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 הקדמה  .1

בריא"  " מ   חולל ל  מבקשת חי  בצריכת המזון  לצרכנין  מהפכה  ולספק  בישראל    בנוגעשקיפות  ם  החי 

הנות ממזון איכותי  ילתמוך בחקלאות ישראלית אחראית ולהצרכנים  אופן הפקתו. כך יוכלו  לו ו  מקורל

   שהופק בתנאים נאותים.

הן    התורמת,  החי ן  מ   מזון  מוצרי  של   אקיימ  ובת   הומנית ,  אחראית   צרכנות  מבקשת לקדם  "חי בריא" 

 .  ם בהלעובדיהן ובתעשייה זו   בעלי החיים  לרווחת

נוהלי "חי בריא". על ידי  בהתאם לדרישות המחמירות של    שיוצרו מוענק למוצרי מזון    תו "חי בריא"

התו,   את  הנושאים  מוצרים  באופן  צרכנים  ה  יוכלו צריכת  מזון  התואלצרוך  תפיסתם    םאחראי  את 

 המוסרית והבריאותית. 

באופן בלתי הפיך, על  ואפשר ש,  רעהמיוחד בגלל יכולתו להשפיע ל ב  מורכבנחשב לענף הדיג הימי  

כוללים התייחסות לנושאים  זה  ענף  ל  "חי בריא "חשיבות רבה. לפיכך, נוהלי    ות בעל  ות אקולוגי  כות מער

 הקשורים בהבטחת משאב הדגה, וזאת בנוסף לרווחת הדגים. 

למשל  , כמו הלים אלו המופיעים בנ  מהנושאים  חלק, אומנם.  בכינרת   הדיג   ענףל   מתייחסים   אלו נהלים

  ך מתו ,  זאת עם  .  לכאורה   אינם רלוונטיים   , בכינרת( כאלו  ן  )שכלל אי  סוגיית הדגים שבסכנת הכחדה

   .אלו   נושאים ב גם עסוק ל  בחרנו ,  הוא באשר  ימי  לדיגנוגעים ה ההיבטים למכלול  להתייחס רצון 

חי  "יצור קשר עם  ל ניתן    אתרים אחריםבלגבי דיג  נרת בלבד.  ילדיג בימת הכאם כן  נהלים מתייחסים  ה

 .  כדי להשתלב בתוכנית  לבחינת הדרישות הרלוונטיות   "בריא 

  את   ומשקף   המגדל  עבור   הצטיינות   אות  הוא",  בריא  חי"  בנוהלי   עמידהל  אישור   המהווה  , " בריא  חי "  תו

 .  בטיחות הציבור לולבריאות ו פועל  הוא  שבה  לסביבה  ,החיים  לבעלי מחויבותו 

  על ,  תו ה  את הנושאים  המזון  מוצרי  של  והשיווק העיבוד  שלבי  כל   על  פיקוח  מערך  מפעילה"  בריא חי"

ו  מוצר מזון מבטיח לצרכנים כי מקור גבי  על  הנישא  "חי בריא"    תו.  השיווק  אמינות  את  להבטיח  מנת

 "חי בריא".  בתוצרת מאושרת 

  תו ב  להשתמש   האישור   לרבות ,  "חי בריא "בתוכנית    העמידה   אישור .  "בריא  חי "  ידי   על   גובשו הנהלים  

 .  בלבד "  בריא  חי "  ידי על   ניתן, המזון  מוצרילסימון  " חי בריא"

נתונים לשינוי. "חי בריא" תבחן מדי שנה את הצורך בעדכונם לאור  הם    ,הלי "חי בריא" אינם סטטיים ונ

 פרסום מחקרים חדשים או ממצאים שיתגלו.  

הבריאות, מכון התקנים או כל גוף  החקלאות, משרד  של משרד    ם תקנים אינ"חי בריא"    הלי וניובהר:  

 .  בחוק  הקבועה דרישה  כל להחליף באה  ואינה  לונטריתוו  היא בנהלים  עמידהממשלתי אחר. 

 

 

  נהלים   בגיבוש   רבות   וסייע   ושבאמתחת  העשיר  והניסיון   הידעמ  ם שתר  ,שאפירו  יימס'ג ל  מיוחדת  תודה

 .  אלו 
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 יג מורשה יד .2

של משרד   האגף לדיג וחקלאות מיםטעם  מלדיג מקצועי  בתוקף  שיון  יהדייג יהיה בעל ר 2.1
 . שיון הדיג"(י)להלן: "רהחקלאות 

  שיטת הדיג ובכלל זה ב  ,שנקבעו לו ברישיוןתנאים  בהדייג יבצע את פעילות הדיג רק   2.2
 .ובמיקום שנקבע

 דיג בעונת הרבייה  .3

הרבי  3.1 בעונת  לדוג  ובאמצעים  יאין  במקומות  לכךה  הדיג בתקנ  שנאסרו  להלן: )   ות 
 .  ("התקנות" 

ובעומק העולה על   מטרים מהחוף  5במרחק העולה על  אלא  ה  ילדוג בעונת הרבי   אין 3.2
 . ים מטר 10

ל  הכינרת  דגי החאורך  כל  מתרבים  באמצעות ו,  אגםופי  לדיג  הנסגרים  במוקדים  רק  לא 
  , רדודים  ודםעהמים  מטרים    5על  העולה  גם במרחק  בהם  שישנם חופים  כמו כן,  .  התקנות

,  הדגיםכדי להבטיח שלא תהיה פגיעה ברביית  לפיכך,  .  פעילות רבייהשם  ועשויה להתקיים  
את הוסיפה    כןולכל הכינרת  לשמירת מרחק הדיג מהחוף  את הדרישה    החילה  " חי בריא" 

 . מרחיקה את פעילות הדיג מהחוף אף יותרלרוב , אשר מינימליהעומק ה תדריש

 דגים מוגנים או בסכנת הכחדה .4

או   4.1 המוגנים  המינים  את  להכיר  בדיג  העוסקים  כל  להעל  הכחדהנתונים  ככל   ,סכנת 
 . כאלו נםשיש

 . להימנע מלכידת דגים מוגנים או בסכנת הכחדה יש 4.2

ולהשיבם עליו לשחררם    או דגים שאין לו צורך בהם,  דגים מוגנים,  הדייג בשוגגאם לכד   4.3
 וללא פגע לסביבתם הטבעית. מיידית

 גודל הדגים ואי פגיעה בדגים קטניםהבטחת  .5

 הדיג  בתקנות מין לכל שנקבע המינימלי הגודלין לדוג דגים הקטנים מא 5.1

 יות גולנישות אקוהגנה על  .6

באופן שמבטיח כי לא   ,מטרים  10עולה על    םעומקמים שברק  תיעשה  דיג  הפעילות   6.1
אקולוגיות   ובנישות  בסלעים  לבריאות תפגע  קריטיים  ושהינם  רדודים  במים  המצויים 

 . המערכת האקולוגית של הימה
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 מניעת "פסולת" ציוד דיג  .7

 . )"רשתות רפאים"( ממצב של השארת ציוד דיג בימהיש להימנע  7.1

במרחב  מכוון,  בואם  אם בשוגג    ,נותרורשתות רפאים הן רשתות דיג שיצאו מכלל שימוש אך  
 . חצים ולבעלי חיים ימיים ומהוות סכנה לר ו. אלהימי

 מתה  התפיסה ו  .8

   . תיונותיכפ חיים  בדגיםאין לעשות כל שימוש  8.1

שימוש בדגים חיים על מנת לפתות את דגי המטרה הינו פרקטיקה אכזרית עבור הדגים  
 תיונות. יאוסרת כל שימוש בדגים חיים כפ  " חי בריא" תיונות. יהמשמשים כפ

 .את המתח והמצוקה של הדגים תהליכי התפיסה וההמתה יתנהלו באופן המצמצם 8.2

   .  יצומצם למינימום ההכרחי משך התפיסה 8.3

איום. זה עשוי להיות כתוצאה מהפרעה בהם חשים  רוב הדגים מציגים תגובת חירום כאשר  
הוצאה מהמים.   ,כמובןבלתי צפויה אחרת, ורשת תפיסה, רעש או פעילות  של  פתאומית  

זו מלווה   בעלייה ברמת העקה הפוגעת הן ברווחת הדגים והן באיכות בשר לרוב  תגובה 
  , צע במהירות וביעילותושתהליך התפיסה וההמתה יבלכך  ה  רבהדג. לפיכך, יש חשיבות  

   הפגיעה ברווחת הדגים.מצמצם עד כמה שניתן את שבאופן 

אוספים אותן ואת בטרם  למספר שעות    בהן משאירים רשתות במיםש  ,פסיביותת דיג  ושיטב
טרף לשמש  ולעיתים אף    פחד ומצוקהשל  שעות    עבורל  לוליםהדגים שנלכדו בהן, הדגים ע

סיכון גבוה לפציעת  קיים , בשיטות הדיג הפסיביות יתרה מכך. לכודיםעודם לדגים אחרים ב
ב הוצאתדגים  מהרשתותתהליך  דיג  לפיכך,    .ם  בשיטות  שימוש  מתירה  אינה  בריא"  "חי 

    .פסיביות

ל 8.4 חזקים  מרעשים  להימנע  מאמץ  כל  לעשות  הטיפול  כל  יש  התפיסה,  תהליך  אורך 
 הדגים. וההמתה של

שיטות   שתי  קיימות  הימי  פוטנציאל  בדיג  הומבעלות  דגים  ניתאלהמתה  אלחוששל   או   : 
)  המתה הימום  למוח כן  ו  ,(Percussive stunningבאמצעות  מוט  בדקירת  המתה 

(Spiking, Ike Jime  .)אלו  ש פרטני  תומתבצעיטות  דג בנפרד  ,באופן  כל  אינן    ,על  ולכן 
באופרציות גדולות יותר ועל דגים קטנים יחסית. בעולם פותחו מספר שיטות להמתה ישימות  

הרדמה    או   אלו כוללות בעיקר טכניקות שונות של אלחוש  .נית של קבוצות של דגיםאהומ
ישימות    ואינןתעשיות בריכות הדגים  ל   מיועדותרובן ככולן    אך  ,והמתה מהירה לאחר מכן

 תפעולית לדיג הימי.  

מחוסר חמצן. שיטה זו    ת הדגהמת  אהיבעולם  כיום בדיג הימי    המיושמתה  המתהשיטת  
 ם באופן המירבי בשלב האחרוןהדגי  את מצוקת   מת מצמצככזו שאכן  את הדעת    מניחהאינה  

 . זאתמתירה  " חי בריא"  , זמין טוב יותרופתרון ישים בהיעדר   ולם, אלחייהם

  ן שלפיתוחת בתחום ותעדכן את הדרישות עם  יוההתפתחו  אחרתעקוב מקרוב    " חי בריא" 
 לצמצם את הפגיעה ברווחת הדגים בתהליך המתתם.שיאפשרו ישימות  ו שיטות רלוונטיות 

 . בחייםבעודם חיתוך איברים בדגים אין לבצע  8.5
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 ניהול רשומות  .9

 : אה לפעילות דיגייצהבאות לגבי כל רשומות  את הישמור  הדייג 9.1

 חזרה, אזור הדיג, מצב היםתאריך, שעת יציאה, שעת  .א

 תיאור שלל הדיג .ב

 תקלות במערכות הספינה  .ג

 תקלות בציוד הדיג  .ד

   בהם דגים שוחררו בחזרה אל הים בשל תפיסה לא מכוונתשמקרים  .ה

 כמות גדולה מדית בהם דגים שוחררו בחזרה אל הים בשל תפיסשמקרים  . ו

  . )תאריך הפסילה, הסיבה, מין וכמות(דגים שנפסלו לשיווק  .ז

 .והמסמכים הנדרשים בנוהל זה הרשומותגישה לכל  " חי בריא" תינתן ל 9.2

 ושיווקם  דגיםה אחסון  .10

לרבות דרישות משרד החקלאות,   ,הדגים יעמדו בכל דרישות החוק ושיווק    , שינועאחסון 10.1
 טרינריים ומשרד הבריאות.והשירותים הו

חי " רק לנקודות ייצור ומכירה מאושרות    יועברו "  בריא  חי"   תו  את  לשאת  דגים המיועדים  10.2
 ." בריא

בקרב   וכולל  מקיף  פיקוח  מערך  מנהלת  בריא"  והשיווק כל  "חי  הגידול  שרשרת    , יחידות 
 . התוכנית אכן עומדת בדרישות " חי בריא" שמטרתו להבטיח כי תוצרת הנמכרת עם תו 

 


