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 2019 מאי

 

 תיירות למטרות דיג נותשיוירמתן נוהל ל – טיוטה להערות הציבור

הישראלי בציבור שנים האחרונות הולכת ומתפתחת בארץ פעילות תיירותית של דיג, הן ב

חכות באמצעות מחו"ל, שמוצאים עניין בפעילות דיג לארץ המגיעים תיירים ה בציבורוהן 

אינו ב ולר. ציבור זה  , כמתבקש מאופי פעילותה זה, הנעשית באופן מזדמן ואקראימסירות

בעל מיומנות וניסיון בשיטות הדיג השונות, אלא מבקש לשלב סיור תיירותי ושיט בים, יחד 

 חכות. בשימוש הדיג באמצעות תנסות בפעולת עם היכרות וה

בהן כבר קיימת מסורת של פעילות דיג  רבות בכדי לאפשר פעילות זו, בדומה למדינות

על ניהול השפעתה תיירותי, ולאחר בחינת ההיבטים הכוללים של אופן פעילות זו ומידת 

שוקל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשק הדיג וניצול מקיים של משאב הדגה, 

 יאפשרשיינתן לאדם ו, מוגבלם ותנאים לקבלת רישיון ייעודי, בהיקף לראשונה כללי לקבוע 

 .פעילות זוב  מזדמן ציבורלשתף  לאותו אדם 

  

 :תיירותי דיג רישיון קבלתשמבקש אגף הדיג לקבוע לצורך  והכללים התנאים להלן

מיוחד בכל יציאה לפעילות של דיג תיירותי, יהיה בספינה אדם בעל רישיון אישי  .1

. ללא נוכחות בעל ולאובין אם בעל הספינה , בין שהוא תיירותי-מקצועילדיג 

 דיג מסוג זה. פעילות  בצעעל הספינה, לא ניתן לכאמור רישיון 

מסוימים  ם גיאוגרפיםלאזורייוגבל  תיירותי-מקצועידיג מיוחד לרישיון  .2

, אגם הכנרתב או חלקים מסוימים בים התיכון, מפרץ אילתכגון מוגדרים )ו

 רישיוןה(. בעל שיוגדרו באמצעות נקודות ציון, אזור נמל מוצא, וגבולות נוספים

לא יוכל  (המיוחד בעל הרישיון התיירותי - )להלןהמיוחד לדיג מקצועי תיירותי 

 .רישיון שיינתן לוהקבועים בבאזורים שונים מאלו תיירותי דיג לבצע פעילות 

היא באמצעות תיירותי -מקצועילדיג  מיוחדה רישיוןההמותרת לפי שיטת הדיג  .3

חכות  12-ב יאפשר ביצוע דיג המיוחד הרישיון . בלבד מספינה בודדות חכות

בעת ביצוע פעילות דיג תיירותי כאמור, לא  בכל פעילות דיג. ,בודדות לכל היותר

 בספינה כל ציוד דיג אחר מלבד חכות בודדות.יוחזק 

)בנוסף  אחת בהפלגה שתתפיםמ 12עד  שלפעילות דיג יאפשר המיוחד הרישיון  .4

, אשר אין ברשותם רישיון דיג אישי, וזאת תחת הרישיון לבעל הרישיון המיוחד(

 .בושיקבעו  בעל הרישיון התיירותי ובהתאם לתנאיםהמיוחד של 

)כפי שרשום  מסחריייעוד בעלת ספינה תתאפשר רק מתוך תיירותי פעילות דיג  .5

 .לספינהדיג ספורטיבי  שיוןירבעליה ל ניתן אשרבתעודת כושר השיט שלה( ו
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 משיט בשכרבתעודת להחזיק  ,תיירותימיוחד לדיג רישיון על המבקש לקבל  .6

 , זאת(בהתאם לגודל כלי השיט 40 תעודת משיט או 20תעודת משיט ) לספינה

, 1998 –הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים(, התשנ"ח בהתאם לתקנות 

 .לעניין השטת נוסעים בשכר, במשרד התחבורה והנמלים רשות הספנותוהוראות 

()א( לפקודת הדיג, ניתן יהיה לבצע בהפלגה אחת פעילות דיג של 4)3מכוח סעיף  .7

משתתפים, אשר אין ברשותם רישיון דיג אישי )בנוסף לבעל הרישיון  12עד 

טבלה התיירותי(. פעילות זו תותר לאחר ששמותיהם של המשתתפים יירשמו ב

 , ותהא כפופה לתנאים שיקבעו בו.פת בנספח א'המצור

תיירותי להעביר את ה , על בעל הרישיוןתיירותי פעילות דיגכל בטרם יציאה ל .8

לאגף הדיג הרשומים בטבלה שבנספח א' רשימת שמותיהם של המשתתפים 

.  tourist_fishery@moag.gov.il– דואר אלקטרוני לכתובתאמצעות הב

הוראות האת נים מזדמה משתתפיםסביר ללה בעל הרישיוןבנוסף, יידרש 

, (גודל דגים מינימלי)למשל  ולו במועד היציאה ליםחדיג, כפי שיהמחייבות בעניין 

 בעל הרישיון התיירותי עבירי הטופס. את 'א בנספחשטופס הולהחתימם על 

– אלקטרוניהדואר משלוח לכתובת הבאמצעות  ליםהיציאה  בטרם

tourist_fishery@moag.gov.il  . 

באמצעות דואר  אישורהמתין לקבלת חייב להמיוחד  התיירותי בעל הרישיון .9

שמותיהם על גבי  אלקטרוני על קבלת רשימת המשתתפים באגף הדיג ועל הכללת

אישור כאמור  ללאכי  יובהר הרישיון המיוחד, בטרם יציאה לפעילות הדיג.

 . דיג לבצע מורשים אינם והם המזדמנים למשתתפים ביחס תקף אינוהרישיון 

 הרישיון, לפיה יתלה מודעה במקום בולט לעין בספינההתיירותי בעל הרישיון  .10

כאמור כל עוד לא הוצג בפניהם האישור בכתב  בתוקף אינו, המיוחדהתיירותי 

 .מפורט בנספח ב'בהתאם להמודעה  נוסחלעיל.  9בסעיף 

 על פי תנאי הרישיון המיוחד וגבלתכאמור,  דיג תיירותיפעילות מ היומישלל הדיג  .11

ק"ג במצטבר  60 -לא יותר מבכל מקרה אך  ,כל אדם המשתתף בפעילותלק"ג  3 -ל

 ק"ג כל אחד. 5-דגים הגדולים מ 3-לאו 

רישום רציף הכולל גם את היקף השלל בכל פעילות מדי יום, ינהל  בעל הרישיון .12

רשימות אלו יועברו אחת לחודש אל  קף השלל(.)סוגי דגים והי תיירותי דיגשל 

 .כתובת המייל הרשומה לעיל באמצעות אגף הדיג

 

 בברכה, 
 ניר פרוימן

 מנהל אגף הדיג וחקלאות מים
 פקיד הדיג הראשי
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 'נספח א

 
 המשתתפים בפעילות הדיג התיירותישל  הרשימ

List of participants in the fishing activity 
 

 תאריך
Date 

 שעה
Time 

 שם משפחה
Surname 

 שם פרטי
Name 

 ת.ז. / דרכון
Pass No. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

בדבר ההוראות  הדיגפעילות להיציאה  בטרם סברהבחתימתי אני מאשר כי קבלתי * 

 , כפי שחלות במועד היציאה לים ובפרט: 1937המחייבות בעניין דיג לפי תקנות הדיג, 
 8שעניינה גודל מזערי של דגים, תקנה  6שעניינה שיטות דיג אסורות, תקנה  4תקנה 

א שעניינה איסור דיג בתקופות הרבייה, הגיוס 8שעניינה אזורים אסורים לדיג, תקנה 
 ן וההטלה.במכמורת והקינו

 
* With my signature, I confirm that I received an explanation before 

embarking on the fishing activities regarding the Fisheries Regulations, 

1937, as they apply on the date of departure, and in particular: 

Regulation 4, which deals with prohibited fishing methods, Regulation 6, 

which concerns the minimum size of fish, Regulation 8, which deals with 

areas prohibited for fishing, Regulation 8A, which prohibits fishing 

during breeding season. 
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 נספח ב'
 

 

 נוסח שלט לתליה במקום בולט בסירה

 

 יהיה בצורה זו ובנוסח זה:שלט ה
 

 , כתוב בצבע אדוםפלסטיק עמיד למיםס"מ, עשוי  70X40שלט בגודל  .1

 ;מס" 4בגודל של  יא" התיירותידיג כללים לרישיון "כותרת העל רקע לבן, כש

 לפחות מפני הקרקע. ד וצג במקום בולט ובגובה של מטר אחשלט יה .2

 

 בשלט יהיה רשום: .  3

פעילות שמותיהם של המשתתפים ב , רק לאחר רשימתפותוקנכנס ל התיירותי רישיוןה

לאמור  בהתאםחוזר שהתקבל בדוא"ל האישור ו הרישיון הוצג בפניהםולאחר ש דיג,ה

 .לנוהל 9סעיף ב

עלול להוות עבירה על  ,דיג ללא אישור על הכללתם של המשתתפים בדיג ברישיון כאמור

 .פקודת הדיג


