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 תוך שימוש באמצעי עזר החוףן דיג מהודעה בדבר 

 
 רישיון דיג  חובת קבלת

)להלן: "הפקודה"( חל איסור לדוג דגים בישראל אלא אם  1937לפקודת הדיג,  (4)3בהתאם לסעיף 

 האדם הוא בעל רישיון שניתן על פי הפקודה.

 
 חריג לחובת קבלת רישיון דיג

ניתן לבצע כלומר,  ,()א( לפקודה(4)3החוף )לפי סעיף  חריג לאיסור זה הוא העלאת דגים בחכה מן

 דיג בחכה מן החוף גם ללא רישיון.פעולה של 

חריג זה מאפשר לאדם לבצע פעולת דיג מסורתית, שאינה מהווה מאמץ דיג משמעותי או ניצול 

נרחב של משאב הדגה, ומאפשר מגע בלתי אמצעי של האדם עם הים והדגה. זאת מבלי שהדבר יהיה 

 ה לקבל רישיון טרם ביצוע הפעולה.כרוך בחוב

ן החוף או לחילופין דיג מן , כגון דיג בחכה אך לא משאינה נכללת בחריג זה רת של דיגפעולה אח

 את האדם המבצע דיג בקבלת רישיון.מחייבת , בלבד החוף אך לא באמצעות חכה

 
 החוף תוך שימוש באמצעי עזרן חובת קבלת רישיון בעת דיג מ

החוף, הכוללת שימוש ן חכות מבמהלך השנים האחרונות החלה להתפתח תרבות דיג באמצעות 

 .בנוסף לחכה חדשניים באמצעי עזר

המחובר למקל  (רולרגלגלת )מלבד שימוש ב, החוף תוך שימוש באמצעי עזרן דיג מנבקש להבהיר כי 

בין אמצעים אלו ניתן  הינו פעולת דיג החייבת ברישיון., החכה ומופעל בכוח ידו של הדייג בלבד

או מנוע חשמלי, וכן כל אמצעי אחר המשנה את , מצבר שימוש ברחפן, עפיפון ,למנות, בין היתר

 יובהר כי מדובר בדוגמאות בלבד ואין מדובר ברשימה סגורה. מאפייני הדיג.

לשנות ממאפייני דיג מסורתי עם כדי שיש בהם באמצעים חיצוניים תוך שימוש  החוףן מכך, דיג 

הוא  - הדיג, עומק המים בהם הוא נעשה, פריסת הדיג במרחב הימי משך - לרבות ,חוףן המ חכה

הרחקת הקרס המאפשרים את עזר  שימוש באמצעיגם מחויב בקבלת רישיון דיג. יובהר כי דיג ה

אם לאחר פעולת ההרחקה אף , ידיו של מבצע הדיגהמחובר לחכה שלא באמצעות שימוש ישיר בכוח 

)למשל, רחפן שמסייע בהרחקת הקרס והטלתו בעומק  דיגאמצעי העזר כבר אינו שותף לפעולת ה

 .(, מחויב בקבלת רישיון דיגהים, גם אם לאחר ההטלה הרחפן אינו מחובר עוד לחכה

עלול להוות עבירה על הוראות  ,ללא רישיון דיג תקף, כל שימוש באמצעים חיצוניים מסוג זה

 .והתקנות מכוחה הפקודה

הכולל אמצעי עזר, יכול שיתבצע בכפוף להחזקת רישיון דיג אישי החוף, ן בחכה מ דיגיובהר כי 

ספורטיבי, בהתאם לתנאים הרשומים על גבי הרישיון ובהתאם לקבוע בנוהל הרישיונות כפי 

 שמפורסם באתר האינטרנט של אגף הדיג.

    
 בברכה,   
 ניר פרוימן 

 מנהל האגף לדיג וחקלאות מים
 פקיד הדיג הראשי         


