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הודעה לתקשורת
מנכל"ית רשות נחל הקישון לראשי הרשויות באזור:
"הירתמו למען השגת תקציב להקמת פארק נחל הקישון"
לאחר שמאבקה ארוך השנים למען אישור הקמת פארק מורד נחל קישון ,נחל בשבוע שעבר הצלחה בעקבות
אישור הוועדה המחוזית להקמת הפארק ,פונה כעת מנכלי"ת רשות נחל הקישון ,שרון נסים ,לראשי
הרשויות באזור בבקשה לסייע בהשגת התקציבים הדרושים להקמת הפארק שישרת את כל תושבי חיפה
והמפרץ.
נסים בישרה השבוע במכתבה לראשי הרשויות על אישור תכנית הפארק בוועדה המחוזית ,פרויקט שישדרג
את האזור כולו ויצטרף לשלושת הפארקים המטרופוליניים עליהם הכריז רה"מ ,ח"כ בנימין נתניהו .שניים
מהם ,פארק נחל באר שבע ופארק אריאל שרון ,כבר הוקמו ו/או בתהליכי הקמה וכעת נותר להקים את
הפארק של תושבי חיפה והמפרץ.
נסים כתבה במכתבה כי הגיע העת לגייס את הכספים למען הקמת הפארק ולשם כך היא זקוקה לסיועם של
ראשי הרשויות כולם" .אני פונה אליכם להמשיך ולסייע לנו בגיוס המשאבים הכספיים הנדרשים למימון
הקמת הפארק" ,כתבה נסים ופירטה שורה של דרכים לעשות כן :החלטת ממשלה ,איגום משאבים משורה
של גופים ועוד ,כאשר תקציב הקמת הפארק עומד על  340מיליון  ₪ותקציב תחזוקתו השנתית מוערך בכ5-
מלש"ח.
כזכור ,בעבר היו אלה ראשי הרשויות באזור אשר כתבו מכתב לשר האוצר ,ח"כ משה כחלון ,ובו ביקשו
ממנו לסייע לפתרון הקשיים בקידום תכנית הפארק .כעת מבקשת מהם נסים לפעול למען הקמת הפארק
שישרת את תושביהם" :הקמת פארק מורד נחל קישון מהווה ריאה ירוקה באזור תעשייתי ,נמלי ורווי
תשתיות ,הוא חיוני לאיכות החיים של תושבי האזור והוא יאפשר לציבור ליהנות משילוב ערכי טבע נדירים
עם פעילויות פנאי ,נופש וספורט ימי .הפארק ממוקם בליבת המטרופולין וניתן יהיה לקשר אותו לכל הערים
והיישובים הגובלים במרחב" .נסים סיימה את מכתבה בקריאה לראשי הרשויות להוביל את המהלך
ההיסטורי" :תושבי מטרופולין חיפה זכאים לתמיכת המדינה בהקמתו של פארק חשוב זה עבורם ,עוד
בימינו אנו .אני סמוכה ובטוחה כי תתגייסו לסייע לנו במשימת מימוש חזון הקמת פארק מורד נחל
הקישון".
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