
 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.

דיג בתקופות הרבייה והגיוס בים התיכון
בשנת 2021

בתקופת הרבייה
איסור דיג בתקופת הרבייה מסייע לאוכלוסיות הדגים להעמיד דור חדש של צאצאים ובכך 

מאפשר את התחדשות הדגה. השנה, הכריז מנהל אגף הדיג כי איסור הדיג בתקופת הרבייה יחול 
בין ה-25 באפריל ל-30 ביוני.

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

 מינים מתת-משפחת הדקרים:  דקר הסלעים )דאור(  דוקרנית אדומה )אירדי(
 דקר אלכסנדרוני )חפש(  דקר המכמורת )לבן(  דקר חיפני )דבע(  דקר שינני )וואוי(

  אוכם גדול קוץ )סאינס(   סלפית צהובת פסים )סולבי(
לאורך תקופה זו, דיג של מיני דגים אחרים יותר בתקופות מסוימות, בשיטות ובעומקים שונים:

מקרא

תקופת הגיוס:
השנה, הכריז מנהל אגף הדיג כי איסור הדיג בתקופת הגיוס יחול בין ה-1 ביולי ל-31 באוגוסט. איסור זה חל על דיג מספינות מכמורת בלבד. 

למסמך המפורט באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחצו כאן
פקחי היחידה הימית של רשות הטבע והגנים יאכפו את איסור הדיג בתקופות הרבייה והגיוס בכל חלקי הארץ ובכל שעות היממה.

לדיווחים פנו למוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639* או למוקד השירות של משרד החקלאות 9432*

איסור 
דיג כללי

דיג באמצעות 
רובה תת ימי

דיג באמצעות 
חכות מכלי שיט

דיג 
באמצעות 

רשת עמידה

דיג באמצעות 
מערך חכות צף

)שאראק(

דיג 
באמצעות 

רשת טבעת
)צ'ינצ'ולה(

תאריך

עומק

25.4 20.5 21.5 30.6
0

-10

-30

-40

מעומק זה מותר לדוג עם חכות 
מכלי שיט פלמידה לבנה אחת 

ביממה בלבד

מעומק זה מותר 
לדוג עם חכות מכלי 

שיט

מעומק זה מותר 
לדוג עם רובה דיג 

ורשתות עמידה 
בעלות עין מינימלית 

בגודל 50 מ"מ

מעומק זה מותר לדוג בשיטת 
מערך חכות צף )שאראק צף(

מעומק זה 
מותר לדוג 

בשיטת 
רשת טבעת 
)צ'ינצ'ולה(

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

