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 כללי: 1ק פר

כל פעילות דיג ), התקנות -(להלן 1937) ותקנות הדיג, הפקודה -(להלן 1937בהתאם לפקודת הדיג, 

דיג אישי מאת מנהל האגף  ןמחייבת קבלת רישיו , למעט דיג בחכה מהחוף,בשטח מדינת ישראל

 פקיד הדיג הראשי). -(להלן לדיג ולחקלאות מים

 לספינה לעסוק בדיג מאת פקיד הדיג הראשי. ןרישיו אם הפעילות מתבצעת מכלי שיט, יש לקבל

 המיילים הימיים מחופי ים תיכון ומפרץ אילת.  12לעניין זה, שטח מדינת ישראל כולל את 

 

בנוסף, התקנות קובעות איסור על כל פעילות דיג באזורים מסוימים. קיימים איסורים על דיג גם 

, קו ן, אזורים שקבע משרד הביטחומוכרזות מיותשמורות טבע ימכוח הוראות חוק אחרות, כגון ב

 צינור הגז ועוד. 

 

. תנאים אלה מיום נתינתם וקבועים בהם תנאים שונים שנהניתנים לתקופה של עד  רישיונות הדיג

ועוד. כל הרישיונות הינם  המקום לגביו ניתן רישיון הדיגשיטות הדיג המותרות, כוללים את 

אגרה והטבעת חותמת בנק בתשלום  תוקפם של הרישיונות מותנה .ואינם ניתנים להעברהאישיים 

 .ןהדואר על גבי הרישיו

 

, 2005בספטמבר פרסם פקיד הדיג הראשי, הודעה לציבור הדגה, משאב  תלאור המשך הידלדלו

  .מקורות המים בישראלבכלל  ספינות וסירות דיגלחדשים  תולפיה לא ינפיק רישיונו

ופן עבודת אגף הדיג ופקיד הדיג הראשי בכל הקשור מטרת נוהל זה להבהיר את א

למתן רישיונות דיג, לסווג את סוגי הרישיונות על פי מטרתם ותנאיהם ולהבהיר 

 את הכללים החלים בעניין הקפאת רישיונות, העברתם וביטולם.
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 ותנאים מיוחדים סוגי רישיונות, שיטות דיג :2פרק 

 

 דיג מקצועי  ןרישיו .א
 

ישנם שני סוגי ה יונפק למי שמבקש לעסוק בדיג כמשלח יד למטרות פרנסה. רישיון ז

 ספינה.בעלים של ל ןורישיולאדם, לרבות תאגיד,  ןרישיו -מקצועיים תרישיונו

 

 ("אישי") יחידל מקצועי דיג ןרישיו) 1(

 לרבות תאגיד שהוא חברה או אגודה שיתופית. -לעניין זה, "אדם"  

 :ןהרישיותנאים לקבלת  )א(
 

  –ליחיד ) 1(
או מי שאינו  19651 -לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה  24בעל תעודת זהות לפי סעיף . 1

 ;2כדין בישראלעבודה  רישיון בעל  והוא אזרח ישראלי

להוכחת העיסוק בדיג כמקור  תקין הציג אישור על ניהול ספרים –. אם הוא עצמאי 2

 .4ניכויים ע"ש המעסיקהציג אישור על תיק  –; אם מועסק כשכיר 3פרנסה

 
  -לתאגיד )2(

עליו לפי החל  מסמכי ההתאגדות שלו, ואישור על רישומו במרשםצירף לבקשה את . 1

 דין;

פעול מכוח לשמותיהם של היחידים מטעם התאגיד שיהיו רשאים פירט בבקשה את . 2

 ;הרישיון שניתן לתאגיד

) 1( בסעיף אים המנויים, מתקיימים התנ2ביחידים מטעם התאגיד כאמור בפסקה . 3

 .5לעיל
 

בהתאם לחוק עבודת הנוער,  כדי לגרוע מהוראות בעניין העסקת בני נוערלעיל ין באמור א
 .1953-תשי"ג

 
 

                                                 
שנה  16שנה חייב לקבל תעודת זהות; לא מלאו לו  16לו  לחוק מרשם האוכלוסין: תושב הנמצא בישראל ושמלאו 24לפי סעיף  1

, באישור פקיד 1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 80רשאי הוא לקבלה בהסכמת נציגו כמשמעותו בסעיף 
 הרישום הראשי.

י אשרת עולה או על פי אשרה , קובע כי מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פ1952-חוק הכניסה לישראל, תשי"ב 2
ב עד 1, קובע כי לא יעסיק מעסיק עובד זר אלא בהתאם להוראות סעיפים 1991-לחוק עובדים זרים, תשנ"א 1לפי חוק זה. סעיף 

 ה לחוק.  1
ות נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהורא : 1973-להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 2סעיף  3

 ".אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה
לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] קובע: כל המשלם או אחראי לתשלומה של הכנסת עבודה, ינכה בשעת התשלום מן  164סעיף    4

 הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו.
לדוג דגים רק  רישיוןברה או לאגודה שיתופית או על גבי שניתן לח רישיוןוכל ששמו רשום על גבי ")(א) לפקודת הדיג: 4(3ס'  5

  כזה". רישיון) מסעיף זה, לא יהא חייב לקבל 2קטן (-עיףסמיוחד שניתן עפ"י  רישיוןבאיזה חלק מסויים בישראל או על גבי 
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, בוחן פקיד הדיג הראשי את הרישום ןרישיוחינת עברו של המבקש: בבדיקת הבקשה לב )ב(

וזאת בתוקף  ) לעיל)2(1(או של היחידים מטעם התאגיד, לפי ס'  הפלילי של מבקש הבקשה

, במסגרתו ניתן לסרב לאשר רישיון "מטעמים של בטחון 6) לפקודה1(3סעיף בהסמכות הקבועה 

 הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש". 
 

: "דחיית בקשות לרישיון, ביטול רישיון או אי ד' -, סעיפים ג' ו3נוסף בפרק לעניין זה ר' פירוט 

 .בשל עבר פלילי", "אי חידוש רישיון בשל עבירות דיג" חידושו

 

שנקבעו  םתנאיהרשאי לעסוק בדיג על פי מקצועי לאדם בעל רישיון דיג תנאים ברישיון:  )ג(

 ובהם: ןברישיו
רישיון דיג  שניתן לבעליהומספינה  7רק בשיטות הדיג הרשומות ברישיון -מספינה )1(

 .ג מקצועי לבעלים של ספינה")הלן "רישיון די) ל2( פסקה(ראה מקצועי 
  .8בשיטות הדיג הרשומות ברישיון רק -דיג שלא מספינה) 2(

 

  דיג מקצועי לבעלים של ספינה ןרישיו) 2(

 

      :לקבלת הרישיוןתנאים   )א(

 -(להלן 1982 -שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) תשמ"ג ןלספינה יש רישיו .1

 שיוןיון הדיג, תוקפו של הרישיון מותנה בקיומו של רעל פי תנאי רישי"); שיט שיוןיר"

של הספינה, יפוג תוקף הרישיון של הספינה שיון השיט יתקף לספינה. פג תוקפו של רשיט 

 לעסוק בדיג; 

הרישיון הינו הבעל הרשום או הבעלים הרשומים של הספינה ברשות הספנות  מבקש .2

 והנמלים במשרד התחבורה;

) לעיל 1(א)()1(ים הנדרשים לקבלת רישיון ליחיד לפי סעיף תנאמבקש הרישיון עומד ב .3

הציג  – אם הוא עצמאי ובנוסף עליו להציג מסמכים המעידים על פרנסתו מפעילות דיג:

 – אם מועסק כשכיר; 9אישור על ניהול ספרים תקין להוכחת העיסוק בדיג כמקור פרנסה

 .10הציג אישור על תיק ניכויים ע"ש המעסיק

 

                                                 
דגים, או כל קיד המורשה על ידו כחוק ליתן רישיון לדוג פשאי שר החקלאות או כל ר") לפקודת הדיג קובע: 1(3ס'  6

עמים של עברו, מטמין דג מסוים בישראל אם לדעתו אין להענקת רישיון מניעה מטעמים של בטחון הציבור או 
 כונותיו או התנהגותו של המבקש".ת
השיטות המוכרות לדיג מספינה: מכמורת, רשת הקפה, מערך חכות קרקע, מערך חכות צף, רשתות עמידה, צלילה  7

 חופשית ומלכודות.
שיטות המוכרות לדיג שלא מספינה: רשתות זריקה, או באמצעות רובה תת ימי בצלילה ללא אמצעי נשימה ה 8

 (שיטה זו מותרת בים התיכון בלבד). מלאכותיים
נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות  : 1973-להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 2סעיף  9

 ".ו, ובהתאם לאמור בהוראות אלהאלה החלה עלי
לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] קובע: כל המשלם או אחראי לתשלומה של הכנסת עבודה, ינכה בשעת התשלום מן  164סעיף    10

 הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו.
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, זה. על אף האמור בסעיף 11דיגה המיועדת לשמש לכספינ ברישיון השיט מהרשוהספינה  .4

 ברישיוןרשאי פקיד הדיג הראשי לתת רישיון דיג מקצועי לבעלים של ספינה שלא רשומה 

השיט כמיועדת לשמש לדיג, אם ניתן לה רישיון דיג כאמור לפני תחילתו של נוהל זה, 

 ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

ג רשאי לבדוק, במקרים מסוימים, את התאמת הספינה לביצוע דיג בשיטות מנהל אגף הדי .5

 . לצורך קבלת ההחלטה בעניין מתן הרישיון ותנאיו המבוקשות, בטרם מתן הרישיון
 

, קףותב(אישי)  ליחיד מקצועי  פעילות הדיג מספינה תיעשה רק בידי מי שמחזיק ברישיון דיג )ב(

 קצועי לתאגיד.או בידי מי ששמו מופיע ברישיון דיג מ

 

, באותה שנההאגרה בעד הרישיון ספינה שלא שילם את מקצועי לבעלים של דיג  ןרישיובעל  )ג(

יפקע מאליו ולא יחודש, ורישיונו לקבל רישיון כאמור, כמי שוויתר על זכותו  אותורואים 

לנוהל זה, "הקפאת רישיונות  3סעיף א בפרק אלא אם פעל בהתאם לנוהל ההקפאה כקבוע ב

  .י ספינות"לבעל
 

על בעל הספינה ובעל רישיון הדיג לספינה חלה אחריות לוודא כי הדיג המבוצע מהספינה מבוצע 

 כדין.

 

 רישיון מקצועי לבעלים של ספינה לדיג באמצעות מערך חכות צף ) 3(

 

פינה לדיג רישיונות לבעלי ס 15פרסם פקיד הדיג הראשי הודעה בדבר הקצאת  2009בשנת 

 חכות צף.באמצעות מערך 

לא מונפקים רישיונות חדשים לדיג בשיטה זו, משיקולים של שמירה על ממשק  2013מאז שנת 

 דיג בר קיימא.
 

 

בעניין קבלת רישיון דיג מקצועי כפופים לתנאים שלעיל  בשיטה זולביצוע דיג בעלי הרישיונות 

 :לתנאים נוספים אלהולבעל ספינה, 

 ;זה הקבוע בתקנות הדיגעל  סיו לא יעלוומספר קר של מערך החכותהמצטבר אורכו  )א(

 :אין לדוג על פי רישיון זה, אלא את הדגים מהמשפחות המנויות להלן )ב(

 

                                                 
כאמור בסעיף קטן (א)  המנהל רשאי מטעמים: "1982 -, תשמ"ג )השיט (ב) לתקנות הנמלים (בטיחות24לפי תקנה  11

ט, את התקופה עד למועד הבדיקה הכללית ילהגביל לגבי כלי שיט את אזורי השיט, את תקופת תקפו של רישיון הש
 ההפעלה והשימוש המיועד לכלי השיט".כמפורט בדרישה, את שיטת 
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 המשפחה דוגמאות

 קוליסיים Scombridae טונה, פלמידה
 יםירעמתנ Coryphaenidae דוראדו
 דגי חרב Xiphidae דג חרב
 מפרשניים Istiophoridae מפרשן

 

 

 

 רטיבי שיון דיג ספוירב. 

 

 .פנאיספורט ושמבקש רישיון דיג למטרות יונפק למי  לדיג ספורטיבי ןרישיו
 השיטות המותרות לפי רישיון זה הן:

שאינו מחויב  כלי ציפהכל , לרבות תוך שימוש ב12דיג באמצעות חכה, שאינו מהחוף )1(

 ; כאשר מתבצע דיג לפי רישיון זה, חסקה או סירה לא ממונעתברישיון שיט כגון קיאק

חכות, נדרש שהדיג יתבצע מכלי שיט שניתן לגביו רישיון דיג  3 -באמצעות יותר מ

 .ספורטיבי לספינה

 במפרץ אילת ובכנרת תתאפשר שיטת דיג באמצעות חכות בודדות  מספינה בלבד. )2(

 מטר מקו החוף. 500במפרץ אילת, יותר דיג הספורטיבי במרחק מינימאלי של  )3(

 מטר מקו החוף. 300מינימאלי של  בכנרת, יותר דיג ספורטיבי במרחק )4(

  בהתאם למגבלות המפורטות בפרק ג' להלן. ,בצלילה ללא אמצעי נשימה מלאכותיים דיג )5(
 

 5לעד  לבעל רישיון , בכל שיטות הדיג, תוגבל כמות השלל היומייבייםברישיונות דיג ספורט

 ק"ג. 5ולה על ו עמשקלאף אם  לדג אחד בלבדאו בסה"כ ק"ג 

 

 

 דיג ספורטיבי ליחידרישיון ) 1(

 

 : ןהרישיותנאים לקבלת 

 . 1965 –לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה  24המבקש הוא בעל תעודת זהות לפי סעיף  .1

 , בוחן פקיד הדיג הראשי את הרישום הפלילי של מבקש הבקשהןבבחינת מתן הרישיו .2

שיון במסגרתו ניתן לסרב לאשר רי, ) לפקודה1(3סעיף בוזאת בתוקף הסמכות הקבועה 

"מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של 

 . 13המבקש"

                                                 
 דיג בחכה מהחוף אינו טעון רישיון.  12
יית בקשות לרישיון, ביטול רישיון או אי חידושו בשל עבר פלילי", "אי חידוש ד': "דח -, סעיפים ג' ו3ר' פירוט נוסף בפרק  13

 רישיון בשל עבירות דיג".
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 ספינה בעלים של לדיג ספורטיבי רישיון ) 2(

      לקבלת הרישיון:תנאים   )א(

 -(להלן 1982 -שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) תשמ"ג ןלספינה יש רישיו .1

יון הדיג, תוקפו של הרישיון מותנה בקיומו של רישיון "); על פי תנאי ריששיון שיטיר"

שיט תקף לספינה. פג תוקפו של רישיון השיט של הספינה, יפוג תוקף הרישיון של הספינה 

 לעסוק בדיג; 

 ות הספנות והנמלים במשרד התחבורה;בעל הרישיון הינו הבעל הרשום של הספינה ברש .2

, את התאמת הספינה לביצוע דיג בשיטות מנהל אגף הדיג רשאי לבדוק, במקרים מסוימים .3

 המבוקשות, בטרם מתן הרישיון. 

 

דיג או ללספינה  בלבד בודדותחכות  12עד לדיג באמצעות רישיון דיג ספורטיבי לספינה יוגבל  )ב(

 .חופשית (בים תיכון בלבד) צלילהבשיטה של 

 

 . פעילות הדיג מספינה תיעשה רק בידי מי שמחזיק ברישיון דיג אישי תקף )ג(

 

על בעל הספינה ובעל רישיון הדיג לספינה חלה אחריות לוודא כי הדיג המבוצע מהספינה מבוצע 

 כדין.

 

 

 הוראות מיוחדות לגבי דיג בצלילהג. 

, נאסרה כליל שיטת דיג בצלילה באמצעות מתקני נשימה 2016החל מתיקון תקנות הדיג בשנת 

הראשי לתת רישיונות ספציפיים  מלאכותיים, פרט למקרים חריגים, בהם יכול פקיד הדיג

 למטרות של מחקר.

 בנוסף ראוי להדגיש כי:

בים תיכון  ללא שימוש באמצעי נשימה מלאכותייםניתן לקבל רישיון לדיג בצלילה חופשית  .1

 בלבד. 

, מותר רק אם לבעל מתוך ספינהדיג בצלילה ללא שימוש באמצעי נשימה מלאכותיים  .2

דיג בצלילה חופשית, יכול למען הסר ספק,  ה בשיטה זו.הספינה רישיון דיג המתיר דיג ממנ

 .יב ברישיון שיט (כגון קיאק)להיות גם מכלי ציפה שאינו מחו
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 הוראות בעניין רישיונות :3פרק 

 

 :רישיונות לבעלי ספינותהקפאת א.  

 

ספינות שניתן להם רישיון לעסוק בעלי מטרת הוראות אלה לקבוע את התנאים בהם רשאים  .1

ג (מקצועי או ספורטיבי), להימנע מקבלת רישיון דיג כאמור לתקופה שאינה עולה על שנה,  בדי

  במצבים הבאים:בתקופת ההקפאה,  ןלרישיוזכותם תוך שמירה על 

, או מסיבות אחרות המונעות מבעליה את אפשרות בספינה בזמן תיקונים ושיפוצים .א

 ;השימוש בה, באופן זמני

 ;בזמן רכש של ספינה אחרת .ב

 ., עקב נסיבות אישיות חריגותנבצרות זמנית של בעל הסירה להפעילה .ג

 לפקיד הדיג הראשי, בכתב מנומקת בקשה  הגישהקפיא את רישיון הדיג לעל המבקש ל .2

 .להוכחת טענותיו בצירוף המסמכים  המתאימים

רשאי לבקש מסמכים והסברים נוספים מהמבקש, לצורך קבלת החלטה פקיד הדיג הראשי  .3

קיד הדיג הראשי רשאי לערוך בדיקות, בעצמו או באמצעות נציגיו, לצורך בירור בבקשה. פ

 העובדות הנטענות בבקשה.

החלטתו של פקיד הדיג הראשי תהא מנומקת, ותינתן בכתב, לאחר התייעצות עם הלשכה  .4

 .החקלאות ופיתוח הכפר המשפטית במשרד

ההקפאה לתקופה של עד  , תהאפקיד הדיג הראשי את הבקשה להקפאת רישיון הדיג אישר .5

. בעל הרישיון לא יחויב לשלם אגרה בעד הרישיון במהלך תקופת שנה מיום האישור

 ההקפאה. 

הוקפא רישיון דיג לפי הוראות אלה, רשאי בעל הרישיון להגיש בקשה להארכת תקופת  .6

לעיל.  1שמשכה לא יעלה על שנה, מהעילות המפורטות בסעיף נוספת, ההקפאה לתקופה 

להארכת תקופת ההקפאה כאמור תוגש בכתב, תכלול נימוקים מפורטים ויצורפו לה הבקשה 

מסמכים מתאימים. פקיד הדיג הראשי רשאי להאריך את תקופת ההקפאה לפי בקשות 

 נוספות של המבקש, ובלבד שתקופת ההקפאה הכוללת לא תעלה על שנתיים.

לוש שנים, על פי בקשה פקיד הדיג הראשי רשאי להאריך את תקופת ההקפאה הכוללת לש .7

 מפורטת ומנומקת, ומטעמים מיוחדים וחריגים שיירשמו.

לא שולמה אגרה בעד רישיון דיג לספינה ובעל הספינה לא הגיש בקשה להקפאת הרישיון לפי   .8

הוראות אלה, יימחק בעל הרישיון מרשימת בעלי הרישיונות לספינות המנוהלת באגף הדיג, 

 על זכותו לקבלת רישיון או להעברתו לאחר. ריתשווובעל הרישיון ייראה כמי 
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 :םהעברת רישיון לספינה אחרת או לבעלים חדשיב. 

 

 רישיוןועברה הבעלות בספינה שלגביה ניתן ה"הדיג קובעת כי:  א) לתקנות8א(2תקנה  )א(

ירו על שם עב, לבקש מפקיד הדיג הראשי להרישיוןלעסוק בדיג, רשאי מי שקיבל את ה

על שמו ולהעבירו לספינה אחרת  רישיוןהספינה או להותיר את ה של הבעלים החדשים 

ומה; על שהוא הבעלים הרשומים שלה, ובלבד שההעברה תיעשה לספינה בעלת כושר דיג ד

 תקנה זו". בקשה כאמור יחולו הוראות

  האופנים הבאים:באחד מ יכולה להתבצע ת רישיון דיגהעברלאור האמור לעיל,  )ב(

 ;הוא הבעלים שלה ןרישיוהלספינה אחרת שבעל  .1

 לבעלים החדשים של הספינה. .2

המבקש להעביר רישיון דיג לספינה אחרת שבבעלותו, או לבעלים אחרים, יגיש לפקיד  )ג(

  בקשה מנומקת בכתב.הדיג הראשי 

 :להעברת רישיון דיג לבעלים אחרים של הספינהתנאים לבקשה  )ד(

 ;וראות סעיף א לעיללבעל הספינה יש רישיון תקף, או שהרישיון הוקפא לפי ה )1(

 שיט בתוקף; רישיוןבמידה ורישיון הספינה תקף, יש לה  )2(

מתקיימים בבעלים החדשים של הספינה התנאים הנדרשים לקבלת רישיון ליחיד לפי  )3(

 לעיל; 2) בפרק 1סעיף (א)(

במידה ורישיון הספינה הוקפא, הבעלים החדשים הצהיר על כך שהוא מודע להקפאת  )4(

ה מאז הקפאת הרישיון לראשונה ולהוראות אגף הדיג בעניין הרישיון, לתקופה שחלפ

 זה.

 לספינה אחרת:להעברת רישיון דיג תנאים לבקשה  )ה(

 ;לבעל הספינה יש רישיון תקף, או שהרישיון הוקפא לפי הוראות סעיף א לעיל )1(

הספינה האחרת היא בעלת "כושר דיג דומה" לספינה שניתן לגביה הרישיון. קביעת  )2(

של ספינות תבוצע לפי הקריטריונים הבאים: אורך הספינה; הספק  "כושר דיג דומה"

 מנוע; כושר גרירה סטטי וכיוצא באלה. 

פקיד הדיג הראשי רשאי לבקש מהמבקש להמציא נתונים, מסמכים וחוות דעת  )3(

הנדסיות או מקצועיות להוכחת כושר דיג דומה, להנחת דעתו. פקיד הדיג הראשי 

 באמצעות נציגיו, לצורך החלטה בבקשה. רשאי לערוך בדיקות, בעצמו או
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 :עבר פליליבגין  , ביטול רישיון או אי חידושוןדחיית בקשות לרישיוג. 

 

 ) לפקודת הדיג קובע כי:1(3סעיף  . )א(

לדוג דגים, או כל מין  רישיוןקיד המורשה על ידו כחוק ליתן פשאי שר החקלאות או כל ר" 

מניעה מטעמים של בטחון הציבור או  רישיוןהענקת אם לדעתו אין לדג מסוים בישראל 

  ..."עמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקשמט

בהתאם להוראה זו, בוחן פקיד הדיג הראשי את עברו הפלילי של מי שמבקש לקבל רישיון  

 דיג.

 

 להלן סוגי העבירות בגינן לא יינתן רישיון דיג למבקש חדש: . )ב(

 ;מההרשעה שנים 5ך למש –סחר בסמים  .1

 ;מההרשעה שנים 5 למשך –הברחות מכס  .2

 ;שנים מההרשעה 5למשך  –תקיפת עובד ציבור  .3

 שנים מההרשעה. 10למשך  –עבירות על בטחון המדינה  .4

 על פי המפורט בסעיף ד' מטה. –עבירות על פקודת הדיג ותקנותיה  .5

 
רישיון דיג באחת מהעבירות  הובאו בפני פקיד הדיג הראשי ראיות בדבר הרשעתו של בעל . )ג(

המפורטות בסעיף ב' לעיל, לא יקבל החלטה בעניין ביטול רישיון הדיג או אי חידושו, אלא 

 לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, בעל פה או בכתב. 

 
הובאו בפני פקיד הדיג הראשי ראיות לכך שספינת דיג שימשה לביצוע עבירה מהעבירות  . )ד(

המפורטות לעיל, והמבצע הורשע בעבירה, לא יקבל החלטה בעניין ביטול רישיון הדיג 

לבעלים של ספינה או אי חידושו, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו 

 בפניו, בעל פה או בכתב.

 

ד'  -שיקוליו בהחלטה אם לבטל רישיון דיג או להימנע מחידושו, לפי סעיפים ג' וסגרת במ . )ה(

נתונים שיובאו יתר, את השיקולים הבאים, על סמך לעיל, יבחן פקיד הדיג הראשי, בין ה

 בפניו:

 , של בעל הרישיון (בהתייחס לס' ג' בלבד);האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה .1

 ביצועה;חומרת העבירה ונסיבות  .2

 פגיעתה של העבירה בשלום הציבור או בביטחונו;מידת  .3

מסוג זה, או שבספינה תבוצע עבירה נוספת  יבצע עבירה נוספתבעל הרישיון ש יכוןהס .4

 כאמור.
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 :ו בשל עבירות על פקודת הדיגביטולאי חידוש רישיון או ד. 

 

  -לפקודת הדיג 7בהתאם לסעיף  .  )א(

ודת היתר שניתנו עפ"י הפקודה הזאת, בשל כל עבירה על ו תעא שיוןיבעל ר הורשעמש" 

או על כל תקנות שהותקנו  תאו תעודת ההיתר או בשל כל עבירה על הפקודה הזא רישיוןה

או את תעודת ההיתר או  רישיוןלבטל את ה רישיונותעל פיה, רשאית הרשות למתן 

 נכון".ל אתמצ רישיונותלהפסיק את תקפם למשך אותה תקופה שהרשות למתן 

  

יובהר, כי העבירות על פקודת הדיג ותקנותיה נקבעו כעבירות מינהליות לפי חוק העבירות 

לא תופעל סמכות פקיד הדיג לפקודה,  7. נוכח הוראות סעיף 1985 –המינהליות, התשמ"ו 

 .הראשי לביטול רישיון או להתלייתו במקרה של הטלת קנס מינהלי

 

, שלא מבקש חדש) לפקודה שצוטט בפרק ד' לעיל, 1(3סעיף יחד עם זאת, נוכח הוראות  . )ב(

היה בעל רישיון דיג והוטל עליו קנס מנהלי בעבירה של דיג ללא רישיון או בעבירה אחרת 

לפי פקודת הדיג או תקנותיה, או הורשע בעבירה כאמור, לא יקבל רישיון דיג אם עבר 

 ורים ב' וג' שלהלן.עבירה מהמפורטות בטור א' שלהלן, בתנאים המפורטים בט

 

 

 זו:בטבלה 

 לרבות הטלת קנס מינהלי, אם מדובר במבקש חדש. -"הרשעה"

 תקנותיה.על עבירה על פקודת הדיג או  –" עבירת דיג"

 

 טור ג' טור ב' טור א'

 הפעולה המנהלית עבירות הישנות  עבירההרשעה ב

 
ת דיג/ איסוף דגים באמצעו

הרעלה, חומר נפץ או חומר 

 מזיק.

ג ביטול הרישיון האישי ורישיון הדי ראשונה ירת דיגעב

 לספינה, או אי מתן רישיון למבקש חדש.

יתן להגיש בקשה לרישיון דיג לאחר נ

 מיום ההרשעה.  לוש שניםש
ביטול הרישיון האישי ורישיון הדיג  שנייה  עבירת דיג

 . או אי מתן רישיון למבקש חדש  לספינה

ג חדש  ניתן להגיש בקשה לרישיון די

 מיום ההרשעה.  שנים ארבעלאחר 
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ביטול הרישיון האישי ורישיון הדיג  שלישיתעבירת דיג 

 . , או אי מתן רישיון למבקש חדשלספינה

ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג חדש  

 .מיום ההרשעה  שש שניםלאחר 

שאין לבעליה דיג בספינה 

  לספינה שיון דיגרי

או אי מתן רישיון יון האישי ביטול הריש ראשונה  עבירת דיג

 . למבקש חדש

אישי ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג 

 מיום ההרשעה.  שנתייםחדש  לאחר 

או אי מתן רישיון ביטול הרישיון האישי  שנייה   עבירת דיג

 . למבקש חדש

אישי ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג 

 מיום ההרשעה. ארבע שניםחדש  לאחר 

מסוגים  דיג באמצעות רשתות

אסורים או שחוריהן קטנים 

 מהמידה המינימלית המותרת,

או  של דגים בגודל קטן 

 מהמותר

ג ביטול הרישיון האישי ורישיון הדי עבירת דיג ראשונה

 לספינה, או אי מתן רישיון למבקש חדש.

יתן להגיש בקשה לרישיון דיג לאחר נ

 מיום ההרשעה. תייםשנ

דיג בצלילה עם מתקני  אוויר 

 בה תת מימיורו
ג ביטול הרישיון האישי ורישיון הדי עבירת דיג ראשונה

 לספינה, או אי מתן רישיון למבקש חדש.

יתן להגיש בקשה לרישיון דיג לאחר נ

 מיום ההרשעה. שלוש שנים
דיג באזורים ובתקופות בהם 

 אסור לדוג

 

ג ביטול הרישיון האישי ורישיון הדי ראשונה ת דיגעביר

 ן רישיון למבקש חדש.לספינה, או אי מת

יתן להגיש בקשה לרישיון דיג לאחר נ

 מיום ההרשעה. תייםשנ
עבירה אחרת על פקודת בכל 

,  לרבות הדיג או תקנותיה

הפרת תנאי שנקבע ברישיון 

שצוינו  ההפרותלמעט הדיג ו

 במפורש לעיל.

ג ביטול הרישיון האישי ורישיון הדי עבירת דיג שלישית

 ון למבקש חדש.לספינה, או אי מתן רישי

יתן להגיש בקשה לרישיון דיג לאחר נ

 מיום ההרשעה. תייםשנ



 מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 לדיג וחקלאות מיםבכיר  אגף                                        
 
 

13 
 

 :חוזר בהחלטה שלא לתת רישיוןיון עה. 

 דחה פקיד הדיג הראשי בקשה לרישיון דיג, יודיע למבקש בכתב את נימוקי הדחיה. )א(

נו בעניי לעיון חוזראדם שבקשתו נדחתה לפי הוראות נוהל זה, רשאי להגיש, בכתב, בקשה  )ב(

 שלא צורפו קודם לכן לבקשתו הראשונה.  מסמכים,תוך פירוט הסיבות לכך וצירוף 

הובאו יון חוזר, לא ידון פקיד הדיג הראשי בבקשה נוספת, אלא אם לעבקשה נדחתה  )ג(

 .היו בפניו בעת הדיון בבקשות קודמותנתונים חדשים שלא לידיעתו 

 

 :הוראות כלליותו. 
 טפסים המתאימים לכתובת:על גבי הבלבד  בדוארלשלוח בקשות לרישיונות דיג יש 

, 5025001מיקוד  ,30אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת.ד 

 *9432;  03-9485426 –לבירורים פונים טל

 

. לא תשמע כל בלבד הדייגים באחריותקבלת רישיון דיג אישי ורישיון לספינה ותשלומם הנם 

משלוח רישיון ע"י האגף לדיג. עוד יובהר, כי באחריות הדייגים בלבד לעדכן את -יטענה בקשר לא

 כתובתם לשם קבלת רישיונות והודעות מאת האגף לדיג.
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 )תרמחק את המיו(ספורטיבי  / דיג אישי מקצועי ןלרישיו קשהב

 לשנת 

 . פרטי המבקש1
 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) תאריך לידה שם פרטי / תאגיד שם משפחה מספר זהות/מספר תאגיד

 דוא"ל מס' פקס מספר טלפון נייד מס' טלפון

 

 

 : פרטי יחידים מטעם תאגיד שיהיו רשאים לפעול מכוח הרישיון שניתן לתאגיד. 2

 (במידה ונדרש מקום נוסף יש להדפיס טופס זה פעם נוספת) 

 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) שם פרטי שם משפחה מספר זהות .1

 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) שם פרטי שם משפחה מספר זהות .2

 

 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) שם פרטי שם משפחה מספר זהות .3

 

 

 ) X(סמן/י . סוג הרישיון ושיטות הדיג המבוקשים 3

 סוג הרישיון המבוקש:
 מקצועי □

 :שיטות) 3(עד  שיטת הדיג
 מערך □  בעתטרשת   □ מכמורתרשת □ 

 רקעקחכות    
 רשת  □
 מידהע    

  מלכודות  □

 
 :אחר (פרט) □ ף  צמערך חכות  □ 

 
 ספורטיבי □ סוג הרישיון:

 צלילה חופשית □ שיטת הדיג:
 (בים התיכון בלבד)

 )בלבדמהחוף בים התיכון רשת זריקה ( □ מסירה חכה  □

 

 ) X(סמן/י . אזורי מים לרישיון מקצועי 4

נחלי ים  □ כנרתים  □ מפרץ אילת □ ים תיכון □
 תיכון

 הירדן  □
 ויובליו    

 :אחר (פרט) □

 

 ) X(סמן/י . אזורי מים לרישיון ספורטיבי 5
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 כנרתים  □ מפרץ אילת □ ים תיכון □

 

 . פרטים על רישיון דיג קודם6

 :משנת :ון)מס' רישיון קודם (אחר

 

 . מסמכים מצורפים (בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים לא תטופל)7

 של המבקש או המבקשים מטעם תאגיד. )ספחלל ו(כצילום ת.ז.  □

 העתק רישיון עבודה כדין בישראל / צילום דרכון וויזה. –מי שאינו אזרח ישראלי  □

 .וברורות תמונות פספורט עדכניות שתי □

 אישור על ניהול ספרים כדין להוכחת העיסוק בדיג  – ישי מקצועי ליחידלרישיון דיג א □
 אישור על תיק ניכויים על שם המעסיק.   –לשכיר פרנסה ; כמקור     

 מסמכי התאגדות ואישור על רישום התאגיד במרשם  – לרישיון דיג אישי מקצועי לתאגיד □
 החל עליו לפי דין.    

 

 
 . הצהרה8

 

הצלילה  יברישיון שניתן לפי בקשה זו בכדי לפטור מעמידה בדרישות לפי כל דין אחר, לרבות חוק ידוע לי כי אין •

 וחוק השיט. הספורטיבית

לכך שמשטרת ישראל תמסור לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מידע מן המרשם  /האני מסכים •

 הרישיון לדיג. פלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלתה

 יר/ה כי התמונה המצורפת הנה שלי והנה עדכנית.אני מצה •

שים הקבועים בחוק אם אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדויקים וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונ •

 לא אעשה כן.

 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה החתימה בשם התאגיד. –תאגיד  •
 

 חתימה וחותמת שם תאריך

 
 לשימוש משרדי:

 
 ר הרישיון _____________מספ

 
 הבקשה אושרה לשיטות הדיג הבאות: __________________________________________ □
 

 הבקשה אושרה לשיטות הדיג במקומות הבאים: ___________________________________ □
 

 הבקשה נדחתה מהסיבות הבאות:  ____________________________________________ □
 

 ע"י _____________ בתאריך _____________ 
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 לספינה  מקצועי דיג ןלרישיו קשהב

 לשנת 

 . פרטי המבקש1
 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) שם פרטי / תאגיד שם משפחה מספר זהות/מספר תאגיד

 דוא"ל מס' פקס מספר טלפון נייד מס' טלפון

 

 

 . פרטי הספינה2

 טון)ברוטו (תפוסה  שוקע רוחב אורך פינהמספר הס שם הספינה

 סוג המנוע

 מנוע חיצוני □

 מנוע פנימי □

 הספק דגם

(KW) 

 סוג הספינה

 חסקה □בוסטון   □סומבוק   □מקיפן   □מכמורתן   □

 

 __________________ :אחר (פרט) □
 

 ) X(סמן/י . אזורי מים 3

 ים סוף □ ים תיכון □

 

   :(פרט)אחר  □  נחלי ים תיכון □ ים כנרת □

 

 ), תתאפשר שיטה אחת בלבד*-שיטות המסומנות בל( לספינהשיטות  3עד  – ) X(סמן/י . שיטת הדיג 4

 מלכודות □ מידהערשת  □ מערך חכות קרקע□  *טבעתרשת   □ *מכמורתרשת □ 

 :אחר (פרט) □ מערך חכות צף   □

 

 . פרטים על רישיון דיג קודם5

 שנתמ מס' רישיון קודם (אחרון)

 

 . מסמכים מצורפים (בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים לא תטופל)6

 .1982-צילום רישיון שיט בתוקף בהתאם לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג □

 .הכוללות גם מספר דופן ת של הספינהועדכני ותתמונ 3 □
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 . הצהרה7

 

 .י השיטמידה בדרישות לפי כל דין אחר, לרבות חוקידוע לי כי אין ברישיון שניתן לפי בקשה זו בכדי לפטור מע •

לכך שמשטרת ישראל תמסור לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מידע מן המרשם  /האני מסכים •

 הרישיון לדיג. פלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלתה

שים הקבועים בחוק אם ה צפוי/ה לעונאני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדויקים וידוע לי כי אהי •

 לא אעשה כן.

 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה החתימה בשם התאגיד. –תאגיד  •

 חתימה וחותמת תאריך

 
 
 

 לשימוש משרדי:
 

 מספר הרישיון _____________ 
 

 __________________________________________אושרה לשיטות הדיג הבאות: הבקשה  □
 

 ___________________________________לשיטות הדיג במקומות הבאים:  אושרההבקשה  □

 
 _____________________________________________: הבקשה נדחתה מהסיבות הבאות □

 
 

 ע"י _____________ בתאריך _____________ 
 

________________________________________________________________________ 
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 ספורטיבי לספינה דיג ןלרישיו קשהב

 לשנת 

 . פרטי המבקש1
 מען מלא (רח', מספר בית, יישוב, מיקוד) שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 דוא"ל מס' פקס מספר טלפון נייד מס' טלפון

 

 

 . פרטי הספינה2

 טון)ברוטו (תפוסה  שוקע רוחב אורך מספר הספינה שם הספינה

 ג המנועסו

  מנוע חיצוני □

   מנוע פנימי □

 סוג הספינה (KW) הספק דגם

 

 ) X(סמן/י . שיטת הדיג 3

 (בים התיכון בלבד) צלילה חופשית □
 

 )12בודדות (עד  חכות □
 

 

 . פרטים על רישיון דיג קודם4

 משנת מס' רישיון קודם (אחרון)

 

 לא תטופל). מסמכים מצורפים (בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים 5

 .1982-ט בתוקף בהתאם לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"גצילום רישיון שי □

 .הכוללות גם מספר דופן ת של הספינהועדכני ותתמונ 3 □
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 . הצהרה6

 

ידוע לי כי אין ברישיון שניתן לפי בקשה זו בכדי לפטור מעמידה בדרישות לפי כל דין אחר, לרבות חוק הצלילה  •

 , לפי העניין.1979-רטיבית תשל"טהספו

לכך שמשטרת ישראל תמסור לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מידע מן המרשם  /האני מסכים •

 הרישיון לדיג. פלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלתה

ם הקבועים בחוק אם שיאני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדויקים וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונ •

 לא אעשה כן.

 חתימה וחותמת שם תאריך

 
  
 
 
 
 

 לשימוש משרדי:
 

 מספר הרישיון _____________
 

 __________________________________________אושרה לשיטות הדיג הבאות: הבקשה  □
 

 ___________________________________אושרה לשיטות הדיג במקומות הבאים: הבקשה  □

 
 הבקשה נדחתה מהסיבות הבאות ______________________________________________ □

 
 ע"י _____________ בתאריך _____________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
 


