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 1998-תוכן זה אינו מחליף את האמור בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח

 פקודת הדיג ותקנותיהם

 ,םייחודיי למגוון מיני בעלי חייםמהווה בית ה ,שונית טרופית מהצפוניות בעולם לחופי העיר אילת מתקיימת

 .להגןולשמור  מחויבים עליהם כולנו - על פי חוק ערכי טבע מוגניםהוכרזו כ הגדול שבחלקם

קיומו ועתידו המשך מאמץ משותף יבטיח את - רגיש ופגיע שלנועולם המים המדהים   

 עיקרי הנחיות רשות הטבע והגנים

 !אסורה - הפגיעה בערכי הטבע המוגנים

 וצומח קווצי עור, )בהן דיונונים( רכיכות, אלמוגיםערכי טבע מוגנים כוללים דגים, 

 ועוד , האכלת דגיםשינוי תנוחה טבעיתשלייה, קטיפה,  שבירה, -פגיעה כוללת 

 תוך גרימת נזק קטן ככל הניתן באופן מידי וחזרו ליםינידוגים בשוגג חיים או מתים, ערכי טבע מוגנים ה -דיג 

 !בכל מקום אסורים – וסחר בערכי הטבע המוגניםהחזקה 

 !אסורהדיג  -בתחומי שמורות הטבע 

 אזורי דיג ושמורות טבע ימיותמפת        2019רשימת ערכי הטבע המוגנים       רט"ג תקנותחוקי ו

 עיקרי הנחיות אגף הדיג של משרד החקלאות

 לכל דייג אישי רישיוןביבת וכל שיטת דיג אחרת מח -אינו דורש רישיון לדיג דיג בחכה מהחוף 

 חכות נדרש רישיון דיג לכלי השייט 3מעל  – מותר למחזיקים ברישיון דיג אישי שייטלי דיג באמצעות חכות מכ

  ומחוץ לאזור קצא"א האסור לדיג  מקו החוף מטרים 300 -מותר במרחק העולה על  מכל כלי שייטבחכות דיג 

 !אסור -רשת זריקה )שבקה( או  ימילדיג תת  הדיג באמצעות רוב

 !אסור - בקרס מרובת עוקציםדיג בשיטת חטיפה תוך שימוש 

 מתאים מקצועידיג באמצעות רשת, מלכודת, מערך קרסים ושיטות מקצועיות נוספות מחייב רישיון דיג אישי 

 מקצועיותמוגבלת לכלי שיט הרשום ברישיון לדיג בשיטות  המקצועיפעילות הדיג 

    שימוש באמצעי עזר - בקשת רישיון דיג - ת הדיגרישיונונוהל  - תקנות הדיג - ג פקודת הדי -  מידע לדייג

 הנחיות כלליות

 !אסורה -ובניגוד לשילוט לקו גאות הים  הסלעיםבין קו חוף הים, נהיגה והכנסת רכבים לתחום 

 !אסורה - פסולת תהשאר ת אוהשלכ. שמור על הניקיון

     חוק הניקיון    םחוק איסור נהיגה בחופי

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

 בעונשים הקבועים בחוק העובר על החוקים והתקנות צפוי לשאת

tel://+972505638996/
tel://*9432/
tel://*3639/
https://www.parks.org.il/files/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2019/09/5e031f8cefbd2.pdf
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2021/02/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%92-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-18-scaled.jpg
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92_%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2020-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9.pdf
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/06/5bbf278c9c442.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/069_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/069_002.htm
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/06/5bbf278a88916.pdf
https://survey.gov.il/he/Fishing_license
https://survey.gov.il/he/Fishing_license
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/fishing_aids/he/fish_Fishing_Aids.pdf
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/chok-isur-neiga-berechev-bechof-ayam.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p224k2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p224k2_001.htm
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 מפרץ אילתמינים מותרים לדיג ב

המפורטים ברשימה הינם מינים המותרים בדיג במפרץ אילת. מיני הדגים שאינם נמנים ברשימת המינים  

 מוכרזים כערכי טבע מוגנים האסורים בדיג -המשפחות המופיעות מטה 

 Fishbaseוביל לאתר ה על השם המדעי של משפחות הדגים תלחיצ -לצפייה בתמונות הדגים  
No.  רשימת המשפחות

המותרות לדיג במפרץ 

 אילת

מספר 

מינים 

 ידוע

 Class Osteichthyes נוסף פירוט

 שם מדעי

 Family Siganidae ארס / סיכן 4 משפחת סיכניים 1

 Family Sparidae דניס/ פארידהסרגוס/  10 משפחת ספרוסיים 2

 Family Mugilidae בורי/ קיפון 1 משפחת קיפוניים 3

 Family Mullidae סולטן איברהים/ מולית /ברבוניה 11 משפחת מוליתיים 4

 GT Carangidae Family טרכון/סריול/ /אריצ'ולה/ אינטיאס 28 משפחת צניניתיים 5

 Family Scombridae בוניטו טונה/ טונית/ פלמידה/ מקרל/ 12 משפחת קולייסיים 6

 Family Xiphiidae דג חרב 1 משפחת דגי חרב 7

 משפחת אספירניים 8

למעט ברקודה )

 (גדולה

 מליטה 1+3

 מין מוגן – ברקודה גדולה
 

Family Sphyraenidae 

 Family Lutjanidae המוגנים" שוריקיים דמיון למיני ה" 21 נייםימשפחת הלוט 9

 Family Caesionidae פיש/ כחל-בלו 7 משפחת כחליים 10

 Family Belonidae גוליה/ חניתן/ אבלן 5 משפחת שיפודניים 11

 Family Hemiramphidae לסת תחתונה מאורחת ומחודדת 3 ליסתיים-משפחת חד 12

 Family Trichiuridae דג סרט/ ברקודת עומק 2 משפחת רצועניים 13

 Family Fistulariidae חלילן 2 משפחת חלילניים 14

 Family Gerreidae בידי דולר / סילבר 1 משפחת שרבביים 15

 Family Nemipteridae רומני / חוחן 11 משפחת נימיים 16

 Family Muraenesocidae קונגר 1 משפחת זאבניים 17

 Family Exocoetidae סנוניתן /דגים מעופפים 1 משפחת דאוניים 18

 Family Clupeidae סרדין 6 משפחת סרדיניים 19

 Family Engraulidae אנשובי 4 משפחת עפיניים 20

 Gempylidae Family סנוק מקרל / מקרלי נחש 1 גמפיליים משפחת 21

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

tel://+972505638996/
tel://*9432/
tel://*3639/
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=413&subfamily=&genus=&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=330&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=359&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=332&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=314&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=416&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/Summary/FamilySummary.php?ID=417
https://www.fishbase.se/photos/ThumbnailsSummary.php?ID=1235
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=360&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=328&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=328&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=323&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=459&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=207&areacode=&c_code=376&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=475&areacode=&c_code=376&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=415&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=254&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=326&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=324&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=504&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=206&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=43&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=454&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species
https://www.fishbase.se/identification/SpeciesList.php?class=&order=&famcode=414&areacode=&c_code=400&depth=&spines=&fins=&TL=&BD=&resultPage=1&sortby=species

