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, התרתי דיג בים 1937( לתקנות הדיג, 1א)א8אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה   

 2023יוני ב 30תשפ"ג( ועד ליום  סיון י"ב) 2023 יוניב 1בתקופה שבין התאריך  ,התיכון

 ושל סוגי הדגים הבאים בלבד:)י"א תמוז תשפ"ג(, בשיטות 

דיג באמצעות רשת טבעת, רק מספינות בעלות רישיון בתוקף לדיג הקפה וכן שהאגרה  (א)  

רק במקום שבו עומק המים ₪,  289על  תעומד 2023הנקובה ברישיון הדיג לספינה לשנת 

 :ורק לדיג של המינים המפורטים בטבלה להלן מטרים, 30עולה על 

 שם לטיני שם עברי

 Euthynnus alletteratus טונית אטלנטית

 Sphyraena sphyraena אספירנה חלקה

 Trichiurus lepturus זנב-רצוען דק

 .Mugil cephalus, Liza spp טובר/  זהבקיפון גדול ראש /

 .Sardinella spp סרדינים אחריםטרית דקה / 

 Etrumeus golanii אטרומאוס כל ימי

 (סקומברן זריז )פלמידה
Scomberomorus 

commerson 

 Pomadasys stridens גממית הפסים

 Sphyraena chrysotaenia אספירנה מליטה

 Alepes djedaba צנינון דו ימי

 Caranx crysos צנינית אטלנטית

 
רק דיג בשיטת מערך חכות צף, רק מספינות בעלות רישיון דיג בתוקף לשיטה זו,  (ב)

 בטבלה להלן: , ורק לדיג של המינים המפורטיםמטרים 40 במקום שבו עומק המים עולה על

 שם לטיני שם עברי

 Thunnus Thynnus טונה כחולת סנפיר

 Thunnus alalunga טונה אלבקור

 Xiphias gladius דג חרב

 Coryphaena hippurus רעמתן כחלחל

 

רק במקום , או באמצעות רובה תת ימי דיג ספורטיבי באמצעות חכה בודדת מסירה (ג)

לדיג של המינים ובהתאם למכסה המפורטת בטבלה מטרים,  30שבו עומק המים עולה על 

 :בלבד להלן

 מכסה יומית לדייג שם לטיני שם עברי

 סקומברן זריז )פלמידה לבנה(
Scomberomorus 

commerson 
 פרטים 2עד 

 פרטים 2עד  Euthynnus alletteratus טונית אטלנטית )פלמידה שחורה(

 פרטים 10עד  Nemipterus randalli ימי-נימי דו

 ת כמותללא מגבל Pterois miles זהרון הדור
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 הודעה על היתר זה תפורסם, כנדרש בתקנות, ברשומות. 

 ניר פרוימן             

 פקיד הדיג הראשי           
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