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תקנות הדיג )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיף9לפקודתהדיג,11937,ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת
ולפיסעיף2)ב(לחוקהעונשין,התשל"ז-21977)להלן-חוקהעונשין(,אנימתקיןתקנות

אלה:

בתקנותהדיג,31937)להלן-התקנותהעיקריות(,בכלמקום,במקום"מטעמיםמיוחדים1בשינוימונח
שיירשמו"יבוא"בהחלטהמנומקתבכתב",וכלשינוייהצורההדקדוקייםהמחויבים

ייעשולפיזהב

בתקנה1אלתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה1א

לפניההגדרה"דיגחופי"יבוא: )1(

""דיגברשתגריפה"-שיטתדיגשלפרישתרשתבמיםוגרירתהאלהחוף;

"דיגברשתעמידה"-שיטתדיגבאמצעותרשתהנפרשתבמיםבצורהאנכית
ומעוגנתלקרקע;

"דיגברשתזריקה"-שיטתדיגבאמצעותזריקתרשת)"שבכאתטרח"(;

"דיגברשתטבעת"-שיטתדיגבאמצעותרשתשלחלקההתחתוןמוצמדות
טבעותשבהןמושחלכבלהמשמשלסגירתה;

"דיגמכמורת"-שיטתדיגשלגרירתרשתעלידיספינה;

בהגדרה"הירדןויובליו",המילים"ותעלותהמים"-יימחקו; )2(

בהגדרה"מערכתמימיהירדן",במקום"הזורמיםמןהירדןומאגנוהיוםאושיזרמו )3(
להבאבגבולותישראל"יבוא"הזורמיםבאגןהירדן";

אחריההגדרה"מערכתמימיהירדן"יבוא: )4(

""מערךחכות"-מספרקרסיםהקשוריםלחוטאחדבזהאחרזה;

"מערךחכותשוקע"-מערךחכותשקרסיועלקרקעיתהים;

"מערךחכותצף"-מערךחכותשקרסיומצוייםבגוףהמים;

"המשרד"-משרדהחקלאותופיתוחהכפר;

"שק"-ברשתטבעתאוברשתהמשמשתלדיגמכמורת-החלקהאחורישל
הרשתשבונאספיםהדגים;"ב

בתקנה2)2א(לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"דוגמתטופסלפיתקנתמשנהזותפורסם3בתיקוןתקנה2
באתרהאינטרנטשלהמשרדוניתןלקבלובמשרדיאגףהדיגשלהמשרדבביתדגן,

חיפהאוטבריה"ב

בתקנה2אלתקנותהעיקריות-4בתיקוןתקנה2א

בתקנתמשנה)3()א(,במקום"ההתנעה"יבוא"ההנעה"; )1(

בתקנתמשנה)4(,בסופהיבוא"דוגמתטופסלפיתקנתמשנהזותפורסםבאתר )2(
האינטרנטשלהמשרדוניתןלקבלובמשרדיאגףהדיגשלהמשרדבביתדגן,חיפהאו

טבריה"ב

ע"ר1937,תוס'1,עמ'137;ס"חהתשמ"א,עמ'48ב 1

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשנ"ד,עמ'348ב 2

ע"ר1937,תוס'2,עמ'86ב 3
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במקוםתקנה4לתקנותהעיקריותיבוא:5בהחלפתתקנה4

"שיטותדיג
אסורות

לאידוגאדםבשיטותהדיגהאלה)להלן-שיטותדיג4ב )א(
אסורות(:

בדיגמכמורתביםהתיכון,אםאורךהשקקטןמ־4 )1(
מטרים;

מפתחם מטרים 100 ובתחומי תיכון ים בנחלי )2(
ברשת,למעטברשתותייעודיותלדיגדגיגיקיפונים
)בורי(;לענייןזה,"דגיג"-דגשאורכומקצהפיהוועד

קצהזנבואינועולהעל5סנטימטרים;

באמצעותרשתאוסורגקבועיםאואמצעיקבוע )3(
אחרבבפסקהזו,"קבוע"-המעוגןלקרקעבמשךתקופה

שלשבעהימיםאויותר;

תוךשימושבכלאמצעיהמכווןלהמריץתנועת )4(
דגיםלתוךרשתותאומלכודות,אולהוצאתםממקום

מסתור;

באמצעותמערךחכותביםכנרת; )5(

באמצעותרובהתת־ימי,ביםכנרתובמפרץאילת; )6(

מיתקנינשימהמלאכותייםלצלילה; )7(

ברשתעמידה,אםמתקייםאחדמאלה: )8(

מחוףיםכנרתאומחוףמפרץאילת; )א(

מכלישיטביםכנרת,אםאורכןהמצטבר )ב(
שלרשתותהעמידהעולהעל1,000מטרים;

מכלישיטביםתיכוןובמפרץאילת,אם )ג(
אורכןהמצטברשלרשתותהעמידהעולהעל

2,000מטרים;

תוךשימושבנשקחם; )9(

במערכתמימיהירדןובמפרץאילתברשתזריקה; )10(

תוךשימושבמחוללמכותחשמל; )11(

ברשתגריפה; )12(

מכלישיטבאמצעות- )13(

מערךחכותשוקע,שאורכוהמצטברעולה )א(
על5,000מטריםאושמספרקרסיועולהעל1,500;

במערךחכותצףשאורכוהמצטברעולהעל )ב(
60,000מטריםאושמספרקרסיועולהעל2,000;

בדיגמכמורת,תוךשימושבקורההמחוברתלחלק )14(
הקדמישלהרשת,אשרנגררתעלקרקעיתהים)"קורה
חופרת"(אותוךשימושבכדורים,צמיגים,גלגליםאו
אבזריםאחרים,המחובריםלרשתומיועדיםלהקלעל

גרירתהעלגביסלעיםולמניעתהסתבכותהבהם;

החלפתתקנה4במקוםתקנה4לתקנותהעיקריותיבוא:5ב

"שיטותדיג
אסורות

לאידוגאדםבשיטותהדיגהאלה)להלן-שיטותדיג4ב )א(
אסורות(:

בדיגמכמורתביםהתיכון,אםאורךהשקקטןמ־4 )1(
מטרים;

מפתחם מטרים 100 ובתחומי תיכון ים בנחלי )2(
ברשת,למעטברשתותייעודיותלדיגדגיגיקיפונים
)בורי(;לענייןזה,"דגיג"-דגשאורכומקצהפיהוועד

קצהזנבואינועולהעל5סנטימטרים;

באמצעותרשתאוסורגקבועיםאואמצעיקבוע )3(
אחרבבפסקהזו,"קבוע"-המעוגןלקרקעבמשךתקופה

שלשבעהימיםאויותר;

תוךשימושבכלאמצעיהמכווןלהמריץתנועת )4(
דגיםלתוךרשתותאומלכודות,אולהוצאתםממקום

מסתור;

באמצעותמערךחכותביםכנרת; )5(

באמצעותרובהתת־ימי,ביםכנרתובמפרץאילת; )6(

מיתקנינשימהמלאכותייםלצלילה; )7(

ברשתעמידה,אםמתקייםאחדמאלה: )8(

מחוףיםכנרתאומחוףמפרץאילת; )א(

מכלישיטביםכנרת,אםאורכןהמצטבר )ב(
שלרשתותהעמידהעולהעל1,000מטרים;

מכלישיטביםתיכוןובמפרץאילת,אם )ג(
אורכןהמצטברשלרשתותהעמידהעולהעל

2,000מטרים;

תוךשימושבנשקחם; )9(

במערכתמימיהירדןובמפרץאילתברשתזריקה; )10(

תוךשימושבמחוללמכותחשמל; )11(

ברשתגריפה; )12(

מכלישיטבאמצעות- )13(

מערךחכותשוקע,שאורכוהמצטברעולה )א(
על5,000מטריםאושמספרקרסיועולהעל1,500;

במערךחכותצףשאורכוהמצטברעולהעל )ב(
60,000מטריםאושמספרקרסיועולהעל2,000;

בדיגמכמורת,תוךשימושבקורההמחוברתלחלק )14(
הקדמישלהרשת,אשרנגררתעלקרקעיתהים)"קורה
חופרת"(אותוךשימושבכדורים,צמיגים,גלגליםאו
אבזריםאחרים,המחובריםלרשתומיועדיםלהקלעל

גרירתהעלגביסלעיםולמניעתהסתבכותהבהם;
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בה )"עוגן"(, עוקצים מרובה קרס בעלת בחכה )15(
מושלךהקרסלשםלכידתהדגבגופו)"חטיפה"(;

הקצר במרחק התיכון, בים טבעת ברשת בדיג )16(
מ–500מטריםמהחוף;

בדיגברשתטבעתבמערכתמימיהירדןהמשמשת )17(
לדיגאמנונים,שפמנוניםוביניות,אםאורךהשקקטן

מ–15מטריםוגובהוקטןמ–10מטריםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,רשאיפקידהדיגהראשי )ב(
להתיר,למבקשמסוים,לתקופהשיקבעובהחלטהמנומקת
בכתב,שימושבשיטותהדיגהאסורותהמנויותבפסקאות
4)2(,4)3(,4)6(,4)7(,4)10(,4)11(,4)12(ו־4)16(למטרותמחקר

אולצורךמניעתנזקלדגהב"

במקוםתקנה5לתקנותהעיקריותיבוא:6בהחלפתתקנה5

"מידהמזערית
לעינירשתות

לאידוגאדםדגיםברשתאםמידתעיניהרשתקטנה5ב )א(
מהקבועלהלן:

ברשתמכמורת-22מילימטרמקשרלקשראו )1(
מידתמתחשל44מילימטר,ובשק-24מילימטרמקשר

לקשראומידתמתחשל48מילימטר;

מימי במערכת לדיג המשמשת עמידה ברשת )2(
הירדן-45מילימטרמקשרלקשר;

ברשתעמידה,במקוםשאינומערכתמימיהירדן )3(
-30מילימטרמקשרלקשר;

הירדן, מימי במערכת טבעת, רשת של בשק )4(
45 - וביניות שפמנונים אמנונים, לדיג המשמשת

מילימטרמקשרלקשר;

בכלרשתאחרת-12מילימטרמקשרלקשרב )5(

לאידוגאדםבמלכודתדגיםאוסרטנים,זולתאםגודל )ב(
עיןהמלכודתהוא30מילימטריםאויותרמחיבורלחיבור,בכל
חלקיהמלכודתולמצוףהמחוברלמלכודתמצורפתתווית

פלסטיקהנושאתאתפרטירישיוןהדיגשלבעלהמלכודתב

עלאףהאמורבתקנותמשנה)א(או)ב(,רשאיפקידהדיג )ג(
הראשילהתיר,לתקופהשיקבעובהחלטהמנומקתבכתב,
שימושברשתאובמלכודתשלאמתקיימיםבהןהתנאים
הקבועיםבתקנותהמשנההאמורות,למטרותמחקראולצורך

מניעתנזקלדגהב"

תקנה5דלתקנותהעיקריות-בטלהב7בביטולתקנה5ד

תקנה5הלתקנותהעיקריות-בטלהב8בביטולתקנה5ה

בתקנה6לתקנותהעיקריות-9בתיקוןתקנה6

במקוםהכותרתיבוא"גודלמזערישלדגים"; )1(
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בתקנתמשנה)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"ובלבדשמותרלדוג"עדהמילים )2(
"מישדגאותם"יבוא"הוראותתקנתמשנהזולאיחולועלדגיםבמשקלכוללשאינו
עולהעלקילוגרםאחד,הנדוגיםאומוחזקיםלצורךשימושמיידיכפיתיוןלדיגבחכה"ב

אחריתקנתמשנה)ג(יבוא: )3(

נדוגודגיםשלאלפיתקנהזו,ישלהשיבםלמיםבאופןמיידיב" ")ד(

בתקנה7א)1(לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"בתקנהזו,"האחראילספינתדיג"-מי10בתיקוןתקנה7א
שניתןלורישיוןלספינהלעסוקבדיגלפיתקנה2א"ב

בתקנה8)1(לתקנותהעיקריות-11בתיקוןתקנה8

ברישה,במקום"אסורלדוגדגים"יבוא"לאידוגאדםדגיםבאזוריםהאלה:"; )1(

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

ביםהתיכון,בדיגמכמורת,באזוריםהמתוחמיםעלידיהנקודותהגאוגרפיות ")ד(
כמפורטלהלן:

דור- קו - )להלן הגאוגרפיות הנקודות בין המתוחם לקו מצפון )1(
הבונים(:

XרשתישראלYרשתישראל

7943ב899192455ב723068

2548ב0043170190ב727368

במקוםשבועומקהמיםפחותמ־40מטרים,ביןהקודור-הבונים )2(
מצפוןועדהקוהמתוחםביןהנקודותהגאוגרפיותלהלן,מדרום)להלן-קו

בתים(:

XרשתישראלYרשתישראל

9979ב6128175454ב658597

343ב8553154229ב665717

במקוםשבועומקהמיםפחותמ־30מטרים,מדרוםלקובתים; )3(

ממערבלחדרה: )4(

XרשתישראלYרשתישראל

8ב9709353ב178408

5710536ב173555

7ב9714331ב174965

6ב1713114ב179752

ממערבלמכמורת: )5(

XרשתישראלYרשתישראל

1ב8700912ב173368

5ב9705931ב174799

9ב1705495ב177434

5ב5700294ב176329

בתקנתמשנה)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"ובלבדשמותרלדוג"עדהמילים )2(
"מישדגאותם"יבוא"הוראותתקנתמשנהזולאיחולועלדגיםבמשקלכוללשאינו
עולהעלקילוגרםאחד,הנדוגיםאומוחזקיםלצורךשימושמיידיכפיתיוןלדיגבחכה"ב

אחריתקנתמשנה)ג(יבוא: )3(

נדוגודגיםשלאלפיתקנהזו,ישלהשיבםלמיםבאופןמיידיב" ")ד(

בתקנה7א)1(לתקנותהעיקריות,בסופהיבוא"בתקנהזו,"האחראילספינתדיג"-מי10ב
שניתןלורישיוןלספינהלעסוקבדיגלפיתקנה2א"ב

תיקוןתקנה7א

תיקוןתקנה8בתקנה8)1(לתקנותהעיקריות-11ב

ברישה,במקום"אסורלדוגדגים"יבוא"לאידוגאדםדגיםבאזוריםהאלה:"; )1(

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

ביםהתיכון,בדיגמכמורת,באזוריםהמתוחמיםעלידיהנקודותהגאוגרפיות ")ד(
כמפורטלהלן:

דור- קו - )להלן הגאוגרפיות הנקודות בין המתוחם לקו מצפון )1(
הבונים(:

XרשתישראלYרשתישראל

7943ב899192455ב723068

2548ב0043170190ב727368

במקוםשבועומקהמיםפחותמ־40מטרים,ביןהקודור-הבונים )2(
מצפוןועדהקוהמתוחםביןהנקודותהגאוגרפיותלהלן,מדרום)להלן-קו

בתים(:

XרשתישראלYרשתישראל

9979ב6128175454ב658597

343ב8553154229ב665717

במקוםשבועומקהמיםפחותמ־30מטרים,מדרוםלקובתים; )3(

ממערבלחדרה: )4(

XרשתישראלYרשתישראל

8ב9709353ב178408

5710536ב173555

7ב9714331ב174965

6ב1713114ב179752

ממערבלמכמורת: )5(

XרשתישראלYרשתישראל

1ב8700912ב173368

5ב9705931ב174799

9ב1705495ב177434

5ב5700294ב176329
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ממערבלהרצליה: )6(

XרשתישראלYרשתישראל

2ב3688882ב168121

6ב7688048ב170586

5ב6684526ב169137

9ב8685376ב166233

ממערבלתלאביב: )7(

XרשתישראלYרשתישראל

5ב7666941ב164339

1ב6668286ב160882

9ב8683053ב165673

7ב6682022ב169267

ממערבלאשדוד: )8(

XרשתישראלYרשתישראל

4ב3630516ב158020

9ב9634000ב160052

7ב8632770ב162426

9629106ב160218

ממערבלאשקלון: )9(

XרשתישראלYרשתישראל

7ב152390617944

8ב4620705ב149993

9ב6622655ב152150

5ב5622655ב156402

2ב3618507ב154971

בתקנה8אלתקנותהעיקריות-12בתיקוןתקנה8א

במקוםתקנתמשנה)א(יבוא: )1(

לאידוגאדםדגיםביםהתיכוןבתקופתהרבייה,למעטבדיגמכמורת;תקנת ")א(
משנהזולאתחולעלדיגבחכהמהחוףב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,רשאיפקידהדיגהראשילהתיר,בהחלטה )א1(
מנומקתבכתב,דיגביםתיכוןבתקופתהרבייה,בשיטותדיגובמועדיםשיורה,
ורשאיהואלתתהוראותבענייןסוגיהדגיםהמותריםלדיגושללהדיגהיומי
תפורסם זו משנה תקנת לפי היתר על הודעה כאמור; בדיג המותר המרבי

ברשומותב"
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בתקנתמשנה)ב()1(,בסופהיבוא"ושטחהירדןויובליו,בטווחשלעד2,000מטר )2(
מכניסתםלכנרת";

במקוםתקנתמשנה)ג(יבוא: )3(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,רשאיפקידהדיגהראשילהתירדיגבשטח ")ג(
הבטיחהאובחלקואובשטחחוףמגדלגינוסראובחלקוב";

בתקנתמשנה)ד(,במקום"עלתקופתהקינוןוההטלה"יבוא"עלתקופתהרבייה, )4(
עלתקופתהגיוסבמכמורת,עלתקופתהקינוןוההטלה";

בתקנתמשנה)ז(,בהגדרה"תקופתהקינוןוההטלה",במקום"אינהעולהעל60 )5(
ימיםרצופים"יבוא"אינהעולהעל90ימיםרצופים"ובסופהיבוא""תקופתהרבייה"
-התקופהשבין1במרסלבין1ביולישלכלשנה,ובלבדשהתקופההכוללתאינה

פחותהמ–60ימיםרצופיםואינהעולהעל90ימיםרצופיםב";

אחריתקנתמשנה)ז(יבוא: )6(

31 1במאיועד לאידוגאדםבדיגמכמורתביםהתיכוןבתקופהשבין ")ח(
באוגוסטשלכלשנהובלבדשהתקופההכוללתאינהעולהעל90ימיםרצופים

)להלן-תקופתהגיוסבמכמורת(ב"

במקוםתקנה9לתקנותהעיקריותיבוא:13בהחלפתתקנה9

העושהאחדמאלה,דינומאסרשישהחודשיםאוקנס9ב"עונשין )א(
כאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:

דגבשיטתדיגאסורה,בניגודלתקנה4)א(; )1(

דגדגיםברשתשמידתעיניהרשתשלהקטנה )2(
מהמותר,בניגודלתקנה5)א(;

דגברשתלדיגמכמורת,שבעיניהרשתשלהבשק )3(
5)ב(,בניגוד לאמתקיימיםהתנאיםהמנוייםבתקנה

לתקנההאמורה;

דגבמלכודתדגיםאוסרטנים,שלאמתקיימיםבה )4(
התנאיםהמנוייםבתקנה5)ג(,בניגודלתקנההאמורה;

דגדגיםבשטחשמורתהחולה,בניגודלהוראות )5(
תקנה5ג)א(;

מצופים, לקצותיו שצירף בלי דיג ציוד פורש )6(
בניגודלהוראותתקנה5ו;

דג,מוכרדגאומחזיקדגמהמיניםהמפורטים )7(
בה, מהגודלשצוין קטן שגודלו בתוספתהראשונה,

בניגודלהוראותתקנה6)א(;

להוראות בניגוד לדיג, אסור באזור דגים דג )8(
תקנה8)1(;

בניגוד הרבייה, בתקופת התיכון בים דגים דג )9(
להוראותתקנה8א)א(;

הקינון בתקופת כנרת בים בשטחים דגים דג )10(
וההטלה,בניגודלהוראותתקנה8א)ב(;

בתקנתמשנה)ב()1(,בסופהיבוא"ושטחהירדןויובליו,בטווחשלעד2,000מטר )2(
מכניסתםלכנרת";

במקוםתקנתמשנה)ג(יבוא: )3(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,רשאיפקידהדיגהראשילהתירדיגבשטח ")ג(
הבטיחהאובחלקואובשטחחוףמגדלגינוסראובחלקוב";

בתקנתמשנה)ד(,במקום"עלתקופתהקינוןוההטלה"יבוא"עלתקופתהרבייה, )4(
עלתקופתהגיוסבמכמורת,עלתקופתהקינוןוההטלה";

בתקנתמשנה)ז(,בהגדרה"תקופתהקינוןוההטלה",במקום"אינהעולהעל60 )5(
ימיםרצופים"יבוא"אינהעולהעל90ימיםרצופים"ובסופהיבוא""תקופתהרבייה"
-התקופהשבין1במרסלבין1ביולישלכלשנה,ובלבדשהתקופההכוללתאינה

פחותהמ–60ימיםרצופיםואינהעולהעל90ימיםרצופיםב";

אחריתקנתמשנה)ז(יבוא: )6(

31 1במאיועד לאידוגאדםבדיגמכמורתביםהתיכוןבתקופהשבין ")ח(
באוגוסטשלכלשנהובלבדשהתקופההכוללתאינהעולהעל90ימיםרצופים

)להלן-תקופתהגיוסבמכמורת(ב"

החלפתתקנה9במקוםתקנה9לתקנותהעיקריותיבוא:13ב

העושהאחדמאלה,דינומאסרשישהחודשיםאוקנס9ב"עונשין )א(
כאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:

דגבשיטתדיגאסורה,בניגודלתקנה4)א(; )1(

דגדגיםברשתשמידתעיניהרשתשלהקטנה )2(
מהמותר,בניגודלתקנה5)א(;

דגברשתלדיגמכמורת,שבעיניהרשתשלהבשק )3(
5)ב(,בניגוד לאמתקיימיםהתנאיםהמנוייםבתקנה

לתקנההאמורה;

דגבמלכודתדגיםאוסרטנים,שלאמתקיימיםבה )4(
התנאיםהמנוייםבתקנה5)ג(,בניגודלתקנההאמורה;

דגדגיםבשטחשמורתהחולה,בניגודלהוראות )5(
תקנה5ג)א(;

מצופים, לקצותיו שצירף בלי דיג ציוד פורש )6(
בניגודלהוראותתקנה5ו;

דג,מוכרדגאומחזיקדגמהמיניםהמפורטים )7(
בה, מהגודלשצוין קטן שגודלו בתוספתהראשונה,

בניגודלהוראותתקנה6)א(;

להוראות בניגוד לדיג, אסור באזור דגים דג )8(
תקנה8)1(;

בניגוד הרבייה, בתקופת התיכון בים דגים דג )9(
להוראותתקנה8א)א(;

הקינון בתקופת כנרת בים בשטחים דגים דג )10(
וההטלה,בניגודלהוראותתקנה8א)ב(;
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בניגוד התיכון, בים מכמורת בדיג דגים דג )11(
להוראותתקנה8א)ח(;

דגברשתבירדןוביובליוובנחלייםכנרת,בלא )12(
להוראות בניגוד הראשי, הדיג פקיד מאת רשות

תקנה10;

קוצראומשמידצמחייהבשטחיםכנרת,בניגוד )13(
להוראותתקנה10א;

בלא דגים ביצי או חיים דגים לישראל מכניס )14(
רישיוןבכתבמפקידהדיגהראשיאובניגודלתנאיו,

בניגודלהוראותתקנה11)1(;

או בתוספת מנויים שאינם חיים דגים מחזיק )15(
תקנה להוראות בניגוד שבתוספת, להוראות בניגוד

12)א(או)ב(ב

אחראיעלספינתדיגשלאניהליומןדיגבניגודלהוראות )ב(
תקנה7א,דינו-קנסב"

בתקנה10לתקנותהעיקריות-14בתיקוןתקנה10

המילים"פרטלרשתזריקה)שבכאתטרח("-יימחקו; )1(

במקום"למעט2,000מטריםממקוםכניסתםליםכנרתאוממקוםיציאתנהר )2(
הירדןממנו"יבוא"למעטבטווחשלעד2,000מטריםממקוםכניסתםליםכנרת"ב

בתקנה11לתקנותהעיקריות-15בתיקוןתקנה11

בכותרת,המילה"והחזקתם"-תימחק; )1(

בתקנתמשנה)1(,במקום"אסורלכלאדםלהביאאולהכניסלישראלכלדגים )2(
חיים,ביצידגיםאודגיםקטנים"יבוא"לאיכניסאדםלישראלדגיםחייםאוביצידגים"

ובסופהיבוא"למעטדגיםמהמיניםהמפורטיםבטורא'לתוספתהשלישית";

בתקנתמשנה)2(,בכלמקום,במקום"ביציהדגיםאוהדגיםהקטנים"יבוא"או )3(
ביציהדגים";

תקנתמשנה)3(-תימחקב )4(

במקוםתקנה12לתקנותהעיקריותיבוא:16בהחלפתתקנה12

"הגבלותעל
החזקתדגיםחיים

לאיחזיקאדםדגיםחייםשאינםמהמיניםהמפורטים12ב )א(
בטורא'לתוספתהשלישיתב

לאיחזיקאדםדגיםחייםמהמיניםהמפורטיםבטור )ב(
להחזקה המותרים באזורים אלא השלישית, לתוספת א'
המפורטיםלצדםבטורב'לתוספתהאמורהובהתאםלהוראות

המיוחדותהמפורטותלצדםבטורג'לתוספתהאמורהב

הדיג פקיד רשאי )א(, משנה בתקנת האמור אף על )ג(
הראשילהתיר,בהחלטהמנומקתבכתב,החזקתדגיםממינים
שאינםמפורטיםבתוספתהשלישית,למטרותמחקראולצורך

מניעתנזקלדגהב
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עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,רשאיפקידהדיגהראשי )ד(
להתיר,בהחלטהמנומקתבכתב,החזקהשלדגיםשלאבהתאם
במיתקן שימוש לאשר או שבתוספת המיוחדות להוראות
להחזקתדגיםשישבומערכותהמונעותיציאתדגיםמהמיתקן
לסביבההטבעית,כמערכתסגורה,לענייןמיןאוסוגשלדג
המנויבתוספתהשלישיתשנקבעהלגביודרישהלהחזקה

במערכתסגורהבטורג'בתוספתהאמורה,בתנאיםשיקבעב

תקנהזולאתחולעלדגיםחייםהמועבריםלמקומות )ה(
מכירהלשםמאכלבהתאםלכלדיןב"

תקנה13לתקנותהעיקריות-בטלהב17בתיקוןתקנה13

אחריתקנה14לתקנותהעיקריותיבוא:18בהוספתתקנה15

תקנותאלהבאותלהוסיףעלכלדיןאחרולאלגרועמהןב"15ב"שמירתדינים

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלתקנותהעיקריות-19ב

תחתהכותרת"דגייםודגינהר"- )1(

במיןהדג"דקרהסלעים)דאור(",במקום"30ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )א(

במיןהדג"דקראלכסנדרוני)חפש(",במקום"25ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ב(

במיןהדג"דוקרניתאדומה)ארדי(",במקום"25ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ג(

במיןהדג"דקרהמכמורת)לוקוס(",במקום"30ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ד(

אחרימיןהדיג"שפרנוןשווהקוצים)פארידה("יבוא: )ה(

"שינןהחוט)פארידה()Dentexgibbosus(15ס"מ";

במיןהדג"מוסרמלכותי)מוסר(",במקום"20ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ו(

אחרימיןהדג"טונהכחולתסנפיר"יבוא: )ז(

"סקומברןזריז)פלמידהלבנה()Scomberomoruscommerson(30ס"מב"

מיןהדג"כפןגושמני)לובסטר("-יימחק; )ח(

תחתהכותרת"דגימיםמתוקים"-)2(

במיןהדג"אמנוןהגליל)מושטאביאד(",במקום"20ס"מ"יבוא"22ס"מ"; )א(

במיןהדג"כסיף",במקום"60ס"מ"יבוא"80ס"מ"ב )ב(

במקוםהתוספתהשלישיתלתקנותהעיקריותיבוא:20ב

"תוספת שלישית
)תקנה12(

דגים המותרים להחזקה ותנאי החזקתם

בתוספתזו,"מערכתסגורה"-מיתקןשאושרלפיתקנה12)ב(ב

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Acipenser guldenstedtiiהחזקהבמערכתסגורהכלהארץ

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,רשאיפקידהדיגהראשי )ד(
להתיר,בהחלטהמנומקתבכתב,החזקהשלדגיםשלאבהתאם
במיתקן שימוש לאשר או שבתוספת המיוחדות להוראות
להחזקתדגיםשישבומערכותהמונעותיציאתדגיםמהמיתקן
לסביבההטבעית,כמערכתסגורה,לענייןמיןאוסוגשלדג
המנויבתוספתהשלישיתשנקבעהלגביודרישהלהחזקה

במערכתסגורהבטורג'בתוספתהאמורה,בתנאיםשיקבעב

תקנהזולאתחולעלדגיםחייםהמועבריםלמקומות )ה(
מכירהלשםמאכלבהתאםלכלדיןב"

תיקוןתקנה13תקנה13לתקנותהעיקריות-בטלהב17ב

הוספתתקנה15אחריתקנה14לתקנותהעיקריותיבוא:18ב

תקנותאלהבאותלהוסיףעלכלדיןאחרולאלגרועמהןב"15ב"שמירתדינים

תיקוןהתוספתבתוספתהראשונהלתקנותהעיקריות-19ב
הראשונה

תחתהכותרת"דגייםודגינהר"- )1(

במיןהדג"דקרהסלעים)דאור(",במקום"30ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )א(

במיןהדג"דקראלכסנדרוני)חפש(",במקום"25ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ב(

במיןהדג"דוקרניתאדומה)ארדי(",במקום"25ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ג(

במיןהדג"דקרהמכמורת)לוקוס(",במקום"30ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ד(

אחרימיןהדיג"שפרנוןשווהקוצים)פארידה("יבוא: )ה(

"שינןהחוט)פארידה()Dentexgibbosus(15ס"מ";

במיןהדג"מוסרמלכותי)מוסר(",במקום"20ס"מ"יבוא"40ס"מ"; )ו(

אחרימיןהדג"טונהכחולתסנפיר"יבוא: )ז(

"סקומברןזריז)פלמידהלבנה()Scomberomoruscommerson(30ס"מב"

מיןהדג"כפןגושמני)לובסטר("-יימחק; )ח(

תחתהכותרת"דגימיםמתוקים"-)2(

במיןהדג"אמנוןהגליל)מושטאביאד(",במקום"20ס"מ"יבוא"22ס"מ"; )א(

במיןהדג"כסיף",במקום"60ס"מ"יבוא"80ס"מ"ב )ב(

במקוםהתוספתהשלישיתלתקנותהעיקריותיבוא:20ב

"תוספת שלישית
)תקנה12(

דגים המותרים להחזקה ותנאי החזקתם

בתוספתזו,"מערכתסגורה"-מיתקןשאושרלפיתקנה12)ב(ב

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Acipenser guldenstedtiiהחזקהבמערכתסגורהכלהארץ
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טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Argyrosomus regiusהחזקהבמערכתסגורהכלהארץ

Aristichthys nobilisכלהארץ-

Bidyanus bidyanusכלהארץ-

Clarias gariepinusכלהארץ-

Ctenopharyngodon idellaכלהארץ-

Cyprinus carpioכלהארץ-

Dicentrachus labraxכלהארץ-

Diplodus cervinus cervinusכלהארץ-

Diplodus sargusכלהארץ-

Epinehelus aeneusכלהארץ-

Epinehelus malabaricusכלהארץ-

Epinehelus marginatusכלהארץ-

Epinehelus tauvinaכלהארץ-

 Hypophthalmichthys
molitrix

כלהארץ
-

Lates caclcariferמצפוןלנחלבארשבע-כלהארץ
החזקהבמערכתסגורה

Morone chrysopsהחזקהבמערכתסגורהכלהארץ

 Morone saxatilis x M.
chrysops

באגןהכנרתובאגןנהרכלהארץ
הירדןמצפוןלסכרנהריים-

החזקהבמערכתסגורה

 Liza ramada (ex Mugil
capito)

כלהארץ
-

Mugil cephalusכלהארץ-

Mylopharyngodon piceusכלהארץ-

Onchohynchus mykissכלהארץ-

Oreochromis aureusכלהארץ-

Oreochromis niloticusכלהארץ-

 Oreochromis niloticus x
O.aureus

כלהארץ
-

Paralichthys lethostigmaכלהארץלמעט
האזורמקופרשת
המיםומערבהעד
היםובמפרץאילת

החזקהבמערכתסגורה
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Piaractus mesopotamicusכלהארץ-

Rachycentron canadumכלהארץלמעט
האזורמקופרשת
המיםומערבהעד
היםובמפרץאילת

החזקהבמערכתסגורה

 Sarotherodon galilaeus
galilaeus

כלהארץ
-

Sciaenops ocellatusכלהארץ-

Siganus rivulatusכלהארץ-

Sparus aurataכלהארץ-

Abramites spp.כלהארץ-

Acanthicus spp.כלהארץ-

Acanthophthalmus  spp.כלהארץ-

Acara spp.כלהארץ-

Acentrogobius spp.כלהארץ-

Achirus spp.כלהארץ-

Aequidens spp.כלהארץ-

Agamyxis spp.כלהארץ-

Alestes spp.כלהארץ-

Altolamprologus spp.כלהארץ-

Ambassis spp.כלהארץ-

Amblydoras spp.כלהארץ-

Amphlophus labiatusכלהארץ-

Anabas spp.כלהארץ-

Anaspidoglanis spp.כלהארץ-

Ancistrus spp.כלהארץ-

Anostomus spp.כלהארץ-

Aphyocharax spp.כלהארץ-

Aphyolebias  spp.כלהארץ-

Aphyosemion spp.כלהארץ-

Apistogramma spp.כלהארץ-

Aplocheilichthys spp.כלהארץ-

Aplocheilichthys spp.כלהארץ-

טורג'טורב'טורא'
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Aplocheilus spp.כלהארץ-

Apteronotus spp.כלהארץ-

Aristochromis spp.כלהארץ-

Arius spp.כלהארץ-

Arnoldichthys spilopterusכלהארץ-

Astronotus ocellatusכלהארץ-

Astyanax fasciatus mexicanusכלהארץ-

 Athieomastacembelus frenatus
= Mastacembelus frenatus

כלהארץ
-

Auchenoglanis occidentalisכלהארץ-

Aulonocara baenschiכלהארץ-

Aulonocara handsbaenschiכלהארץ-

Aulonocara hueseriכלהארץ-

Aulonocara jacobfreibergiכלהארץ-

Aulonocara nyassaeכלהארץ-

Aulonocara stuartgrantiכלהארץ-

Aulonocranus dewindtiכלהארץ-

Austrolebias  alexandriכלהארץ-

Austrolebias  nigripinnisכלהארץ-

Axelrodia sp.כלהארץ-

Badis assamensisכלהארץ-

Badis  burmanicus = Badis ruberכלהארץ-

Badis badisכלהארץ-

Bagrichthys hypselopterus--

Bagrus ubangensis--

 Balantiocheilus
melanopterus

כלהארץ
-

Barbonymus altusכלהארץ-

 Barbus arulius = Puntius
arulius

כלהארץ
-

 Barbus conchonius =
Puntius conchonius

כלהארץ
-

 Barbus everetti = Puntius
everetti

כלהארץ
-
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 Barbus lateristriga =
Puntius lateristriga

כלהארץ
-

 Barbus lineatus = Puntius
lineatus

כלהארץ
-

 Barbus miolepis = Barbus
stigmatopygus

כלהארץ
-

 Barbus nigrofasciatus =
Puntius nigrofasciatus

כלהארץ
-

 Barbus oligolepis =
Puntius oligolepis

כלהארץ
-

 Barbus pentazona pentazona
= Puntius pentazona

כלהארץ
-

 Barbus sachsi = Puntius
sachsi

כלהארץ
-

 Barbus schwanenfeldi =
Barbonymus schwanenfeldi

כלהארץ
-

 Barbus titteya = Puntius
titteya

כלהארץ
-

Barbus callipterusכלהארץ-

 Barbus melanampyx =
Puntius melanampyx

כלהארץ
-

 Barbus punctatus  =
Puntius punctatus

כלהארץ
-

Barbus sachsiכלהארץ-

Barbus sachsiiכלהארץ-

 Barbus stoliczkanus =
Puntius stoliczkanus

כלהארץ
-

 Barbus tetrazona = Puntius
tetrazona

כלהארץ
-

Barbus ticto = Puntius tictoכלהארץ-

Barilius gatensisכלהארץ-

Baryancistrus spp.כלהארץ-

Beaufortia leverettiכלהארץ-

Bedotia geayiכלהארץ-

Betta bellicaכלהארץ-

Betta coccinaכלהארץ-
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Betta imbellisכלהארץ-

Betta splendensכלהארץ-

Biotodoma wavriniכלהארץ-

Boehlkea fredcochuiכלהארץ-

Boleophthalmus boddartiכלהארץ-

Botia spp.כלהארץ-

Boulengerella maculataכלהארץ-

Brachirus panoidesכלהארץ-

 Brachydanio albolineatus =
Danio albolineatus

כלהארץ
-

 Brachydanio frankei = Danio
frankei

כלהארץ
-

Brachydanio rerio = Danio rerioכלהארץ-

Brachygobius doriaeכלהארץ-

Brienomyrus brachyistiusכלהארץ-

Brochis splendenכלהארץ-

Brycinus longipinnisכלהארץ-

Brycinus taeniurusכלהארץ-

Bunocephalus coracoideusכלהארץ-

Calamoichthys calabaricusכלהארץ-

Callopanchax occidentalisכלהארץ-

Callopanchax  toddyכלהארץ-

Capoeta tetrazonaכלהארץ-

Carassius auratusכלהארץ-

 Carinotetraodon
travancoricus

כלהארץ
-

Carnegiella marthaeכלהארץ-

Carnegiella stigata strigataכלהארץ-

Chaca chacaכלהארץ-

 Chaetobranchopsis
orbicularis

כלהארץ
-

Chaetostoma spp.כלהארץ-

Chalceus sp.כלהארץ-
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Chalinochromis brichardiכלהארץ-

Champsochromis caeruleus    כלהארץ-

 Chanda ranga = Parambasis
ranga

כלהארץ
-

 Chanda wolfii = Parambasis
wolfii

כלהארץ
-

 Chanda baculis = Parambasis
baculis

כלהארץ
-

 Chanda siamensis =
Parambasis siamensis

כלהארץ
-

Channallabes apusכלהארץ-

Characidium sp.כלהארץ-

 Cheirodon axelrodi =
Paracheirodon axelrodi

כלהארץ
-

Chela cachiusכלהארץ-

Chilodus gracilisכלהארץ-

Chilodus punctatusכלהארץ-

Chilotilapia rhoadesiiכלהארץ-

Chitala ornateכלהארץ-

 Chromis brasiliensis =
Geophagus brasiliensis

כלהארץ
-

 Chromis unimaculata =
Geophagus brasiliensis

כלהארץ
-

Chrysichthys brachynemaכלהארץ-

 Chrysichthys furcatus =
Chrysichthys nigrodigitatus

כלהארץ
-

Cichla temensisכלהארץ-

 Cichlasoma citrinellum x
с. Severum

כלהארץ
-

Citharinus citharus citharusכלהארץ-

Clarias gariepinusכלהארץ-

Clarias angolensisכלהארץ-

Colisa fasciataכלהארץ-

Colisa labiosaכלהארץ-
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Colisa laliaכלהארץ-

Colisa sotaכלהארץ-

Colomesus asellusכלהארץ-

 Colossoma bidens =
Piaractus brachypomus

כלהארץ
-

Colossoma macropomumכלהארץ-

Copadichromis azureusכלהארץ-

Copadichromis borleyi    כלהארץ-

Copadichromis Kadangoכלהארץ-

Copadichromis mlotoכלהארץ-

Copella spp.כלהארץ-

Corydoras spp.         כלהארץ-

Crenicara filamentosaכלהארץ-

Crenicichla atabapoכלהארץ-

Crenicichla geayiכלהארץ-

Crenicichla reganiכלהארץ-

Crenicichla saxatilisכלהארץ-

Crossocheilus kalliurusכלהארץ-

Crossocheilus latiusכלהארץ-

Crossocheilus siamensisכלהארץ-

Ctenolucius hujetaכלהארץ-

Ctenopoma acutirostreכלהארץ-

Ctenopoma kingsleyaeכלהארץ-

Ctenopoma maculatumכלהארץ-

Ctenops nobilisכלהארץ-

Cynoglossus microlepisכלהארץ-

 Cynolebias nigripinnis =
Cynolebias nigropinatus

כלהארץ
-

Cynotilapia afraכלהארץ-

Cynotilapia axelrodiכלהארץ-

Cyphotilapia frontosaכלהארץ-

Cyprichromis leptosomaכלהארץ-
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Cyprinus carpio (koi carp)כלהארץ-

Cyrtocara mooriiכלהארץ-

Danio aequipinnatusכלהארץ-

Danio dangilaכלהארץ-

 Danio malabaricus = Devario
malabaricus

כלהארץ
-

Dario Darioכלהארץ-

Datnoides microlepisכלהארץ-

Datnoides quadrifasciatusכלהארץ-

Dekeyseria pulchraכלהארץ-

Dermogenys pusillaכלהארץ-

Dianema longibarbisכלהארץ-

Dianema urostriatumכלהארץ-

 Dimidiochromis
compressiceps    

כלהארץ
-

Distichodus fasciolatusכלהארץ-

Distichodus lusossoכלהארץ-

Dormitator lebretonisכלהארץ-

Eclectochromis ornatus    כלהארץ-

Eigenmannia spp.כלהארץ-

 Enantiopus melanogenis =
Xenotilapia mellanogenys

כלהארץ
-

Enneacampus ansorgiiכלהארץ-

 Epalzeorhnychos erythrurus =
Epalzeorhnychos munese

כלהארץ
-

Epalzeorhynchos bicolorכלהארץ-

Epalzeorhynchos frenatusכלהארץ-

Epalzeorhynchos kalliurusכלהארץ-

Epalzeorhynchus siameseכלהארץ-

Epiplatys grahamכלהארץ-

Epiplatys longiventralisכלהארץ-

Epiplatys  dagetiכלהארץ-

Epiplatys  sexfasciatusכלהארץ-

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Cyprinus carpio (koi carp)כלהארץ-

Cyrtocara mooriiכלהארץ-

Danio aequipinnatusכלהארץ-

Danio dangilaכלהארץ-

 Danio malabaricus = Devario
malabaricus

כלהארץ
-

Dario Darioכלהארץ-

Datnoides microlepisכלהארץ-

Datnoides quadrifasciatusכלהארץ-

Dekeyseria pulchraכלהארץ-

Dermogenys pusillaכלהארץ-

Dianema longibarbisכלהארץ-

Dianema urostriatumכלהארץ-

 Dimidiochromis
compressiceps    

כלהארץ
-

Distichodus fasciolatusכלהארץ-

Distichodus lusossoכלהארץ-

Dormitator lebretonisכלהארץ-

Eclectochromis ornatus    כלהארץ-

Eigenmannia spp.כלהארץ-

 Enantiopus melanogenis =
Xenotilapia mellanogenys

כלהארץ
-

Enneacampus ansorgiiכלהארץ-

 Epalzeorhnychos erythrurus =
Epalzeorhnychos munese

כלהארץ
-

Epalzeorhynchos bicolorכלהארץ-

Epalzeorhynchos frenatusכלהארץ-

Epalzeorhynchos kalliurusכלהארץ-

Epalzeorhynchus siameseכלהארץ-

Epiplatys grahamכלהארץ-

Epiplatys longiventralisכלהארץ-

Epiplatys  dagetiכלהארץ-

Epiplatys  sexfasciatusכלהארץ-



קובץהתקנות7746,כ"בבכסלוהתשע"ז,2016ב12ב22 362

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Eplzeorynchus kalopterusכלהארץ-

 Eremophilus camposi =
Listrura camposi

כלהארץ
-

 Eremophilus candidus =
Trichomycterus candidus

כלהארץ
-

Eremophilus mutisiiכלהארץ-

Eretmodus cyanostictusכלהארץ-

Erpetoichthys calabaricusכלהארץ-

Esomus danricusכלהארץ-

Etroplus canarensisכלהארץ-

Etroplus maculatesכלהארץ-

Etroplus suratensisכלהארץ-

 Eutropiellus debauwi =
Paraeutropius debauwi

כלהארץ
-

Exodon paradoxusכלהארץ-

Farlowella spp.כלהארץ-

Fossorochromis rostratusכלהארץ-

Fundulopanchax sppכלהארץ-

Garra annandaleiכלהארץ-

Garra ghorensisכלהארץ-

Garra mullyaכלהארץ-

Garra rufaכלהארץ-

Gastromyzon punctulatusכלהארץ-

 Gastropelecus  stellatus =
Thoracocharax stellatus

כלהארץ
-

 Gastropelecus pectorosus =
Thoracocharax pectorosus

כלהארץ
-

 Gastropelecus secures =
Thoracocharax secures

כלהארץ
-

 Geophagus  jurupari =
Satanoperca jurupari

כלהארץ
-

 Geophagus balzanii =
Gymnogeophagus balzanii

כלהארץ
-

      Geophagus brasiliensisכלהארץ-



363 קובץהתקנות7746,כ"בבכסלוהתשע"ז,2016ב12ב22

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Geophagus steindachneriכלהארץ-

Geophagus surinamensisכלהארץ-

Geophagus brasiliensisכלהארץ-

Geophagus olfersiכלהארץ-

Geophagus tapajosכלהארץ-

Geophagus tuberosusכלהארץ-

Geophagus winemilleriכלהארץ-

Glossolepis incisusכלהארץ-

 Glyptoperichthys gibbiceps
= Pterygolichthys gibbiceps

כלהארץ
-

Gnathonemus petersiiכלהארץ-

 Gobio gobioכלהארץ-

Gymnarchus niloticusכלהארץ-

Gymnocorymbus ternetziכלהארץ-

Gymnorhamphichthys rondoniכלהארץ-

Gymnothorax polyuranodonכלהארץ-

Gymnothorax tile          כלהארץ-

Gymnotus carapoכלהארץ-

Gyrinocheilus aymoneiriכלהארץ-

Hara hara = Erethistes haraכלהארץ-

Hara jerdoni = Erethistes jerdoniכלהארץ-

Hasemania nanaכלהארץ-

Helostoma temminckiכלהארץ-

Hemichromis bimaculatusכלהארץ-

 Hemichromis lifaliliכלהארץ-

Hemigrammus spp.כלהארץ-

Hemiodopsis sp= Hemidus sp.כלהארץ-

Hemiodus spp.כלהארץ-

Hepsetus odoeכלהארץ-

herichthys carpintisכלהארץ-

Heros severusכלהארץ-

Heterotis niloticusכלהארץ-

Himantura chaophrayaכלהארץ-
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Homaloptera zollingeriכלהארץ-

 Hoplosternum thoracata =
Megalechis thoracata

כלהארץ
-

 Horabagrus brachysomaכלהארץ-

Horadandia atukoraliכלהארץ-

Hypancistrus spp.כלהארץ-

Hyphessobrycon spp.כלהארץ-

Hypopomus sp.כלהארץ-

Hypoptopoma spp.כלהארץ-

Inpaichthys kerriכלהארץ-

Iodotropheus sprengeraeכלהארץ-

Iriatherina werneriכלהארץ-

Julidochromis dickfeldiכלהארץ-

 Julidochromis marlieriכלהארץ-

 Julidochromis ornatusכלהארץ-

Julidochromis reganiכלהארץ-

Julidochromis transcriptusכלהארץ-

Kryptopterus spp.כלהארץ-

Labeo bicolor        כלהארץ-

Labeo bogaכלהארץ-

Labeo chrysophekadionכלהארץ-

Labeo congoroכלהארץ-

 Labeo erythrurus =
Epalzleorhyncus munese

כלהארץ
-

  Labeo frenatus = 
Epalzleorhyncusfrenatus

כלהארץ
-

 Labeo rubropunctatus = Labeo
congo

כלהארץ
-

Labeotropheus fuelleborniכלהארץ-

Labeotropheus trewavasaeכלהארץ-

  Labidochromis caeruleusכלהארץ-

Labidochromis Hongiכלהארץ-

Labidochromis Perlmuttכלהארץ-

Laetacara dorsigeraכלהארץ-
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Lamontichthys filamentosusכלהארץ-

 Lamprologus brevis =
Neolamprologus brevis

כלהארץ
-

 Lamprologus brichardi =
Neolamprologus brichardi

כלהארץ
-

 Lamprologus calvus =
Altolamprologus calvus

כלהארץ
-

 Lamprologus caudopunktatus =
Neolamprologus caudopunktatus

כלהארץ
-

 Lamprologus leleupi =
Neolamprologus leleupi

כלהארץ
-

 Lamprologus moorii =
                    Variabilichromis moori

כלהארץ
-

 Lamprologus tretocephalus =
Neolamprologus tretocephalus

כלהארץ
-

 Lamprologus brevianalis=
Neolamprologus tretocephalus

כלהארץ
-

 Lamprologus crassus =
Neolamprologus crassus

כלהארץ
-

 Lamprologus marginatus =
Neolamprologus tetracanthus

כלהארץ
-

 Lamprologus modestus =
Neolamprologus modestus

כלהארץ
-

 Lamprologus mondabu =
Neolamprologus mondabu

כלהארץ
-

Lamprologus mooreiכלהארץ-

 Lamprologus multifasciatus =
Neolamprologus multifasciatus

כלהארץ
-

 Lamprologus olivaceous =
Neolamprologus olivaceous

כלהארץ
-

 Lamprologus pulcher =
Neolamprologus

כלהארץ
-

 Lamprologus savoryi pulcher =
Neolamprologus savori

כלהארץ
-

 Lamprologus similis =
Neolamprologus similis

כלהארץ
-

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Lamontichthys filamentosusכלהארץ-

 Lamprologus brevis =
Neolamprologus brevis

כלהארץ
-

 Lamprologus brichardi =
Neolamprologus brichardi

כלהארץ
-

 Lamprologus calvus =
Altolamprologus calvus

כלהארץ
-

 Lamprologus caudopunktatus =
Neolamprologus caudopunktatus

כלהארץ
-

 Lamprologus leleupi =
Neolamprologus leleupi

כלהארץ
-

 Lamprologus moorii =
                    Variabilichromis moori

כלהארץ
-

 Lamprologus tretocephalus =
Neolamprologus tretocephalus

כלהארץ
-

 Lamprologus brevianalis=
Neolamprologus tretocephalus

כלהארץ
-

 Lamprologus crassus =
Neolamprologus crassus

כלהארץ
-

 Lamprologus marginatus =
Neolamprologus tetracanthus

כלהארץ
-

 Lamprologus modestus =
Neolamprologus modestus

כלהארץ
-

 Lamprologus mondabu =
Neolamprologus mondabu

כלהארץ
-

Lamprologus mooreiכלהארץ-

 Lamprologus multifasciatus =
Neolamprologus multifasciatus

כלהארץ
-

 Lamprologus olivaceous =
Neolamprologus olivaceous

כלהארץ
-

 Lamprologus pulcher =
Neolamprologus

כלהארץ
-

 Lamprologus savoryi pulcher =
Neolamprologus savori

כלהארץ
-

 Lamprologus similis =
Neolamprologus similis

כלהארץ
-



קובץהתקנות7746,כ"בבכסלוהתשע"ז,2016ב12ב22 366

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי

Lamprologus tetracanthusכלהארץ-

Lasiancistrus spp.כלהארץ-

 Lebistes reticulata                   כלהארץ-

 Leiarius pictusכלהארץ-

 Leiocassis siamensis =
Pseudomystus siamensis

כלהארץ
-

Leporacanthicus spp.כלהארץ-

Leporinus spp.כלהארץ-

Leptobarbus hoeveniiכלהארץ-

Leptobarbus melanopterusכלהארץ-

Lethrinops microstomaכלהארץ-

Lethrinops marginatusכלהארץ-

Lithoxus spp.כלהארץ-

Loricaria spp.כלהארץ-

Luciosoma setigerumכלהארץ-

Macrognathus aculeatusכלהארץ-

Macrognathus aralכלהארץ-

Macrognathus pancalusכלהארץ-

 Macropodus concolor =
Macrodon speechi

כלהארץ
-

 Macropodus opercularisכלהארץ-

Malapterurus electricusכלהארץ-

 Marcusenius
macrolepidotus angolensis

כלהארץ
-

Marcusenius angolensisכלהארץ-

 Mastacembelus armatusכלהארץ-

 Mastacembelus circumcinctus =
Macrognathus circumcinctus

כלהארץ
-

Mastacembelus erythrotaeniaכלהארץ-

 Maylandia callainosכלהארץ-

Maylandia greshakeiכלהארץ-

Maylandia phaeosכלהארץ-
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 Megalamphodus megalopterus =
Hyphessobrycon megalopterus

כלהארץ
-

 Megalamphodus roseus =
Hyphessobrycon roseus

כלהארץ
-

 Megalamphodus spp.=
Hyphessobrycon spp

כלהארץ
-

 Melanochromis auratus    כלהארץ-

Melanochromis cyaneorhabdosכלהארץ-

 Melanochromis
joanjonsonae

כלהארץ
-

Melanochromis johanniכלהארץ-

Melanotaenia bosemaniכלהארץ-

Melanotaenia lacustrisכלהארץ-

 Melanotaenia multisquamatus =
Glossolepis multisquamata

כלהארץ
-

Melanotaenia praecoxכלהארץ-

Melanotaenia spp.כלהארץ-

Melanotaenia trifasciataכלהארץ-

Mesonauta festivusכלהארץ-

Metriaclima phaeosכלהארץ-

Metynnis hypsauchenכלהארץ-

Metynnis spp.כלהארץ-

Microgeophagus ramireziכלהארץ-

 Microglanis poecilusכלהארץ-

Microglanis sp.כלהארץ-

 Microphis brachyurus
brachyurus

כלהארץ
-

 Mikrogeophagus altispinosusכלהארץ-

 Mikrogeophagus ramirezi =
Microgeophagus ramirezi

כלהארץ
-

Moenkhausia pittieriכלהארץ-

Moenkhausia sanctaefilomenaeכלהארץ-

Monocirrhus poliacanthusכלהארץ-

Monodactylus argenteusכלהארץ-
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 Monodactylus sebae  כלהארץ-

Monotretus travancoricusכלהארץ-

Mormyrops engystomaכלהארץ-

Mormyrus longirostrisכלהארץ-

Mormyrus anguilloidesכלהארץ-

 Morulius chrysophekadion
= Labeo chrysophekadion

כלהארץ
-

 Myleus rubripinnis = Myloplus
rubripinnis

כלהארץ
-

Mystus bimaculatusכלהארץ-

Mystus bleekeriכלהארץ-

Mystus vittatusכלהארץ-

Myxocyprinus asiaticusכלהארץ-

nandopsis octofasciatumכלהארץ-

Nandus nandusכלהארץ-

 Nannacara anomalaכלהארץ-

Nannostomus beckfordiכלהארץ-

Nannostomus equesכלהארץ-

Nannostomus spp.כלהארץ-

Nanochromis transvestitusכלהארץ-

Nemacheilus fasciatusכלהארץ-

Nemacheilus spp.כלהארץ-

Nematobrycon lacorteiכלהארץ-

Nematobrycon palmeruכלהארץ-

Nematolebias  whiteiכלהארץ-

 Neolamprologus brevisכלהארץ-

Neolamprologus buescheri  כלהארץ-

 Neolamprologus caudopunctatusכלהארץ-

 Neolamprologus crassusכלהארץ-

 Neolamprologus falciculaכלהארץ-

Neolamprologus leleupiכלהארץ-

 Neolamprologus multifasciatusכלהארץ-

Neolamprologus sexfasciatusכלהארץ-
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Neolamprologus tretocephalusכלהארץ-

Neolamprologus crassusכלהארץ-

Neolamprologus mondabuכלהארץ-

 Neolamprologus moorii =
Variabilichromis moorii

כלהארץ
-

Neolamprologus olivaceousכלהארץ-

Neolamprologus pulcherכלהארץ-

Neolamprologus similisכלהארץ-

Neolamprologus tetracanthusכלהארץ-

Neolebias ansorgiiכלהארץ-

Neolebias powelliכלהארץ-

Neolebias unifasciatusכלהארץ-

 Nimbochromis livingstonii  כלהארץ-

Nothobranchius fuscotaeniatusכלהארץ-

Nothobranchius patriziiכלהארץ-

Nothobranchius rachoviiכלהארץ-

Nothobranchius sppכלהארץ-

 Notopterus chitala =Chitala
chitala

כלהארץ
-

Notopterus notopterusכלהארץ-

Odontambylus rubicundusכלהארץ-

 Ompok bimaculatusכלהארץ-

Ompok eugeniatusכלהארץ-

Ompok pabdaכלהארץ-

 Ophthalmotilapia nasutaכלהארץ-

Ophthalmotilapia ventralisכלהארץ-

Osphronemus goramyכלהארץ-

Osteoglossum bicirrhosumכלהארץ-

 Osteoglossum ferreirai    כלהארץ-

 Otocinclus flexilis       כלהארץ-

Otocinclus spp.כלהארץ-

 Otopharynx lithobatesכלהארץ-

Otopharynx Tetrastogmaכלהארץ-
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Oxyeleotris marmorataכלהארץ-

Oxymormyrus boulengeriכלהארץ-

Panaque spp.כלהארץ-

Pangasius hypophthalmusכלהארץ-

 Pangasius larnaudiiכלהארץ-

Pangasius sanitwongseiכלהארץ-

 Pangasius sutchi =
Pangasianodon hypophthalmus  

כלהארץ
-

Pangio kuhliכלהארץ-

Pangio myersiכלהארץ-

Pangio pangiaכלהארץ-

Pantodon buchholziכלהארץ-

 Papiliochromis ramirezi=
Mikrogeophagus ramirezi

כלהארץ
-

 Papyrocranus aferכלהארץ-

Paracheirodon axelrodiכלהארץ-

Paracheirodon innesiכלהארץ-

Paracheirodon simulansכלהארץ-

Parailia pellucidכלהארץ-

Parambassis punctulatusכלהארץ-

Parambassis siamensisכלהארץ-

Parancistrus spp.כלהארץ-

Paratilapia Bleekeriכלהארץ-

Paratilapia polleniכלהארץ-

Parauchenoglanismacrostoma=
Anaspidolanismacrostoma

כלהארץ
-

paretroplus menaramboכלהארץ-

Pareutropius debauwiכלהארץ-

Peckoltia spp.כלהארץ-

Pelvicachromis pulcherכלהארץ-

Pelvicachromis taeniatusכלהארץ-

Periophthalmus argentilineatusכלהארץ-

Periophthalmus barbarusכלהארץ-
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 Petersius ansorgii =
 Phenacogrammus

כלהארץ
-

Petitella georgiae ansorgiiכלהארץ-

Petrocephalus bane baneכלהארץ-

Petrocephalus bane ansorgiiכלהארץ-

Petrocephalus simusכלהארץ-

Petrochromis famulaכלהארץ-

Petrochromis fasciolatusכלהארץ-

Petrochromis macrognathusכלהארץ-

Petrochromis orthognathusכלהארץ-

Petrochromis polyodonכלהארץ-

 Petrochromis trewavasaeכלהארץ-

Phago loricatusכלהארץ-

 Phago maculates = Phago
loricatus

כלהארץ
-

Phenacogrammus ansorgiiכלהארץ-

Phenacogrammus interruptusכלהארץ-

 Phractocephalus hemioliopterusכלהארץ-

Phractolaemus ansorgiiכלהארץ-

Phractura ansorgiiכלהארץ-

Piaractus brachypomusכלהארץ-

.Pimelodella sppכלהארץ-

Pimelodus pictusכלהארץ-

.Pimelodus sppכלהארץ-

Placidochromis electraכלהארץ-

Placidochromis phenochilusכלהארץ-

Platydoras costatusכלהארץ-

.Plecostomus spכלהארץ-

Poecilia latipinna/veliferasכלהארץ-

Poecilia reticulataכלהארץ-

Poecilia sphenopsכלהארץ-

     Poecilocharax weitzmaniכלהארץ-

Pollimyrus nigripinnisכלהארץ-

טורג'טורב'טורא'
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 Polyacanthus fasciatus = Colisa
fasciata

כלהארץ
-

Polycentropsis abbreviataכלהארץ-

 Polycentrus schomburgkiiכלהארץ-

Polypterus oranatipinnisכלהארץ-

Polypterus senegalusכלהארץ-

Polypterus delheziכלהארץ-

Polypterus palmasכלהארץ-

Polypterus senegalensisכלהארץ-

 Popondetta furcata =
pseudomugil furcata

כלהארץ
-

Poptella longipinnisכלהארץ-

Potamotrygon motoroכלהארץ-

 Potamotrygon reticulates =
Potamotrygon orbignyi

כלהארץ
-

.Potamotrygon sppכלהארץ-

 Prionobrama filigeraכלהארץ-

Pristella maxillariesכלהארץ-

 Procatopus aberransכלהארץ-

Procatopus similisכלהארץ-

.Prochilodus sppכלהארץ-

Protomelas fenestratusכלהארץ-

Protomelas spilonotusכלהארץ-

Protomelas taeniolatusכלהארץ-

Protopterus aethiopicusכלהארץ-

Protopterus annectensכלהארץ-

Pseudacanthicus leopardusכלהארץ-

Pseudogastromyzon fasciatusכלהארץ-

 Pseudogastromyzon myersiכלהארץ-

                  Pseudomugil gertrudaeכלהארץ-

Pseudophromenus cupanusכלהארץ-

Pseudoplatystoma fasciatumכלהארץ-

 Pseudotropheus auroraכלהארץ-

Pseudotropheus crabroכלהארץ-
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              Pseudotropheus demasoniכלהארץ-

Pseudotropheus elongatusכלהארץ-

 Pseudotropheus greshakei
= Maylandia greshakei

כלהארץ
-

Pseudotropheus hajomaylandiכלהארץ-

Pseudotropheus kingsizeiכלהארץ-

Pseudotropheus lombardoiכלהארץ-

 Pseudotropheus
macrophthalmus

כלהארץ
-

Pseudotropheus Membe deepכלהארץ-

Pseudotropheus msoboכלהארץ-

Pseudotropheus politכלהארץ-

Pseudotropheus saulosiכלהארץ-

Pseudotropheus socolofiכלהארץ-

Pseudotropheus zebraכלהארץ-

 Pterophyllum altumכלהארץ-

Pterophyllum leopoldiכלהארץ-

 Pterophyllum scalareכלהארץ-

Pterygoplichthys gibbicepsכלהארץ-

Puntius arenatusכלהארץ-

Puntius chalakudiensisכלהארץ-

Puntius conchoniusכלהארץ-

 Puntius daruphani =
Hypsibarbus wetmorei

כלהארץ
-

 Puntius denisonii    כלהארץ-

Puntius filamentosusכלהארץ-

Puntius geliusכלהארץ-

Puntius lineatusכלהארץ-

Puntius melanampyxכלהארץ-

Puntius phutinoכלהארץ-

 Puntius sachsiiכלהארץ-

Puntius shalyniusכלהארץ-

Puntius sophoreכלהארץ-

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי
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Puntius terioכלהארץ-

Puntius tictoכלהארץ-

 Puntius titteyaכלהארץ-

Puntius vittatusכלהארץ-

Puntius altusכלהארץ-

Puntius punctatusכלהארץ-

Puntius sachsiiכלהארץ-

Puntius stoliczkanusכלהארץ-

Puntius tictoכלהארץ-

Puntius ticto punctatusכלהארץ-

Puntius ticto stoliczkanusכלהארץ-

Puntius ticto tictoכלהארץ-

 Pyrrhulina rachovianaכלהארץ-

Rachovia pyropunctataכלהארץ-

 Rama chandramara =
Chandramara chandramara

כלהארץ
-

Rasbora caudimaculataכלהארץ-

Rasbora dorsiocellataכלהארץ-

 Rasbora hengeli =
Trigonostigma hengeli

כלהארץ
-

 Rasbora heteromorpha =
Trigonostigma heteromorpha

כלהארץ
-

Rasbora kalochromaכלהארץ-

 Rasbora maculate = Barbus
maculata

כלהארץ
-

Rasbora trilineataכלהארץ-

Rhamphichthys rostratusכלהארץ-

Rhodeus sericeusכלהארץ-

Rineloricaria parvaכלהארץ-

 Rivulus  brasiliensis =
Kryptobebias brasiliensis

כלהארץ
-

Rivulus  cylindraceusכלהארץ-

 Roloffia occidentalis =
Callopanchax occidentalis

כלהארץ
-
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Rothee ticto = Punthius tictoכלהארץ-

 Sarcocheilichthys sinensis
 sinensis

כלהארץ
-

Scatophagus argusכלהארץ-

 Scatophagus multifasciata
= Selenotoea multifasciata

כלהארץ
-

Schilbe marmoratusכלהארץ-

Sciaenochromis fryeriכלהארץ-

Scleropages formosusכלהארץ-

Scleropages jardiniiכלהארץ-

Scobinancistrus spp.כלהארץ-

Selenotoca multifaciataכלהארץ-

Semaprochilodus insignisכלהארץ-

Simpsonichthys sppכלהארץ-

Spatuloricaria spp.כלהארץ-

 Spectracanthicus murinusכלהארץ-

 Sphaerichthys osphomenoides =
Sphaerichthys selatanensis

כלהארץ
-

Sternopygus spp.כלהארץ-

Stigmatogobius sadanundioכלהארץ-

Sturisoma aureumכלהארץ-

Sturisoma panamensaכלהארץ-

Sturisomatichthys spp.כלהארץ-

Symphysodon aequifasciataכלהארץ-

Symphysodon axelrodiכלהארץ-

 Symphysodon discusכלהארץ-

Symphysodon heckelכלהארץ-

      Synodontis angelicaכלהארץ-

Synodontis eupterusכלהארץ-

Synodontis flavitaeniataכלהארץ-

Synodontis nigriventisכלהארץ-

Synodontis petricalaכלהארץ-

Synodontis polliכלהארץ-

טורג'טורב'טורא'

דרישותהחזקהמיוחדותאזורהמותרלהחזקהשםמדעי
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Synodontis budgettiכלהארץ-

Synodontis negritaכלהארץ-

Synodontis ocelliferכלהארץ-

Synodontis robbianusכלהארץ-

 Synodontis robertsi = Puntius
tinco

כלהארץ
-

Systomus tictoכלהארץ-

 Systomus tripunctatus = Puntius
chola

כלהארץ
-

Tanichthys albonube    כלהארץ-

Tateurndina ocellicaudaכלהארץ-

 Telmatherina ladigesi =
              Marosatherina ladigesi

כלהארץ
-

Tetraodon biocellatusכלהארץ-

Tetraodon cochinchinensisכלהארץ-

Tetraodon cutcutiaכלהארץ-

Tetraodon fluviatilisכלהארץ-

Tetraodon leiurusכלהארץ-

Tetraodon schoutedeniכלהארץ-

Tetraodon mbuכלהארץ-

Thayeria boehlkeiכלהארץ-

Thoracocharax stellatusכלהארץ-

Thorichthys elliotiכלהארץ-

Thorichthys meekiכלהארץ-

Toxotes jaculatrixכלהארץ-

Trichogaster leeriiכלהארץ-

Trichogaster microlepisכלהארץ-

Trichogaster trichopterusכלהארץ-

Trichopsis pumilisכלהארץ-

Trichopsis vittataכלהארץ-

Tropheus annectensכלהארץ-

Tropheus brichardiכלהארץ-

Tropheus duboisiכלהארץ-
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Tropheus mooriiכלהארץ-

Variabilichromis mooriiכלהארץ-

Xenentodon cancilaכלהארץ-

Xenocara sp.כלהארץ-

Xenomystus nigriכלהארץ-

Xenotilapia melanogenysכלהארץ-

Xenotilapia ochrogenysכלהארץ-

Xiphophorus helleriiכלהארץ-

Xiphophorus maculatesכלהארץ-

תחילתןשלתקנותאלה,למעטתקנות11,5ו־90,12ימיםמיוםפרסומןב21בתחילה )א(

תחילתהשלתקנה30-5ימיםמיוםפרסומהב )ב(

עלאףהאמורבתקנה21,בתקופהשלשלוששניםמיוםפרסומןשלתקנותאלה-22בהוראותמעבר

יראואתתקנה8)1()ד()2(לתקנותהעיקריותכתיקונהבתקנה11לתקנותאלה, )1(
כאילובמקום"במקוםשבועומקהמיםפחותמ־40מטרים"נאמר"במקוםשבועומק

המיםפחותמ־30מטרים";

יראואתתקנה8)1()ד()3(כתיקונהבתקנה11לתקנותאלה,כאילואחרי"במקום )2(
שבועומקהמיםפחותמ־30מטרים"נאמר"ובשעותהלילהבין21:00ל־05:00-פחות

מ־25מטרים";

לאידוגאדםדגיםביםהתיכון,בדיגמכמורת,באזוריםהמתוחמיםעלידיהנקודות )3(
הגאוגרפיותכמפורטלהלן:

ממערבלחדרה: )א(

XרשתישראלYרשתישראל

9ב2716870ב189633

5ב187525708805

6708503ב184028

7ב5717546ב185978

ממערבלנתניה: )ב(

XרשתישראלYרשתישראל

8696030ב184095

6ב4693239ב182717

8ב8693844ב180565

4ב7696971ב181809

טורג'טורב'טורא'
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הוראותמעברעלאףהאמורבתקנה21,בתקופהשלשלוששניםמיוםפרסומןשלתקנותאלה-22ב
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ממערבלהרצליה: )ג(

XרשתישראלYרשתישראל

4ב9678581ב176396

7ב9685325ב178536

5ב9684390ב181866

5680296ב180061

ממערבלתלאביב: )ד(

XרשתישראלYרשתישראל

5ב7667520ב175791

7ב1668831ב173371

7ב2670949ב174514

9671454ב176396

9ב4669604ב176968

ממערבלבתים: )ה(

XרשתישראלYרשתישראל

7ב4664057ב172900

1ב175153663049

9ב6660056ב173505

1ב171522659418

1661906ב171690

יראוכאילובמקוםההגדרה"תקופתהרבייה"שבתקנה8א)ז(לתקנותהעיקריות )4(
כתיקונהבתקנה12לתקנותאלה,נאמר:

""תקופתהרבייה"-התקופהשבין1במרסלבין1ביולישלכלשנה,ובלבד
ועדת ובאישור רצופים, ימים 45 על עולה אינה הכוללת שהתקופה

הכלכלהשלהכנסת-90ימיםרצופיםב";

יראוכאילובמקוםההגדרה"תקופתהגיוסבמכמורת"שבתקנה8א)ח(לתקנות )5(
העיקריותכתיקונהבתקנה12לתקנותאלה,נאמר:ב

""תקופתהגיוסבמכמורת"-התקופהשבין1במאילבין31באוגוסטשלכלשנה,
ובלבדשהתקופההכוללתאינהעולהעל60ימיםרצופים,ובאישורועדת

הכלכלהשלהכנסת-90ימיםרצופיםב"

כ"טבחשווןהתשע"ז)30בנובמבר2016(
)חמ3-849-ת1(

ל א י ר א  י ר ו א 
שרהחקלאותופיתוחהכפר 
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תקנות סימני המסחר )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיף72)3(לפקודתסימניהמסחר]נוסחחדש[,התשל"ב-11972,
ובאישורשרתהמשפטים,אנימתקיןתקנותאלה:

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלתקנותסימניהמסחר,1-21940ב

בסוג3,אחרי"סבונים"יבוא"שאינםרפואיים",אחרי"תכשיריקוסמטיקה"יבוא )1(
"שאינםרפואיים",אחרי"תרחיציםלשיער"יבוא"שאינםרפואיים"ואחרי"משחות

שיניים"יבוא"שאינןרפואיות";

בסוג6,במקוםהאמורבויבוא"מתכותפשוטותוסגסוגותיהן,עפרותמתכת,חומרי )2(
בנייןובנייהממתכת;בתיםניידיםממתכת;כבליםותיללאחשמלייםהעשוייםממתכת

פשוטה;פריטיםקטניםשלמוצרימתכת;מכליםממתכתלאחסוןולהובלה;כספות";

בסוג10,בסופויבוא"אבזריםטיפולייםואבזריעזרהמותאמיםלבעלימוגבלות; )3(
התקניםלעיסוי;התקנים,אבזריםופריטיםלתינוקותיונקים;התקנים,אבזריםופריטים

לפעילותמינית";

בסוג14,אחרי"אבניםיקרות"יבוא"ואבניחן"; )4(

בסוג16,במקוםהאמורבויבוא"ניירוקרטון;דברידפוס;צורכיכריכתספרים; )5(
צילומים;צורכיכתיבהוצורכימשרד,למעטרהיטים;דבקיםלנייראולשימושביתי;
חומריםלאמניםולרישום;מכחולים;חומרילימודוהוראה;יריעות,סרטיםושקיות

מפלסטיקלעטיפהולאריזה;אותיותדפוסוגלופות";

בסוג17,במקום"מוצריםפלסטיים"יבוא"פלסטיקושרף"ואחרי"צינורות"יבוא )6(
"גליליםוזרנוקים";

18,במקוםהאמורבויבוא"עורוחיקוייעור;עורותבעליחייםוגלדים; בסוג )7(
מזוודותותיקינשיאה;מטריותושמשיות;מקלותהליכה;שוטים,רתמותואוכפים;

קולרים,רצועותובגדיםלבעליחיים";

בסוג20,אחרי"מסגרותלתמונות"יבוא"מכלים,שאינםממתכת,לאחסוןולהובלה" )8(
והמילה"שנהב"-תימחק;

בסוג21,במקוםהאמורבויבוא"כליםומכליםלביתולמטבח;מסרקותוספוגים; )9(
מברשות,פרטלמכחולים;חומריםלעשייתמברשות;פריטיםלצורכיניקוי;זכוכיתבלתי
מעובדתאומעובדתלמחצה,פרטלזכוכיתלצורכיבנייה;כליזכוכית,חרסינהוחומר";

בסוג22,במקוםהאמורבויבוא"חבליםוחוטים;רשתות;אוהליםוטרפולין;יריעות )10(
מבדאומחומריםסינטטיים;מפרשים;שקיםלהעברהולאחסוןשלחומריםבכמויות
גדולות;חומריריפודומילוילמעטנייר,קרטון,גומיאופלסטיק;חומריבדמסיביגלם

ותחליפיהם";

בסוג23,במקוםהאמורבויבוא"מטווהוחוטיםלשימושבבדים"; )11(

בסוג24,במקוםהאמורבויבוא"בדיםותחליפיםלבדים;מוצריבדלבית;וילונות )12(
מבדאומפלסטיק";

בסוג26,בסופויבוא"קישוטיםלשיער;שיערמלאכותי"; )13(

בסוג27,במקום")שאינםמאריג("יבוא")שאינםמבד("; )14(

בסוג28,אחרי"משחקיםוצעצועים"יבוא"התקנימשחקיוידאו;"; )15(

תקנות סימני המסחר )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקףסמכותילפיסעיף72)3(לפקודתסימניהמסחר]נוסחחדש[,התשל"ב-11972,
ובאישורשרתהמשפטים,אנימתקיןתקנותאלה:

תיקוןהתוספתבתוספתהרביעיתלתקנותסימניהמסחר,1-21940ב
הרביעית

בסוג3,אחרי"סבונים"יבוא"שאינםרפואיים",אחרי"תכשיריקוסמטיקה"יבוא )1(
"שאינםרפואיים",אחרי"תרחיציםלשיער"יבוא"שאינםרפואיים"ואחרי"משחות

שיניים"יבוא"שאינןרפואיות";

בסוג6,במקוםהאמורבויבוא"מתכותפשוטותוסגסוגותיהן,עפרותמתכת,חומרי )2(
בנייןובנייהממתכת;בתיםניידיםממתכת;כבליםותיללאחשמלייםהעשוייםממתכת

פשוטה;פריטיםקטניםשלמוצרימתכת;מכליםממתכתלאחסוןולהובלה;כספות";

בסוג10,בסופויבוא"אבזריםטיפולייםואבזריעזרהמותאמיםלבעלימוגבלות; )3(
התקניםלעיסוי;התקנים,אבזריםופריטיםלתינוקותיונקים;התקנים,אבזריםופריטים

לפעילותמינית";

בסוג14,אחרי"אבניםיקרות"יבוא"ואבניחן"; )4(

בסוג16,במקוםהאמורבויבוא"ניירוקרטון;דברידפוס;צורכיכריכתספרים; )5(
צילומים;צורכיכתיבהוצורכימשרד,למעטרהיטים;דבקיםלנייראולשימושביתי;
חומריםלאמניםולרישום;מכחולים;חומרילימודוהוראה;יריעות,סרטיםושקיות

מפלסטיקלעטיפהולאריזה;אותיותדפוסוגלופות";

בסוג17,במקום"מוצריםפלסטיים"יבוא"פלסטיקושרף"ואחרי"צינורות"יבוא )6(
"גליליםוזרנוקים";

18,במקוםהאמורבויבוא"עורוחיקוייעור;עורותבעליחייםוגלדים; בסוג )7(
מזוודותותיקינשיאה;מטריותושמשיות;מקלותהליכה;שוטים,רתמותואוכפים;

קולרים,רצועותובגדיםלבעליחיים";

בסוג20,אחרי"מסגרותלתמונות"יבוא"מכלים,שאינםממתכת,לאחסוןולהובלה" )8(
והמילה"שנהב"-תימחק;

בסוג21,במקוםהאמורבויבוא"כליםומכליםלביתולמטבח;מסרקותוספוגים; )9(
מברשות,פרטלמכחולים;חומריםלעשייתמברשות;פריטיםלצורכיניקוי;זכוכיתבלתי
מעובדתאומעובדתלמחצה,פרטלזכוכיתלצורכיבנייה;כליזכוכית,חרסינהוחומר";

בסוג22,במקוםהאמורבויבוא"חבליםוחוטים;רשתות;אוהליםוטרפולין;יריעות )10(
מבדאומחומריםסינטטיים;מפרשים;שקיםלהעברהולאחסוןשלחומריםבכמויות
גדולות;חומריריפודומילוילמעטנייר,קרטון,גומיאופלסטיק;חומריבדמסיביגלם

ותחליפיהם";

בסוג23,במקוםהאמורבויבוא"מטווהוחוטיםלשימושבבדים"; )11(

בסוג24,במקוםהאמורבויבוא"בדיםותחליפיםלבדים;מוצריבדלבית;וילונות )12(
מבדאומפלסטיק";

בסוג26,בסופויבוא"קישוטיםלשיער;שיערמלאכותי"; )13(

בסוג27,במקום")שאינםמאריג("יבוא")שאינםמבד("; )14(

בסוג28,אחרי"משחקיםוצעצועים"יבוא"התקנימשחקיוידאו;"; )15(

דינימדינתישראל,נוסחחדש26,עמ'511;התשס"ג,עמ'556ב 1

ע"ר1940,תוס'2,עמ'192;ק"תהתשע"ו,עמ'564ב 2
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בסוג31,במקוםהאמורבויבוא"מוצריחקלאות,חקלאותימית,גננותויערנות )16(
גולמייםולאמעובדים;תבואותוזרעיםגולמייםולאמעובדים;פירותוירקותטריים,
עשביםטריים;שתיליםופרחיםחיים;פקעות,זרעיםוגרעיניםלשתילה;בעליחיים;מזון

ושתייהלבעליחיים;לתת";

45,במקום"להגנתבניאדםאורכושם"יבוא"להגנהפיזיתעלנכסים בסוג )17(
מוחשייםובניאדם"ב

תחילתןשלתקנותאלהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ב2בתחילה

ו'בכסלוהתשע"ז)6בדצמבר2016(
)חמ3-1129-ת1(

ג נ י ל ק  א ס א 
רשםסימניהמסחר 
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