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הודעה לתקשורת
רשות נחל הקישון" :התנגדותה של חברת נמלי ישראל מקוממת נוכח ריבוי השטחים
העומדים לרשותה במפרץ חיפה .רשות הנחל תפעל להגדלת שטח הפארק מתוך ראייה
סביבתית אחראית ארוכת טווח המביאה את צרכי הציבור לסדר עדיפות עליון".
לפני כחודשיים הופקדה לראשונה תכנית פארק מורד נחל קישון ,המתוכנן לקום בלב אזור מפרץ חיפה ,אחד
האזורים המתועשים ביותר במדינת ישראל .הפארק מתוכנן לקום בשטח של כ 960-דונם משדרות
ההסתדרות בחיפה במזרח ועד פתח מעגן הדייג במערב .על פי התכנית המקורית ,פארק מורד נחל קישון
יהווה את הריאה הירוקה של חיפה והקריות .בפארק ישולבו שטחי פנאי ונופש עם שימור בתי גידול לחים
ייחודים.
בשל אילוצים שונים פארק מורד נחל קישון הוא אורכי ושטחו קטן בהרבה ביחס לפארקים דומים במרכז
הארץ ובדרומה (פארק הירקון ופארק אריאל שרון ,במרכז ופארק נחל באר-שבע בדרום) .שטח פארק
הקישון קטן יחסית וללא כתפיים מספקות שיכולות לתת מענה ,הן למערכת האקולוגית והן לצרכי פעילויות
פנאי ונופש בכפיפה אחת.
במסגרת הליכי ההפקדה ניתנת לציבור אפשרות להתנגד לתכנית בתקופה של  60יום .בתקופה זו הגישו
מספר גופים התנגדויות .ההתנגדות שפגיעתה בתכנית הפארק היא המשמעותית ביותר הינה של חברת נמלי
ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י) ,הטוענת לבעלות על השטחים הגובלים בנחל.
רשות נחל הקישון הגישה אף היא התנגדות לתכנית ,אבל מהסיבות ההפוכות :הפארק במתכונתו הנוכחית,
קטן מהשטח שסוכם עליו ואף ראוי להרחיבו לרווחת הציבור.
כחלק מהליך הסטטוטורי לאישור תכנית הפארק ,הגישה מנכלי"ת רשות נחל הקישון ,שרון נסים ,בשם
רשות הנחל התנגדות מפורטת ובה דרשה ,בין היתר ,לכלול בשטח הפארק את חורשת האקליפטוסים
ההיסטורית אותה נטעו הבריטים ואשר נגרעה במסגרת הפקדת התכנית .כן נכללו בסעיפי ההתנגדות דרישה
להפחתה משמעותית מהיקף זכויות הבנייה המיועדים בתכנית ,מתוך רצון לשמור על מרחב פתוח ולא
מבונה וכן הכנסת סעיף בתכנית הקובע כי ניתן יהיה להרחיב את שטח הפארק בעתיד ,ללא צורך בהכנת
תכנית חדשה לשם כך .נסים כתבה במכתבה לוועדה" :תכנית פארק מורד נחל קישון אותה יזמה הרשות,
הינה ציון דרך סביבתי ,חזון ובשורה לתושבי מפרץ חיפה .שימור הריאה הירוקה בלב מפרץ חיפה המתועש
לטובת המערכת האקולוגית הייחודית של מלחת הקישון והנגשתה לציבור הרחב ,כמו גם הקצאת שטחים
לפעילות פנאי ונופש  -הם צורך ציבורי חשוב שפארק מורד נחל הקישון מממש .אנו סבורים שיש לשמור על
אופיו הפתוח של הפארק ,גם מתוך ראיית צרכי הדורות הבאים והתמעטותם של השטחים הפתוחים בכלל
והמרחב העירוני בפרט".
ברשות נחל הקישון ציינו כי הרשות לא תחדל מלהאבק על שטחי הפארק והרחבתם בעתיד ,מתוך ראייה
סביבתית ואחריות ציבורית.
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