שלנו רגיש ופגיע  -מאמץ משותף יבטיח את המשך קיומו ועתידו

עיקרי הנחיות רשות הטבע והגנים
הפגיעה בערכי הטבע המוגנים  -אסורה!
ערכי טבע מוגנים כוללים דגים ,אלמוגים ,רכיכות (בהן דיונונים) ,קווצי עור וצומח
פגיעה כוללת  -שבירה ,קטיפה ,שלייה ,שינוי תנוחה טבעית ,האכלת דגים ועוד
דיג  -ערכי טבע מוגנים הנידוגים בשוגג חיים או מתים ,יוחזרו לים באופן מידי תוך גרימת נזק קטן ככל הניתן
החזקה וסחר בערכי הטבע המוגנים – אסורים בכל מקום!
בתחומי שמורות הטבע  -הדיג אסור!
חוקי ותקנות רט"ג

רשימת ערכי הטבע המוגנים 2019

מפת אזורי דיג ושמורות טבע ימיות

עיקרי הנחיות אגף הדיג של משרד החקלאות
דיג בחכה מהחוף אינו דורש רישיון לדיג  -כל שיטת דיג אחרת מחויבת ברישיון אישי לכל דייג
דיג באמצעות חכות מכלי שייט מותר למחזיקים ברישיון דיג אישי – מעל  3חכות נדרש רישיון דיג לכלי השייט
דיג בחכות מכל כלי שייט מותר במרחק העולה על  300 -מטרים מקו החוף ומחוץ לאזור קצא"א האסור לדיג
דיג באמצעות רובה לדיג תת ימי או רשת זריקה (שבקה)  -אסור!
דיג בשיטת חטיפה תוך שימוש בקרס מרובת עוקצים  -אסור!
דיג באמצעות רשת ,מלכודת ,מערך קרסים ושיטות מקצועיות נוספות מחייב רישיון דיג אישי מקצועי מתאים
פעילות הדיג המקצועי מוגבלת לכלי שיט הרשום ברישיון לדיג בשיטות מקצועיות
מידע לדייג  -פקודת הדיג  -תקנות הדיג  -נוהל רישיונות הדיג  -בקשת רישיון דיג  -שימוש באמצעי עזר

הנחיות כלליות
נהיגה והכנסת רכבים לתחום חוף הים ,בין קו הסלעים לקו גאות הים ובניגוד לשילוט  -אסורה!
שמור על הניקיון .השלכת או השארת פסולת  -אסורה!
חוק איסור נהיגה בחופים

חוק הניקיון

כולנו מחויבים להכיר ולשמור על החוקים שנועדו להגן על בית הגידול הרגיש והחשוב הזה

העובר על החוקים והתקנות צפוי לשאת בעונשים הקבועים בחוק
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מידע לדייג – מפרץ אילת
מינים מותרים לדיג במפרץ אילת
המינים המפורטים ברשימה הינם מינים המותרים בדיג במפרץ אילת .מיני הדגים שאינם נמנים ברשימת
המשפחות המופיעות מטה  -מוכרזים כערכי טבע מוגנים האסורים בדיג

לצפייה בתמונות הדגים  -לחיצה על השם המדעי של משפחות הדגים תוביל לאתר Fishbase
No.

רשימת המשפחות
המותרות לדיג במפרץ
אילת

מספר
מינים
ידוע

פירוט נוסף

1

משפחת סיכניים

4

ארס  /סיכן

Family Siganidae

2

משפחת ספרוסיים

10

סרגוס /דניס /פארידה

Family Sparidae

3

משפחת קיפוניים

1

בורי /קיפון

Family Mugilidae

4

משפחת מוליתיים

11

ברבוניה /סולטן איברהים /מולית

Family Mullidae

5

משפחת צניניתיים

28

אריצ'ולה /אינטיאס /טרכון/סריולGT /

Family Carangidae

6

משפחת קולייסיים

12

טונה /טונית /פלמידה /מקרל /בוניטו

Family Scombridae

7

משפחת דגי חרב

1

דג חרב

Family Xiphiidae

8

משפחת אספירניים
(למעט ברקודה
גדולה)

1+3

מליטה

Family Sphyraenidae

Class Osteichthyes
שם מדעי

ברקודה גדולה – מין מוגן

9

משפחת הלוטיניים

21

קיים דמיון למיני ה"שורי" המוגנים

Family Lutjanidae

10

משפחת כחליים

7

בלו-פיש /כחל

Family Caesionidae

11

משפחת שיפודניים

5

גוליה /חניתן /אבלן

Family Belonidae

12

משפחת חד-ליסתיים

3

לסת תחתונה מאורחת ומחודדת

Family Hemiramphidae

13

משפחת רצועניים

2

דג סרט /ברקודת עומק

Family Trichiuridae

14

משפחת חלילניים

2

חלילן

Family Fistulariidae

15

משפחת שרבביים

1

סילבר דולר  /בידי

Family Gerreidae

16

משפחת נימיים

11

חוחן  /רומני

Family Nemipteridae

17

משפחת זאבניים

1

קונגר

Family Muraenesocidae

18

משפחת דאוניים

1

דגים מעופפים /סנוניתן

Family Exocoetidae

19

משפחת סרדיניים

6

סרדין

Family Clupeidae

20

משפחת עפיניים

4

אנשובי

Family Engraulidae

21

משפחת גמפיליים

1

מקרלי נחש  /סנוק מקרל

Family Gempylidae

ע"פ הרשימה ישנם  137מיני דגים המותרים לדיג במפרץ אילת  -יתכן וקיימים מינים נוספים השייכים למשפחות אלו
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