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הודעה לתקשורת
פארק מורד נחל הקישון אושר -אופטימיות זהירה ברשות הנחל

מנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים ,מסרה בתגובה על ההחלטה לאשר את תכנית פארק מורד
נחל הקישון בוועדה המחוזית:
"אנו מברכים על אישור התכנית להקמת פארק מורד נחל הקישון אותה יזמה רשות נחל הקישון
ועליה נאבקה במשך השנים .יחד עם זאת ,עדיין איננו יכולים לברך על המוגמר ,מכיוון שלא כל
הפרטים ידועים לנו ,עד אשר יפורסם פרוטוקול הדיון.
כידוע ,רשות נחל הקישון הביאה את הערותיה בפני ועדת התכנון ובהם הדרישה להרחבת הפארק
וצירוף חורשת האקליפטוס ,עליה הוסכם בעבר עם חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י),
כשטח שייועד לפארק .בנוסף ,דרשה הרשות להרחיב את המסדרון הירוק המצוי בגדה הדרומית של
הנחל ,שמשמש כיום את חנ"י כשטח לאחסון מכולות (משטח המכונה " 95דונם") ,כך שבאזור
מלחת הקישון הייחודי והרגיש ביותר בנחל ,יהיה מרחב פתוח מספק ולא שטחי אספלט הפוגעים
ברגישות האקולוגית במקום .כמו כן ,הרשות פנתה לוועדה ובקשה להקטין בחזרה את שטחי
המסחר שהוכנסו לתכנית (ללא תוספת של  4,000מ"ר שסומנו בתכנית בעת ההפקדה) .הרשות
ביקשה להרחיב את גבולות מעגנת הדייג והמרינה ולהרחיק ממנה פעילות לוגיסטית מתוכננת ,שכן,
לפי תפיסתה של רשות הנחל יש להסתכל על אזור מעגן הדייג כאזור פנאי ונופש ומבואה מערבית
לפארק.
את ההתנגדות של רשות נחל הקישון ויתר הגופים שתמכו בהרחבת הפארק שמעה הועדה ולדאבוננו
לא קיבלה כמעט את כולן ,ייתכן ומטעמים נכסיים ולא תכנוניים ,כיאה לפארק שאמור להוות ריאה
ירוקה בלב מתחם תעשייתי רווי תשתיות.
אין ספק כי פארק מורד נחל קישון ,אשר ישתרע על פני שטח של כ 950-דונם ,יהיה הריאה הירוקה
והלב הפועם של תושבי חיפה והמפרץ ויתרום רבות לשיפור איכות חייהם .זהו הישג משמעותי ,יחד
עם זאת ,אנו עדיין מקווים כי נצליח בעתיד לגרום להרחבתו של הפארק לטובת השמירה על ערכי
הטבע הייחודיים במורד הקישון ולרווחת הציבור כולו.
אנו שמחים על כך שהניסיונות של חברת נמלי ישראל לעכב את אישור התכנית להקמת הפארק
כשלו וכי התכנית תקודם ללא כל תלות בתכניות אחרות במרחב .אנו נמשיך ונפעל לטובת הפארק
גם בתכניות אחרות שיידונו במרחב זה (תכנית מתאר ארצית לנמלי חיפה  -תמ"א /13ב 1/ותכנית
פארק נמלי ישראל למתחמים הלוגיסטיים).
אנו קוראים לכל ראשי הרשויות באזור לסייע לנו לגייס את הכספים הדרושים ,על מנת להקים את
הפארק למען תושביהם וכלל הציבור".
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