
 לכל אורך עונת הרבייה, חל איסור מוחלט על דיג בכל שיטות הדיג ובכל העומקים של מיני 
הדגים הבאים:

 מינים מתת-משפחת הדקרים:  דקר הסלעים  דוקרנית אדומה  דקר אלכסנדרוני
 דקר המכמורת  דקר חיפני  דקר שינני   אוכם גדול קוץ   סלפית צהובת פסים.

خالل فترة التكاثر
يساعد حظر صيد األسماك أثناء موسم التكاثر مجموعات األسماك على إنتاج جيل جديد من النسل، وبالتالي 

يمكّن تجديد عملية الصيد. أعلن مدير وحدة صيد األسماك هذا العام أن الحظر المفروض على الصيد خالل موسم 
التكاثر يسري من تاريخ 25 نيسان حتى 30 حزيران

 طوال فترة التكاثر، ُيمنع منعاً باتاً صيد األنواع التالية من األسماك بجميع وسائل الصيد وفي كل ُعمق للمياه:
 أصناف فرعية لفصيلة اللؤس - اللقز - الهامور:   هامور أقتم – الحفش - قربة  أم بوز - أريدية

 اللقز اللؤس الصخري -  زبير  اللقز اللؤس الرملي  لقز َحبِشه  لقز ضبوعة ]דקר הסלעים )דאור(, דוקרנית אדומה 
)אירדי(, דקר אלכסנדרוני )חפש(, דקר המכמורת )לבן(, דקר חיפני )דבע(, דקר שינני )וואוי([

  سنسة غراب ذات الشوكة الكبيرة ]אוכם גדול קוץ )סאינס([   أسبور مخطط باألصفر- َصلبن ]סלפית צהובת 
פסים )סולבי([

طوال هذه الفترة الزمنية، ُيسمح صيد أنواع أخرى من األسماك في فترات معينة، بوسائل مختلفة وعلى ُعمق مختلف:    

فترة التجمع:
أعلن مدير وحدة صيد األسماك هذا العام أن الحظر المفروض على الصيد خالل موسم التجمع يسري من تاريخ 1 تموز حتى 31 آب.

يسري هذا الحظر على الصيد من سفن شبكة فقط .
للوثيقة المفصلة في موقع االنترنت التابع لوزارة الزراعة والتطوير القروي اضغطوا هنا. 

الُمراقبون في الوحدة البحرية التابعة لسلطة الطبيعة والحدائق سيعملون على تطبيق حظر صيد األسماك في مواسم التكاثر وتجّمع األسماك
في جميع أنحاء البالد وطوال ساعات اليوم. 

للتبليغ توجهوا لمركز المعلومات في سلطة الطبيعة والحدائق على هاتف 3639* أو لمركز الخدمة في وزارة الزراعة على هاتف 9432* 
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من هذا الُعمق مسموح الصيد 
بواسطة صنارة من وسيلة إبحار 

سمك الكنعد األبيض )פלמידה לבנה( 
واحدة في اليوم فقط. 
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صيد األسماك في فترة التكاثر والتجّمع في البحر األبيض المتوسط

عام 2021

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2021/Pages/revia_gius_2021.aspx

