
 نصطاد بحكمة - نحافظ على البحر
معلومات للصّياد - أسس ُنُظم الصيد

فقط من خالل التعاون معكم، أنتم الصيادون، ميكننا النجاح في حتقيق هدفنا املشترك 
- اإلدارة الداعمة ملصدر الصيد في البالد، مما يسمح لنا جميًعا مبتابعة االستمتاع بالبحر 

ومن مصادره احملدودة.  إن االلتزام بهذه الُنُظم يساعدنا في جهودنا.
نحن ننوي تطبيق القانون بلطف، لكن بإصرار ومن دون تنازالت.

إنضموا إلينا في احلفاظ على البحر.

نحن نشدد مجدًدا بأن أسس األمور املذكورة هنا هي للشرح فقط وهي ال تستبدل بأي 
حال من األحوال كل ما هو مكتوب في مستند “ُنُظم الصيد1937-” احمُلتلن وفي 

مستند “تراخيص الصيد - النظام”، امُللزمة مبوجب القانون.

الوحدة البحرية

 االنسان للمكان



بدأ تطبيق ُنُظم الصيد احملتلنة في شهر أيلول/ديسمبر 2016. إن حتلنة الُنُظم هو جزء من التحسينات 
في مجال الصيد في البحر األبيض املتوسط. وضع هذه الُنُظم وحتلنها قسم الصيد في وزارة الزراعة، 

ووافقت عليها اللجنة االقتصادية في الكنيست.
إن سلطة الطبيعة واحلدائق هي اجلهة الرسمية في دولة اسرائيل املسؤولة عن تطبيق قوانني حماية الطبيعة 
2018، ستكون سلطة الطبيعة واحلدائق مسؤولة عن مراقبة  الثاني/يناير  في البالد، وابتداًء من كانون 

الصيد في اسرائيل وعن تطبيق ُنُظم الصيد وملحقاته.
الهدف من هذا القانون والُنُظم واإلجراءات هو حتسني وضع فرع الصيد في اسرائيل من خالل االهتمام 
وتطبيق  واملراقبة  الصيد  وموارد  البحث  خالل  من  اإلدارة  هذه  ستجري  السمك.  مصدر  باستمرارية 
إيالت  وخليج  املتوسط  البحر  في  سيعمل  بحري  مراقبة  نظام  واحلدائق  الطبيعة  سلطة  أقامت  الُنُظم. 

وبحيرة طبريا من أجل تطبيق ُنُظم صيد األسماك احملتلنة وقوانني الصيد.
الُنُظم احملتلنة.  الُنُظم الرئيسية من أجل ضمان الولوج السهل والواضح إلى  جّهزنا لكم وثيقة تعرض 
من املهم التشديد على أن هذه الوثيقة تشمل أسس الُنُظم وتهدف إلى الشرح فقط، وهي ال تستبدل بأي 
 - الصيد  “تراخيص  مستند  وفي  حال ما هو مكتوب في وثيقة “قوانني وُنُظم الصيد - 1937” احملتلنة 

النظام”.
هذا احملتوى ال يستبدل ُنُظم الصيد احمُلددة مبوجب القانون.

 جتدون الوثائق الكاملة التي تشمل الُنُظم القدمية واحملتلنة في موقع وزارة الزراعة.

أيها الصّياد، من املهم أن تعرف:
مت حتديد هذه الُنُظم من قبل قسم الصيد في وزارة الزراعة، وقد مت اختيار سلطة الطبيعة واحلدائق   •

لتطبيقها على األرض.
تنوي سلطة الطبيعة واحلدائق تطبيق القانون بليونة ولكن بإصرار - أمام كل سلطات الصيد - كل  	•

األوساط وكل الصيادين.
عندما تلتقي مراقب سلطة الطبيعة واحلدائق في البحر أو في الشاطئ أو في املرسى، أنت ُملزم بحسب  	•

القانون بالتعريف عن نفسك وعرض التراخيص واتباع تعليمات املراقب.
ُينع الصيد بشكل تام في احملميات البحرية بحسب القانون. 	•

ُينع أيًضا اصطياد األجناس احملمية والتجارة بها خارج احملميات الطبيعية. 	•

.www.parks.org.il  جتدون قائمة األجناس احملمية الكاملة في موقع سلطة الطبيعة واحلدائق

نرجو منكم اتباع الُنظم واحلفاظ على احلياة البحرية -
جتنبوا الغرامات والعقوبات.

معلومات للصّياد - أسس ُنُظم الصيد



أسماك البحر
جنس السمكة  الطول املسموح للصيد

Pagellus erythrinus سمك املرجان

11  سم وما فوق

Oblada melanura سمك الشبوط

Lithognathus mormyrus سمك القّراص )مرمير(

Boops boops سمكة املوزة )روفوس(

Diplodus sargus الدنيس األبيض )سرغوس(

Diplodus cervinus السرغوس املخطط )سرغوس حدادي(

Diplodus anularis الساردينال الدائرية )سردين رفيع(

Mullus barbatus سمكة البربوني )سلطان ابراهيم(

Mullus surmuletus البربوني املخطط )سلطان بربوني(

Trachurus sp. ترخزن )ترولوس(

Upeneus moluccensis لساردينال العريضة )سردين عريض(

Sardinella aurita الساردينال الدائرية )سردين رفيع(

Sardinella maderensis الساردينال العريضة )سردين عريض(

الُنُظم السارية في كل املناطق البحرية وفي كل فترات السنة املسموحة للصيد:
بتاًتا بواسطة حاويات الهواء املضغوط )أو أي أداة تزويد الهواء(. •			مُينع الصيد 

بتاًتا باستخدام شبكة جرف )“جراف”(. •			مُينع الصيد 

بتاًتا بواسطة أي مادة متفجرة أو أي مادة ُمضرة أو سامة. •			مُينع الصيد 

•   الطول األدنى
 الطول األدنى هو أدنى طول للسمكة املسموح بصيدها. يتم قياس السمكة في وضعية االستلقاء، من طرف فمها 
وحتى طرف ذيلها. يعود سبب حتديد الطول األدنى للسمكة ملنع صيد األسماك الصغيرة التي لم تصل إلى مرحلة 

البلوغ اجلنسي، ولذلك ال ميكنها أن تبيض صغاًرا تؤدي إلى متابعة ساللتها.
في حالة صيد سمكة أصغر من املقاييس امُلفّصلة، يجب إعادتها إلى املاء على الفور.
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أسماك البحر
جنس السمكة  الطول املسموح للصيد

Dussumieria acuta ساردينال قوس القزح )سردين مبروم(
11  سم وما فوق

Alepes djedaba اجلدابة )ترولوس أصفر(

Sparus aurata الدنيس )أجاج(

15Dentex gibbosus  سم وما فوق سكيميس )فاريدا(

Pagrus sp سبارس متساوي الشوك )فاريدا(

Merluccius merluccius قد البحر املتوسط )سمك القد(

16Solea vulgaris  سم وما فوق سول )سمك موسى(

Saurida undosquamis سمكة مكرونة )خول/مكروني(

Mugil cephalus بوري املفلطح )بوري(

20  سم وما فوق

Liza aurata بوري الذهبي )دهنب(

Liza saliens البوري النطاط )كبان(

Chelon labrrosus بوري سيلون )موكشل(

Liza ramada بوري توبر )توبر(

Sphyraena sphyraens بركودا )سبرينا(

Sphyraena chrysotaenia باركودا الصفراء )مليتا(

Polyprion americanus سمك احلطام األطلنطي )كيسف(
30 سم وما فوق

Scomberomorus commerson سمك الكنعد املكريل السريع )بلميدا البيضاء(

Argirosomus regius لوت امللكي )موسر(

40  سم وما فوق

Epinephelus guaza هامور هامشي )داؤور(

Epinephelus alexandrinus الهامور االسكندري )خفش( 

Mycteroperca rubra لقز أحمر )أرضي(

Epinephelus aeneus اللقس األبيض )لقز(

Thunnus thynnus تن أزرق الزعنفة 70  سم وما فوق



أسماك املياه احللوة
جنس السمكة الطول املسموح للصيد

Mirogex terraesanctae لفنون )سردين البحيرة( 12  سم وما فوق

Tristramella simonis سمك البلطي )مرمور( 18  سم وما فوق

Oreochromis aureus مشط األردن )مشط لوبد( 20  سم وما فوق

Sarotherodon galilaeus مشط بلطي )مشط أبيض( 22  سم وما فوق

Barbus longicepa كرسني راس طويل )كرسني(

30Capoeta damascina  سم وما فوق أردني )حفافي(

Tor canis سمكة القشرة العريضة )قشري(

Mugil cephalua بوري املفلطح )بوري(
45  سم وما فوق

Liza ramada بوري توبر )بوري توبر(

Hypophtalmichthys molitrix شبوط 80  سم وما فوق
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أيها الصّياد العزيز،
في ما يلي أسس ُنُظم الصيد احملتلنة. ألنك متتهن مهنة الصيد، من املهم لنا أن تتعّرف على متطلبات القانون. 

هكذا ميكننا أن نكون على “قدم متساوية” ونعمل سوًيا بتعاون كامل. 

تراخيص الصيد املهنية
إذا كنت ترغب بالصيد بشكل محترف، أنت بحاجة إلى رخصة صيد شخصية مهنية وحتتاج أيًضا إلى رخصة  	•
مهنية لسفينة الصيد التي ستستخدمها للصيد، وذلك بحسب أمر مكتب الصيد وبحسب الشروط الظاهرة في 

نظام تراخيص الصيد.
	في كل األحوال ُيسمح فقط باستخدام وسائل الصيد املذكورة في الرخصة. 	•

القسم ب - مقياس الضغط

القسم أ - من العقدة إلى العقدة

الصيد التجاري )املهني(: 

املسموحة  السنة  فترات  كل  وفي  البحرية  املناطق  كل  في  السارية  الُنُظم 
للصيد:

بتاًتا الصيد باستخدام الشبكة من الكاياك أو القصبة أو أي عّوامة أخرى. مُينع  	•

حجم عني الشبكة:  •
ُيقاس بطريقتني: بني  الشبكة  أدنى للعني. حجم عني  لكل شبكة من شبكات طرق الصيد املختلفة يوجد حجم 

العقدة والعقدة )القسم أ في الرسم(، وبقياس الضغط )القسم ب في الرسم(.
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أسس الُنُظم حول تقسيم املناطق البحرية 
وبحسب وسائل الصيد:البحر املتوسط -

الصيد بالشبكة الشخصية
•  ُينع الصيد خالل فترة احلشد**

كما  آب/أغسطس،   31 حتى  أيار/مايو   1 بني  ما  متتالًيا  يوًما   90 حتى  متتد  صيد  منع  فترة  سنة  كل  في   تنطبق 
احملدد  التاريخ  حول  رسالة  الرئيسي  الصيد  مكتب  مسؤول  ينشر  الرئيسي.  الصيد  مكتب  مسؤول   يحددها 

في اجلريدة اليومية وفي موقع قسم الصيد في وزارة الزراعة.

•  طول الكيس
مُينع استخدام كيس يقل طوله عن 4 أمتار.

•  “شبكة سحب”
مُينع استخدام شبكة سحب متصلة باجلزء األمامي من الشبكة وسحبها على سطح املاء. 

•  وسائل لتسهيل جر الشبكة
واملخصصة  بالشبكة  املتصلة  األخرى  األكسسوارات  أو  الدواليب  أو  اإلطارات  أو  الطابات  استخدام   مُينع 

لتسهيل جر الشبكة على الصخور ومنع تشابك الشبكة بالصخور.
•  حجم عني الشبكة

إلى  الضغط  مستوى  يصل  أو  ميلليمتر   22 العقدة  إلى  العقدة  من  للشبكة  األدنى  احلجم  يكون  أن   يجب 
44 ميلليمتر.

يجب أن يكون احلجم األدنى للكيس 24 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة أو يصل مستوى 
الضغط إلى 48 ميلليمتر.

الصيد بالشبكة الشخصية

כבל
פשק

פשק

הרקולס

מצופים

Sweeps

Trawl board
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املناطق حيث ُينع الصيد* )يكن رؤيتها على اخلريطة(:  •
 املناطق الصخرية احملددة  
 شمال خط دور-هبونيم  

**  من خط دور هبونيم حتى خط بات-مي في املياه التي يقل عمقها عن 30 متًرا  

**  من جنوب خط بات-مي في املياه التي يقل عمقها عن 30 متًرا  

املناطق  في  فقط(،   05:00 حتى   21:00 )من  الليل  ساعات  في  بات-مي  خط  جنوب  من    **   
        التي يقل فيها عمق املياه عن 25 متًرا،

   **  مناطق إضافية ُمصّنفة وصاحلة خالل فترة االنتقال فقط:
          غرب اخلضيرة      غرب نتانيا      غرب هرتسليا      غرب تل أبيب      غرب بات-مي

الصيد  “ُنُظم  املناطق في ملف  لهذه  الدقيقة  العالمة  امُلرفقة، وجتدون  املناطق في اخلريطة  *  ميكن رؤية 

)تصليح( - 2016”.
أيلول/ 3 سنوات من يوم نشرها )كما ُذكر، تنطبق حتى شهر  الُنُظم تنطبق ملدة  ُنُظم االنتقال: هذه    **

ديسمبر 2019(.
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الصيد على الشاطئ
•  ُينع الصيد خالل فترة التكاثر**

كما  متوز/يوليو،   1 حتى  آذار/مارس   1 بني  ما  متتالًيا  يوًما   90 حتى  متتد  صيد  منع  فترة  سنة  كل  في  تنطبق 
الشخصية وعلى  الشبكة  باستخدام  الصيد  ينطبق على  املنع ال  الرئيسي. هذا  الصيد  يحددها مسؤول مكتب 
اجلريدة  في  احملدد  التاريخ  حول  رسالة  الرئيسي  الصيد  مكتب  مسؤول  ينشر  الشاطئ.  عن  بالصنارة  الصيد 

اليومية وفي موقع قسم الصيد في وزارة الزراعة.

•  ُينع صيد القاروس )اللقز( خالل فترة التكاثر
مُينع صيد األسماك التي تنتمي إلى عائلة الفرخيات )اللقز( بني 1 أيار/مايو حتى 30 حزيران/يونيو  

2018. في حالة صيد السمكة املذكورة، يجب إعادتها إلى املاء على الفور.

•  شبكة صلبة )خيشومات/شباك مغلفة(
احلجم األدنى لعني الشبكة هو 30 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة.

•  الصيد في األنهار وفي مصبها
 مُينع الصيد بالشبكة في أنهار البحر املتوسط وفي مجال 100 متر من نقطة مصبها في البحر.

•  السيطرة على حركة األسماك
الوسائل  أو  املصيدات  أو  الشبكات  داخل  األسماك  حركة  تسريع  أجل  من  املوّجهة  الوسائل  استخدام  مُينع 

املوّجهة إلخراج السمك من مكان اختبائه.

شهر  حتى  تنطبق  ُذكر،  )كما  نشرها  يوم  من  سنوات   3 ملدة  تنطبق  الُنُظم  هذه  االنتقال:  ُنُظم   **   
أيلول/ديسمبر 2019(.

 الشبكة الصلبة
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صيد اإلحاطة
شبكة إحاطة )شبكة اخلامت/”شينشوال”(

500 متر على األقل من الشاطئ. مُينع الصيد بهذه الطريقة على بعد  	•

12 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة. 	احلجم األدنى لعني الشبكة في شبكة اإلحاطة هو  	•

כבל
הטבעות משקולותטבעות

شبكة إحاطة )خامت(

•  ُينع الصيد خالل فترة عشعشة وإباضة سمك املشط اجلليلي**
آذار/مارس حتى  15 بني  ما  متتالًيا  يوًما   90 متتد حتى  الوسائل  بكل  منع صيد  فترة  في كل سنة   تنطبق 

15 متوز/يوليو، كما يحددها مسؤول مكتب الصيد الرئيسي. ينطبق املنع على املناطق التالية:

البحيرة

 منطقة 
البطيحة

منطقة شاطئ 
املجدل غينوسار

شهر  حتى  تنطبق  ُذكر،  )كما  نشرها  يوم  من  سنوات   3 ملدة  تنطبق  الُنُظم  هذه  االنتقال:  ُنُظم   ** 
أيلول/ديسمبر 2019(.
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ينشر مسؤول مكتب الصيد الرئيسي رسالة حول التاريخ احملدد واملنطقة احملددة في اجلريدة اليومية وفي موقع 
قسم الصيد في وزارة الزراعة.

•  الصيد باخليوط الطويلة )“شرك”( 
مُينع الصيد بهذه الطريقة في البحيرة. 

•  شبكة الرمي )“شبكة”(
املوارد  وكل  األردن  نهر  احلولة،  )مستنقع  األردن  مياه  نظام  وفي  البحيرة  في  الطريقة  بهذه  الصيد   مُينع 

التي تصب فيه(.

•  شبكة صلبة )خيشومات/شباك مغلفة(
مُينع الصيد بهذه الطريقة من شاطئ البحيرة، لكنه مسموح عند اإلبحار في سفينة شرط أن يكون طول الشبكة 

اإلجمالي أقل من 1000 متر.

•  شبكة إحاطة )“شبكة اخلامت/”سكالبا”(
في  األردن،  مياه  أنظمة  وفي  البحيرة  في  والشبوطيات  والقراميط  املشط  سمك  اصطياد  الطريقة  بهذه  مُينع 

الشروط التالية:
 طول الكيس أقل من 15 متر

 ارتفاع الكيس أقل من 10 أمتار

•  احلجم األدنى لعني الشبكة:
في شبكة اإلحاطة والشبكة الصلبة 45 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة.

الصيد باخليوط الطويلة املنخفضة

סעיף

חוט ראשי
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•  شبكة صلبة )خيشومات/شباك مغلفة(
مُينع الصيد بهذه الطريقة من شاطئ خليج إيالت لكنه مسموح عند اإلبحار في سفينة شرط أن يكون طول 

الشبكات اإلجمالي أقل من 2000 متر.

احلجم األدنى لعني الشبكة في الشبكة الصلبة هو 30 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة.

•  شبكة الرمي )“شبكة”(
مُينع الصيد بهذه الطريقة في خليج إيالت.

خليج  إيالت
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•  شبكة إحاطة )شبكة اخلامت/”شينشوال”(
احلجم األدنى لعني الشبكة في شبكة اإلحاطة هو 12 ميلليمتر من العقدة إلى العقدة.

•  شبكة ثابتة
مُينع ترك شبكة أو مشبك راسية في األرض ألكثر من 7 أيام.

 احلجم األدنى للعني في مصيدات السمك أو السلطعون هو 30 ميلليمتر من الوصلة إلى الوصلة في كل أجزاء 
املصيدة، ويجب وصل الصقة بالستيكية إلى العوامة حتمل تفاصيل رخصة الصيد اخلاصة بصاحب املصيدة.

•  مناطق الصيد املمنوعة *

* جتدون العالمة الدقيقة لهذه املناطق في ملف “ُنُظم الصيد )تصليح( - 2016”.
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 تراخيص الصيد التجاري )املهني(

أمثلة حول تراخيص الصيد التجاري - الشخصي وللسفينة
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الصيد الرياضي

أيها الصّياد العزيز،
إن الصيد الرياضي هو الصيد لهدف االستمتاع، ويتحّمل الصيادون الذين يستمتعون بالبحر مسؤولية 

االنصياع للقانون واملساعدة في احلفاظ على مصدر األسماك.
ألنك صياد رياضي، من املهم لنا أن تتعّرف على القانون كي تستطيع االستمتاع برياضة صيد االسماك 

باحلد األقصى، وكي نعمل مًعا بتعاون كامل. في ما يلي أسس ُنُظم الصيد احملتلنة.

تراخيص الصيد الرياضية
يحتاج كل صياد في اسرائيل إلى رخصة صيد غير الصيد بالصنارة من الشاطئ. 	•

ورخصة  شخصية  رخصة  الرياضي:  الصيد  تراخيص  من  نوعني  الرئيسي  الصيد  مكتب  ُيصدر  	•
للسفينة.

على  احلصول  تستوجب  وهي  التالية،  بالطرق  الصيد  ُيسمح  الرياضي،  الصيد  رخصة  بحسب  	•
رخصة صيد رياضي صاحلة:

رخصة  إلى  أيًضا  يحتاج  نشطة  صنارات   3 من  بأكثر  الصيد  الشاطئ.  عن  متدلية  غير  صنارة   .1   
صيد رياضي للسفينة )أو ألي وسيلة إبحار مثل الكاياك( امُلستخدم للصيد.  

عند الغطس احلر من دون استخدام وسائل تنفس اصطناعي، وفقط في البحر األبيض    .2  
املتوسط.  

	رخصة صيد رياضي للسفينة تشمل: 	•
صيد في 12 صنارة منفصلة كحد أقصى.  

  الصيد بطريقة الغطس احلر، في البحر املتوسط فقط.

الُنُظم السارية في كل املناطق البحرية وفي كل فترات السنة املسموحة للصيد:
باحلد  كبيرتني  سمكتني  أو  األقصى  باحلد  كلغ   5 حتى  يتخطى  أن  يجب  ال  اليومي  الصيد  إجمالي   •

األقصى )حتى إن زاد وزن كل سمكة عن 5 كلغ(.
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أسس الُنُظم في توزيع املناطق البحرية
البحر املتوسط:

  •  ُينع الصيد خالل فترة التكاثر**
تنطبق في كل سنة فترة منع صيد متتد حتى 90 يوًما متتالًيا ما بني 1 آذار/مارس حتى 1 متوز/يوليو، كما يحددها   
التاريخ احملدد في اجلريدة  الرئيسي رسالة حول  الصيد  ينشر مسؤول مكتب  الرئيسي.  الصيد  مسؤول مكتب 

اليومية وفي موقع قسم الصيد في وزارة الزراعة.
هذا املنع ال ينطبق على الصيد بالصنارة من الشاطئ والصيد بالشبكة شخصية.  

• ُينع صيد القاروس )اللقز( خالل فترة التكاثر
مُينع صيد األسماك التي تنتمي إلى عائلة الفرخيات )اللقز( بني 1 أيار/مايو حتى 30 حزيران/يونيو 2018. في   

حالة صيد السمكة املذكورة، يجب إعادتها إلى املاء على الفور.

**  ُنُظم االنتقال: هذه الُنُظم تنطبق ملدة 3 سنوات من يوم نشرها )كما ُذكر، تنطبق حتى شهر أيلول/ديسمبر 2019(.

•  ُينع الصيد خالل فترة عشعشة وإباضة سمك املشط اجلليلي**
حتى  آذار/مارس   15 بني  ما  متتالًيا  يوًما   90 حتى  متتد  الوسائل  بكل  صيد  منع  فترة  سنة  كل  في   تنطبق 

15 متوز/يوليو، كما يحددها مسؤول مكتب الصيد الرئيسي. ينطبق املنع على املناطق التالية:

البحيرة

شهر حتى  تنطبق  ُذكر،  )كما  نشرها  يوم  من  سنوات   3 ملدة  تنطبق  الُنُظم  هذه  االنتقال:  ُنُظم   ** 

     أيلول/   ديسمبر 2019(.

 منطقة 
البطيحة

منطقة شاطئ 
املجدل غينوسار
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ُيسمح الصيد خالل هذه الفترة خارج نطاق 100 متر من خط الشاطئ في كل منطقة البحيرة.
ينشر مسؤول مكتب الصيد الرئيسي رسالة حول التاريخ احملدد واملنطقة احملددة في اجلريدة اليومية وفي موقع 

قسم الصيد في وزارة الزراعة.

•  طريقة الصيد الوحيدة امُلسموحة امُلرّخصة في البحيرة هي الصيد بالصنارة ومن 
السفينة فقط.

طريقة الصيد الوحيدة امُلرخصة في خليج إيالت هي الصيد بالصنارة ومن السفينة   •
فقط.

300 متر من خط الشاطئ. •	ُيسمح الصيد فقط خارج نطاق 

مناطق الصيد املمنوعة*:  •

خليج إيالت

*جتدون العالمة الدقيقة لهذه املناطق في ملف “ُنُظم الصيد )تصليح( - 2016”.
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أمثلة حول تراخيص الصيد الرياضي- الشخصي وللسفينة

تراخيص الصيد الرياضي
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ُينع الصيد بشكل تام في احملميات الطبيعية البحرية.

 إليكم قائمة احملميات الطبيعية البحرية امُلعلن عنها في اسرائيل اليوم:
3. محمية دور-هبونيم    2. محمية شيكمونة        1. محمية رأس الناقورة أخزيف      

6.محمية حولوت نيتسانيم    5.محمية غدور        4. محمية آي دور ومرسى ميخائيل      
9. محمية املرجان 7. محمية مي أبتح     8. محمية مي شكما     

يجب على كل صّياد التعّرف على حدود احملمية الطبيعية البحرية. جتدون تفاصيل حدود احملميات 
املرفقة  املعلومات  الطبيعة واحلدائق وفي نشرة  امُلعلن عنها ووصفها في موقع سلطة  البحرية  الطبيعية 

بتراخيص الصيد للعام 2018.

األجناس احملمية
 مُينع صيد هذه األجناس بتاًتا، مهما كان حجمها أو طريقة الصيد:

•		كل أجناس القرش والشفنينيات )مثل قرش املطرقة وسمك الراي الالسع(
النعال )لوبستر/سيجل( •		كركند 

الثدييات البحرية •			كل أنواع 
•		كل أنواع سالحف البحر

صادفتم ثدييات أو زواحف بحرية ُمصابة وحتتاج إلى عالج 
طبي؟

 *3639 الهاتف  على  واحلدائق  الطبيعة  سلطة  مبركز  اتصلوا 
)24 ساعة في اليوم(.

تذكير -
  احملميات الطبيعية البحرية 

والقيم الطبيعية احملمية
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نشكركم على تعاونكم،
يجال بن آري، رئيس الوحدة البحرية، سلطة الطبيعة واحلدائق

marine@npa.org.il:للتوجهات واحلصول على املزيد من املعلومات
مركز معلومات سلطة الطبيعة واحلدائق 3639*

صورة الغالف: شافي رومتن

“الصيد  10 من تصوير توبيا كورتس، من   ،9  ،8  ،6 الصور في الصفحات 
وتربية األسماك في اسرائيل”، بقلم الدكتور داني جوالني.

 احملررة: ماي لتسروس



 نصطاد بحكمة - نحافظ على البحر
معلومات للصّياد - أسس ُنُظم الصيد

فقط من خالل التعاون معكم، أنتم الصيادون، ميكننا النجاح في حتقيق هدفنا املشترك 
- اإلدارة الداعمة ملصدر الصيد في البالد، مما يسمح لنا جميًعا مبتابعة االستمتاع بالبحر 

ومن مصادره احملدودة.  إن االلتزام بهذه الُنُظم يساعدنا في جهودنا.
نحن ننوي تطبيق القانون بلطف، لكن بإصرار ومن دون تنازالت.

إنضموا إلينا في احلفاظ على البحر.

نحن نشدد مجدًدا بأن أسس األمور املذكورة هنا هي للشرح فقط وهي ال تستبدل بأي 
حال من األحوال كل ما هو مكتوب في مستند “ُنُظم الصيد1937-” احمُلتلن وفي 

مستند “تراخيص الصيد - النظام”، امُللزمة مبوجب القانون.

الوحدة البحرية

 االنسان للمكان


