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 2018באפריל,  16
 א' אייר תשע"ח

 
 זיקוקי דינור, רעש וכלבים - הנחיות לקראת יום העצמאות

 15-יועצת סביבתית לפורום ה ,כתבה: עידית הוד
 

לצד ההנאה והחגיגות, מסורות החג כרוכות  רחבי הארץ אירועי יום העצמאות.יתקיימו ב השבוע
פיצוצי הנובע ממערכות ההגברה ומ בעלייה משמעותית בסף הרעש אליו חשופים התושבים,

 הזיקוקים.

דחק )סטרס( בקרב אוכלוסיות חושת תלגרום ללול ערעש הזיקוקים  להפרעה האקוסטית, בנוסף
קרב(,  )בדגש על הלומיקשישים בעלי מכשירי שמיעה רגישים, חיילים משוחררים  –ת רגישו

 חיות בר וחיות מחמד.אנשים עם מוגבלות נפשית, וכן 

עיקר חיות המחמד, ובעיקר כלבים, בעלות רגישות גבוהה יותר לרעשים חזקים ופתאומיים, ב
וספי הרעש הנמוכים יותר. רעשים חזקים גורמים לא אחת  ןבגלל חוש השמיעה המפותח שלה

ולהתנהגות חריגה בקרב הכלבים, לרבות ריצת אמוק, בלבול וחוסר לבהלה, תחושות חרדה 
אוריינטציה, שמגבירים את החשיפה שלהם לסכנות כמו דריסה, איבוד הבעלים, התייבשות, 

 .במקרים בהם הם נותרים קשורים בזמן מופע הזיקוקים – קלעתים אף לחנפציעות, ו

 א:לאור האמור, מומלץ לרשות המקומית להיערך באופן הב

  ,שמסוגלים העדפת זיקוקים מופחתי רעש: בדיקת אפשרות לרכוש זיקוקים מופחתי רעש
לייצר מופע ויזואלי מרשים מבלי להחריש את האוזניים, ואשר השפעותיהם השליליות 
פחותות. זיקוקים אלה נמצאים כבר בשימוש במקומות רבים ברחבי בעולם ומומלצים 

פע של זיקוקים "רגילים" )בעלי הפיצוצים הרועמים( במיוחד בקרבת אזורי מגורים. גם במו
מומלץ לנסות ולשלב כמות גדולה ככל הניתן של זיקוקים מסוג שקט יחסית )כדוגמת "זנב 
השביט" הנורה אל השמים עם שובל של ניצוצות לפני שהוא דועך, או "הדגים המעופפים" 

 .המייצרים גצים זעירים המתפזרים אחרי פיצוץ שקט(

 קיצור פרק הזמן של כל מטח זיקוקים.אפשר, במידת ה 

  ירי הזיקוקים, וככל הניתןמוקד מיקום  והן עלהודעה מראש לתושבים הן על זמני המופעים 
 רדיוס הרעש הצפוי )רצוי לקבל מידע גם מרשויות סמוכות(. על

  למנט אהקפדה על עמידה בזמנים המוגדרים מראש לירי הזיקוקים, על מנת לצמצם את
. יש לחדד למפעילי המופעים את חשיבות לרעשים אלה רגישיםאנשים ההחרדה בקרב 

 העמידה בלוחות הזמנים.

  כלבים שנפגעו/ ברחו/אבדו.לריכוז תלונות על הפעלת מוקד חירום עירוני 

  במצ"בפרסום המלצות לציבור כמוצע. 

 
 !חג עצמאות שמח ובטוחברכת ב
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 -- פנייה לציבורדוגמא ל  --

 תושבים יקרים,

 יתקיימו אירועי יום העצמאות ברחבי העיר.  השבוע

, מאפיינים את יום העצמאותההאירועים חלק מבניגוד לנו, בני האדם, עבור חיות המחמד, 
הנאה. בעוד בני אדם מסוגלים לאתר את מקורם מקור לאינם מהווים  -מופעי הזיקוקים במיוחד ו

להיבהל מהם( ואף במקרים רבים ליהנות מהם, כלבים ובעלי חיים של רעשים חזקים )ולכן גם לא 
מות ינוספים שומעים את הקולות בצורה מוגברת ותופסים את הזיקוקים והרעשים המגיעים מב

 הבידור כאיום או סכנה.

מדי שנה, בימים שלאחר ערב יום העצמאות, אנחנו שומעים וקוראים על עשרות כלבים וחתולים 
התייבשו או נפצעו, וברחו. חלקם נדרסו במהלך בריחתם, אחרים  חשו חרדהשנבהלו מהרעשים, 

 עד עצם היום הזה. וחלקם לא נמצא

 ניתן, להלן מספר כללים שתוכלו לאמץ:העל מנת לצמצם את הסיכונים לחיות המחמד ככל 

 הבידור. השאירו אותם בבית, הגיפו בימות ו עמכם לאירועי הרחובכם יקחו את כלביאל ת
וסיגרו את הדלתות והחלונות. כשעה לפני הזיקוקים, הפעילו את הטלוויזיה או הרדיו תריסים 

את רעש הזיקוקים וכתוצאה מכך את רמת  הניתן ככל לעמעםמנת -והשאירו אותם פועלים, על
 החרדה של הכלב. 

 .עדכנו את כל בני הבית בחשיבות השמירה על חלונות ודלתות הבית סגורים בערב זה 

 באמצעות שמיכה מעל שולחן הסלון,  עבור הכלב/החתול מקום מסתור, לדוגמא מומלץ להכין
  המגיעה עד לרצפה.

  שיגור הזיקוקים. התעדכנו באתר העירוני מהן שעות ומוקדי 

  כאשר אתם בבית, במקרה שהכלב שלכם נכנס למצב חרדה, אין צורך לאחוז בו בחזקה או
 על מנת להפחית מעט את רמת החרדה. להרגיעו בכוח. אפשר להציע חטיפים שהוא אוהב,

  במקרה של בעלי חיים שנוהגים לצאת מהבית או לחיות בחצר, מומלץ להמתין עם שחרורם עוד
 כחצי שעה לאחר סיום מופע הזיקוקים ולאפשר להם להירגע במחיצתכם. 

  וודאו כי הפרטים בשבב שנושא הכלב מעודכנים. ניתן לבדוק זאת בחינם אצל כל וטרינר
 .שברשותו סורק שבבים. שבב עדכני מעלה באופן משמעותי את הסיכויים לאיתור כלב שברח

קבוצת ה"סורקים" מצאתם כלב שאיבד את דרכו? הישארו צמודים אליו וצרו קשר עם 
 , על מנת שאחד/אחת מהם יגיע לסרוק את השבב של הכלב.פייסבוקב
 

 נא הפיצו המידע בקרב בעלי כלבים שאתם מכירים.א

 !שיהיה לנו חג עצמאות שמח, שקט ובטוח
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