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 2006-דיג(, תשס"ו –תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 

 , כולל נוסח הסעיפים הרלבנטיים85.1.28ביום  ןמשולב לדיונוסח 

 –)להלן  1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 2-ו 1בתוקף סמכותי לפי סעיפים  
החוק(, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני 

 מתקינה תקנות אלה:

 החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.עבירה על הוראה מהוראות  .1

יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב'  1לעבירה מינהלית כאמור בתקנה  )א( .2
 בתוספת.

)ג( לחוק 2הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף  )ב( 
 פי הענין., ל2העבירות המינהליות יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 

 
 תוספת

 (2-ו 1)תקנות 
 טור ב'  

 קנס מינהלי קצוב טור א' 
 בשקלים חדשים העבירות המינהליות 

 1937פקודת הדיג,  (1)

 קיום -( לעניין אי5)10,  (4)3סעיף  )א(
 750ובכל מקום אחר  1,000בים כנרת  תנאי הרישיון

 –בכנרת  (1א)3סעיף  )ב(
ום אדם לא ישתמש ש: "(1)א3סעיף 

בשום ספינה כדי לדוג דגים אלא עפ"י 
כפוף וברשיון לכך שניתן עפ"י סעיף זה 

לתנאים המצורפים לאותו רשיון, אם יש 
כאלה. לצורך סעיף זה רואים סירה 
כאילו משתמשים בה לצורך דיג, 
לכשנוהגים אותה במנוע שלה ומציידים 

 "אותה במכשירי דיג הפועלים כתיקונם.

 

 1,500מטרים  7עד  (1)

מטרים )ספינת מכמרת  7מעל  (2)
 3,000וסקלבה( 

ספינה הדגה באמצעות רשת  (1)

    3000     טבעת או בדיג מכמורת

 1500      כל שאר סוגי הספינות (2)

 

 –בכל מקום אחר 

 1,000מטרים  7עד  (1) 

 1,500מטרים  7מעל  (2)

ספינה הדגה באמצעות רשת  (1)

 3000             טבעת או בדיג מכמורת

 עבירה מינהלית

 קנס מינהלי קצוב

 2008-תשס"ח תק'

 2008-תק' תשס"ח
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 1000    סוגי הספינות כל שאר (2)

 

  6,000 5סעיף  )ג(

 1937תקנות הדיג,  (2)

 750 א7תקנה  )א(

 (, 13(, )12(, )11(, )8(, )4(, )3)4תקנות  )ב(
  1,000 10א, 8ו, 5ה, 5ד, 5ג)א(, 5, 5(, 19(, )18)

ימי בלא מיתקני נשימה -דיג עם רובה תת (10)4)ג( תקנה 
-ודיג עם רובה תת 1,000 – מלאכותיים

ימי תוך שימוש במיתקני נשימה 
 2,000 –מלאכותיים 

 1,500 )א(6(, 16(, )15)4תקנות  )ד(

 2,000 (1)8תקנה  )ה(

 3,000 א10(, 17, )(14(, )1)4תקנות  )ו(

 6,000 (1)13()ב(, 1)12(, 3(, )1)11תקנות  )ז(
 

 א)ה(8א, 7)א(      תקנות 

 ניהול יומן דייג      א.7

יומן(, בכל  –האחראי לספינת דיג ינהל יומן דיג )להלן   (1) 
מי  –האחראי לספינת דיג" עת הפלגת הספינה; בתקנה זו, "

 א.2שניתן לו רישיון לספינה לעסוק בדיג לפי תקנה 

היומן יהיה ערוך בטופס ולפי מתכונת שתיקבע על ידי   (2) 
פקיד הדיג הראשי; טופס היומן יימסר לאחראי לספינת דיג 

 על ידי פקיד דיג.

לא ירשום האחראי לספינת הדיג ביומן, אלא פרטים   (3) 
 ים לגבי כל ענין הטעון רישום על פי הטופס.מלאים ונכונ

האחראי לספינת דיג ימסור את דפי היומן כפי שמולאו   (4) 
ימים מיום  7-על ידיו לפקיד דיג לפי דרישתו, ולא יאוחר מ

 שנמסרה לו הדרישה.

 

 איסור דיג. א8

)ה(  בתקופת הקינון וההטלה לא תותר כניסת כלי שיט ....
גדל גינוסר, למעט מעבר במאונך לשטח הבטיחה ושטח חוף מ

לקו החוף מול פתח נהר הירדן; לענין זה לא יראו ספינה 
המצוידת במכשירי דיג כאילו משתמשים בה לצורך דיג 

 ( לפקודה.1א)3כאמור בסעיף 
 

750 

(, 15(, )10(, )9(, )8(, )6(, )5(, )4(, )3(, )2(, )1)א()4)ב(  תקנות   

 א10, 10ו, 5ג)א(, 5(, א)א5)ב(, 5)א(, 5(, 17(, )16)

 שיטות דיג אסורות 

שיטות  –לא ידוג אדם בשיטות הדיג האלה )להלן   )א(       .4
 דיג אסורות(:

 4-(   בדיג מכמורת בים התיכון, אם אורך השק קטן מ1)
 מטרים;

מטרים מפתחם ברשת,  100(   בנחלי ים תיכון ובתחומי 2)
ם )בורי(; לעניין למעט ברשתות ייעודיות לדיג דגיגי קיפוני

דג שאורכו מקצה פיהו ועד קצה זנבו אינו עולה  –זה, "דגיג" 
 סנטימטרים; 5על 

1000 

 2008-תק' תשס"ח
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(   באמצעות רשת או סורג קבועים או אמצעי קבוע אחר. 3)
המעוגן לקרקע במשך תקופה של שבעה  –בפסקה זו, "קבוע" 

 ימים או יותר;

 (   תוך שימוש בכל אמצעי המכוון להמריץ תנועת דגים4)
 לתוך רשתות או מלכודות, או להוצאתם ממקום מסתור;

 (   באמצעות מערך חכות בים כנרת;5)

 ימי, בים כנרת ובמפרץ אילת;-(   באמצעות רובה תת6)

 (   ברשת עמידה, אם מתקיים אחד מאלה:8)... 

 )א(   מחוף ים כנרת או מחוף מפרץ אילת;

)ב(   מכלי שיט בים כנרת, אם אורכן המצטבר של 
 מטרים; 1,000שתות העמידה עולה על ר

)ג(    מכלי שיט בים תיכון ובמפרץ אילת, אם אורכן 
 2,000המצטבר של רשתות העמידה עולה על 

 מטרים;

 (   תוך שימוש בנשק חם;9)

 (  במערכת מימי הירדן ובמפרץ אילת ברשת זריקה;10)

(  בחכה בעלת קרס מרובה עוקצים )"עוגן"(, בה מושלך 15) ...
 רס לשם לכידת הדג בגופו )"חטיפה"(;הק

 500-(  בדיג ברשת טבעת בים התיכון, במרחק הקצר מ16)
 מטרים מהחוף;

(  בדיג ברשת טבעת במערכת מימי הירדן המשמשת לדיג 17)
 15-אמנונים, שפמנונים וביניות, אם אורך השק קטן מ

 מטרים. 10-מטרים וגובהו קטן מ

 

  מידה מזערית לעיני רשתות

(  לא ידוג אדם דגים ברשת אם מידת עיני הרשת קטנה )א .5
 מהקבוע להלן:

מילימטר מקשר לקשר או  22 –(   ברשת מכמורת 1)
מילימטר  24 –מילימטר, ובשק  44מידת מתח של 

 מילימטר; 48מקשר לקשר או מידת מתח של 

(   ברשת עמידה המשמשת לדיג במערכת מימי 2)
 מילימטר מקשר לקשר; 45 –הירדן 

(   ברשת עמידה, במקום שאינו מערכת מימי 3)
 מילימטר מקשר לקשר; 30 –הירדן 

(   בשק של רשת טבעת, במערכת מימי הירדן, 4)
 45 –המשמשת לדיג אמנונים, שפמנונים וביניות 

 מילימטר מקשר לקשר;

 מילימטר מקשר לקשר. 12 –(   בכל רשת אחרת 5)

ם, זולת אם גודל )ב(  לא ידוג אדם במלכודת דגים או סרטני 
מילימטרים או יותר מחיבור לחיבור,  30עין המלכודת הוא 

בכל חלקי המלכודת ולמצוף המחובר למלכודת מצורפת 
תווית פלסטיק הנושאת את פרטי רישיון הדיג של בעל 

 המלכודת.

 

 רשתות גריפה וטבעת ללבנונים 

)א(  לא ישתמש אדם ברשת טבעת לדיג לבנונים במערכת א. 5
 –מימי הירדן, אלא אם 

(   גדלו של חלק הרשת שאליו מרכזים את הדגים 1)
 15שליד חבל הפקקים, הוא לפחות באורך של 

מסננת(  -מטרים )להלן  10מטרים ובגובה של 
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 ומידות עיני הרשת הן:

מ"מ לפחות מקשר  14 -)א(   במסננת 
 לקשר;

מ"מ מקשר  10 -בחלקים אחרים    )ב(
 לקשר.

(   סינן מהרשת בעזרת המסננת, לפני העלאת שלל 2)
מהמים, את דגי הלבנונים שהחזקתם אסורה לפי 

 .6תקנה 

 

 הגבלת דיג בשמורת החולה 

 ג. )א(  לא ידוג אדם דגים בשטח שמורת החולה אלא בחכה.5

 

 סימון ציוד דיג 

אם כן צירף לקצות ציוד  ו.  לא יפרוש אדם ציוד דיג אלא5
מטרים, מצופים  500הדיג ולכל חלק ממנו שאורכו עולה על 

נושאי דגל ביום ונושאי גוף תאורה עמיד במים בלילה, אשר 
 -מטרים לפחות; לענין זה, "ציוד דיג"  500ייראו ממרחק של 

 מערכת חכות, רשתות עמידה ומלכודות דגים.

 

 הגבלת דיג בירדן ויובליו 

א ידוג אדם דגים בכל רשת בירדן וביובליו ובנחלי ים .    ל10
מטרים ממקום כניסתם  2,000כנרת, למעט בטווח של עד 

לים כנרת, אלא ברשות מאת פקיד הדיג הראשי ובהחלטה 
 מנומקת בכתב.

 

 איסור השמדת צמחיה 

 א.  לא יקצור אדם ולא ישמיד צמחיה, בשטח ים כנרת.10

 
 

 )ב(-א)א( ו8)א(, 6(, 13)-ו (12)א()4)ג( תקנות   

 שיטות דיג אסורות 

שיטות דיג  –לא ידוג אדם בשיטות הדיג האלה )להלן   )א(  .4
 אסורות(:

 (  ברשת גריפה;12) ...

 –(  מכלי שיט באמצעות 13)

)א(   מערך חכות שוקע, שאורכו המצטבר עולה על 
 ;1,500מטרים או שמספר קרסיו עולה על  5,000

כות צף שאורכו המצטבר עולה על )ב(   במערך ח
 ;2,000מטרים או שמספר קרסיו עולה על  60,000

 

 גודל מזערי של דגים 

.       )א(  לא ידוג אדם, לא ימכור ולא יחזיק ברשותו כל דג 6
מן המינים המפורטים בתוספת הראשונה, שגדלו קטן מן 
הגודל שצויין בה, הנמדד מקצה פיהו של הדג ועד קצה זנבו 

דג מונח בשכיבה; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על כשה
דגים במשקל כולל שאינו עולה על קילוגרם אחד, הנדוגים או 

 מוחזקים לצורך שימוש מיידי כפיתיון לדיג בחכה.

 

 איסור דיג 

1500 
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)א(  לא ידוג אדם דגים בים התיכון בתקופת הרבייה, . א8
בחכה  למעט בדיג מכמורת; תקנת משנה זו לא תחול על דיג

 מהחוף.

)ב(  לא ידוג אדם דגים בתקופת הקינון וההטלה בכל ציוד  ...
מימי, -דיג שהוא, לרבות בחכה בודדת או ברובה לדיג תת

 בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן:

שטח הבטיחה המתוחם בצפון  –(   שטח הבטיחה 1) 
על ידי הקו הישר הנמתח בין נקודת הציון 

בצפון מערב לבין נקודת הציון  255700/754850
בדרום מזרח ושטח הירדן ויובליו,  260000/753000

 מטר מכניסתם לכנרת; 2,000בטווח של עד 

שטח המים המתוחם:  –(   שטח חוף מגדל גינוסר 2)
וממנה בקו ישר  250900/752000נקודת ציון  –בצפון 

נקודת ציון  –מעלות; בדרום  270לחוף בכיוון 
 270וממנה בקו ישר לחוף בכיוון  249000/747450

קו ישר המחבר בין שתי נקודות  –מעלות; במזרח 
 הציון שבצפון ובדרום.

 

 ()א( עד )ג(1)8(, 7)א()4)ד(   תקנות   

 שיטות דיג אסורות 

שיטות  –לא ידוג אדם בשיטות הדיג האלה )להלן   )א(       .4
 דיג אסורות(:

 תיים לצלילה;(   מיתקני נשימה מלאכו7)...

 

 אזורים אסורים לדיג 

 (  לא ידוג אדם דגים באזורים האלה:1). 8

)א(   באזור המים המסוגרים על ידי שוברי הגלים הראשיים 
 והצדדיים בחיפה, או מעל שוברי גלים אלה;

)ב(   באזור המים המסוגרים על ידי חומת הים ביפו וצוקי 
וצוקי סלע הסלע הסמוכים, לצפונה, או מעל חומת הים 

 אלה; אלא לפי רשיון מיוחד לכך מאת פקיד הדיג הראשי;

)ג(    באזור מפרץ אילת המתוחם על ידי הנקודות  
 הגאוגרפיות האלה:

 N67 31 29, E30 56 34 –נמל אילת  –בצפון 
ומנקודה זו בקו ישר מזרחה לתוך הים עד לנקודה 

N59 31 29, E48 56 34; 

 N83 30 29, E60 55 34 –חוף אלמוג  –בדרום 
 N72וממנה בקו ישר מזרחה לתוך הים עד לנקודה 

30 29, E76 55 34; 

 N59 31 –קו ישר המחבר בין הנקודות  –במזרח 

29, E48 56 34 שבצפון ו-N72 30 29, E76 55 34 
 שבדרום;

 

2000 

 )א(12א)ח(, 8()ד(, 1)8(, 14)-( ו11)א()4)ה( תקנות 

 שיטות דיג אסורות 

שיטות  –לא ידוג אדם בשיטות הדיג האלה )להלן   )א(       .4
 דיג אסורות(:

 (  תוך שימוש במחולל מכות חשמל;11) ...

(  בדיג מכמורת, תוך שימוש בקורה המחוברת לחלק 14)... 

3000 
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הקדמי של הרשת, אשר נגררת על קרקעית הים )"קורה 
חופרת"( או תוך שימוש בכדורים, צמיגים, גלגלים או 

מחוברים לרשת ומיועדים להקל על אבזרים אחרים, ה
 גרירתה על גבי סלעים ולמניעת הסתבכותה בהם;

 

 (  לא ידוג אדם דגים באזורים האלה:1). 8

)ד(   בים התיכון, בדיג מכמורת, באזורים המתוחמים על  ...
 ידי הנקודות הגאוגרפיות כמפורט להלן:

 [את התקנות ר' – בלה של הנקודותט... ]

 

 איסור דיגא. 8

ח(  לא ידוג אדם בדיג מכמורת בים התיכון בתקופת ) ....
התקופה  –הגיוס במכמורת; "תקופת הגיוס במכמורת" 

באוגוסט של כל שנה, ובלבד שהתקופה  31במאי לבין  1שבין 
ימים רצופים, ובאישור ועדת  60הכוללת אינה עולה על 

 ימים רצופים. 90 –הכלכלה של הכנסת 

 

 הגבלות על החזקת דגים חיים 

לא יחזיק אדם דגים חיים שאינם מהמינים  .)א(12
 המפורטים בטור א' לתוספת השלישית.

 

 
 

 )ב(12(, 1)11)ו(    תקנות 

 הגבלות בהכנסת דגים חיים 

לא יכניס אדם לישראל דגים חיים או ביצי דגים   (1)    .11
בלי לקבל תחילה רשיון בכתב מאת פקיד הדיג הראשי, ואף 

תנאים שיוטלו על ידי פקיד הדיג הראשי, אז רק באותם ה
למעט דגים מהמינים המפורטים בטור א' לתוספת 

 השלישית.
 

 הגבלות על החזקת דגים חיים 
)ב(  לא יחזיק אדם דגים חיים מהמינים המפורטים   ...12

בטור א' לתוספת השלישית, אלא באזורים המותרים 
להחזקה המפורטים לצדם בטור ב' לתוספת האמורה 

בהתאם להוראות המיוחדות המפורטות לצדם בטור ג' ו
 לתוספת האמורה.
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 ציפי לבני (2006בפברואר  22כ"ד בשבט התשס"ו )
 שרת המשפטים 

 

 

 

 
 


