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הודעה לתקשורת

הועדה המחוזית החליטה לאשר את הפקדת תכנית פארק מורד נחל
קישון שהגישה רשות הנחל
לדברי מנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים" :זהו יום חג עבורנו .התכנית אותה אנו
מקדמים בשנים האחרונות הגיעה לציון דרך משמעותי וחשוב עבור כלל הציבור במטרופולין
חיפה .אנו מברכים את חברי הועדה שקבלו את טיעוננו לכך שיש לבחון שיקולים תכנוניים
ולא קנייניים ומברכים את כל מי שסייע ותמך בתכנית ,גם שסכנת צמצום הפארק עמדה על
הפרק .רשות נחל הקישון בטוחה שהשפעת הפארק על המטרופולין החיפאי תהיה
משמעותית .פארק הקישון יהווה ריאה ירוקה לשירות כלל הציבור והפקדת התכנית היא
עוד צעד בדרך ליישומו".
ביום ב'  ,20.6.16קבלה מליאת הועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה את עמדת רשות נחל
הקישון והחליטה להפקיד את תכנית פארק מורד נחל קישון .הועדה הצביעה על חשיבות
התכנית למטרופולין חיפה ועל שינוי יעוד הקרקע לפארק וקבעה ,כי יש לקיים ישיבות עבודה
לקידום התכנית המפורטת.
בדיון קבלה תכנית הפארק תמיכה מקיר לקיר מכל ראשי הרשויות המקומיות במטרופולין
חיפה ,גורמי אקדמיה ,נציגי צבור וארגוני הסביבה .בחמש השנים האחרונות נאבקה רשות
הנחל לקידום תכנית של פארק גדול ומשמעותי שיהווה את הריאה הירוקה של מפרץ חיפה,
גם כאשר היו כאלה שהתנגדו לפארק וכאלה שבקשו לצמצם את שטחו באופן ניכר .עדיין
נדרש לאשר את התכנית ,להתחיל בתכנון מפורט לקראת ביצוע ולדאוג לאיגום המשאבים
הדרושים לצורך הקמתו של הפארק.
בתכנית מוצעת הקמה והסדרה של פארק ,המשתרע משני צידי גדות מורד נחל קישון ,בשטח
של כ 950-דונם (מהם  586דונם נמצאים בתחום המחלוקת עם חברת נמלי ישראל) .הפארק
המוצע כולל חלקים אינטנסיביים בגדה הצפונית של הנחל ,שישמשו לייעודי פנאי ונופש
לרווחת הציבור וחלקים אקסטנסיביים בגדה הדרומית ,בהם יטופחו ,יישמרו וישוחזרו
המערכות האקולוגיות הקיימות לאורך הנחל .התכנית מציעה הקמת מרכז מבקרים לבתי
גידול לחים ,אשר ישמש כמוקד חינוכי ערכי בתחומים הקשורים למערכות אקווטיות ולמי
הנחל.
אנו מודים לכל מי שסייע ותמך בנו גם בשעה שעמדתנו העיקשת לקידום התכנית הייתה
בדעת מיעוט :לחברי הנהלת רשות נחל הקישון ,לחברי סיעת הירוקים של חיפה אביהו האן
וירון חנן ,לקהילת חיפה והסביבה של החברה להגנת הטבע ובראשם יפה איזרט-חן ולארגוני
הסביבה מגמה ירוקה ,צלול ואדם טבע ודין שתמכו בפארק.
-1-

