
   

                                                               

 
 
 

 

 

  1998-לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"חחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לפי  פגיעההיתר 

 (פתשע"' טבת ג) 31/12/2019עד ( תשע"טסיון  זכ") 30/06/2019 מיום -תוקף ההיתר

 

חוק גנים לפי זהרון דג מסוג ב יג תקף ואשר אין להם הגבלה ברישיונם, לפגוערישיון ד לדייגים בעליניתן בזה היתר כללי 

 :והתקנות שהותקנו על פיו, 1998-לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח

 

 אזורים מותרים: .1

 מיל ימיים ממנו. 12ועד תחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל בים התיכון, מקו החוף בכל 

 אין לפגוע, לצוד או לדוג דגי זהרון במפרץ אילת!למען הסר ספק, 

 

 :בשטחים הבאים בזהרון ההדורלמרות האמור לעיל, חל איסור לפגוע  .2

 בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים ומאושרים. .א

 בתחום המים של חופי הים המוכרזים לרחצה. .ב

 

 :תנאים הבאיםמותרת בבזהרון פגיעה  .3

 כולן. ולתקנות הדיגהדיג ישיון שום בריג יהיה בכפוף לרהד .א

 .ברובה צלצליםדיג  .ב

 דיג בעזרת חכה. .ג

 .דיג בעזרת רשת .ד

 יובהר כי כל שיטת דיג אחרת אסורה בהחלט. .ה

 

 :הוראות כלליות .4

מסחרי( לאחר אין לסחור בזהרונים )חיים או מתים(, אין להחזיק בהם ואין להעבירם לשימוש כשלהו )פרטי או  .א

 התפיסה.

 . להם היתר מתאיםאשר החוקרים את הזהרון ניתן להעביר את הזהרונים למוסדות מחקר  .ב

)חיים או מתים( עלול להיות  יצוין כי דג הזהרון מכיל חומר ארס מסוכן לאדם גם לאחר מותו ולכן מגע עם זהרונים .ג

 מאוד. פעולת הדיג באחריותו המלאה של הדייג ועליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. מסוכן

יועבר דיווח מידי למוקד רשות כתוצאה של דיג במסגרת היתר זה, ממין אחר  בערך טבע מוגןבכל מקרה של פגיעה  .ד

 הטבע והגנים לקבלת הנחיות. 

הדיווח יכלול את מספר הפרטים שנדוגו  .הטבע והגניםלמוקד רשות בכל מקרה של דיג זהרון יש להעביר דיווח  .ו

 ומיקום פעולת הדיג. 

 ו/או כל מפגע אחר אנא דווח למוקד הרשות.פצועות במידה ונתקלת במפגע סביבתי: מלכודות, חיות בר  .ה

 

   *3639 :מוקד רשות הטבע והגניםטלפון  
            

 

 שאול גולדשטיין,           

 מנהל רשות הטבע והגנים            
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