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הודעה לתקשורת
חברת נמלי ישראל הגישה בקשה למתן רשות ערעור למועצה הארצית בקשר להחלטת הועדה המחוזית
לאשר את תוכנית פארק מורד נחל קישון .ברשות נחל הקישון אומרים:

" חנ"י עושה הכל כדי למנוע מתושבי חיפה והאזור את הקמת הפארק "
חברת נמלי ישראל (חנ"י) ממשיכה במאבקה כנגד הקמת פארק מורד נחל הקישון .חנ"י הגישה השבוע בקשת
רשות ערעור לוועדה המחוזית ,לנוכח החלטתה לפני כחודש על הקמת הפארק.
חברת נמלי ישראל מנהלת כבר זמן ממושך מאבק כנגד הפארק שאמור לקום במורד נחל קישון ולשרת את
תושבי חיפה והאזור כולו .החברה כבר הגישה התנגדות לוועדה המחוזית ,אולם זאת דחתה לאחרונה את
ההתנגדויות שלה והחליטה על הקמת הפארק ,אותו יזמה ודוחפת מנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים.
בחנ"י ,כנראה ,לא אהבו את החלטת הוועדה המחוזית והחליטו ,כאמור ,להמשיך במאבק .הם הגישו בקשה
למתן רשות ערעור לוועדה המחוזית כדי שיוכלו להתנגד לפארק בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה.
ברשות נחל הקישון אמרו השבוע כי ההתנגדות מוכיחה ,שוב ,כי בחנ"י יעשו הכל על מנת למנוע מתושבי חיפה
והאזור את הקמת הפארק" :פארק מורד נחל הקישון מהווה בן ערובה לדרשותיה הנדל"נים של חנ"י לשלוט
ברוב קרקעות המפרץ .הפארק סומן כבר בתכנית המתאר לחיפה בתור פארק ולא כשטחי עורף לאחסון
מכולות ואפילו בתכנית המתאר הארצית לנמלי חיפה ,חנ"י בעצמה סימנה את גבולות הפארק על פי דרישת
המדינה .חנ"י מנסה להיתמם ולתלות שיקולים כלכליים נכסיים במסגרת החלטות הועדות לתכנון ובנייה.
בעוד הוועדה אמורה לשקול שיקולים תכנוניים ולא אחרים .חנ"י מעולם לא שילמה על הקרקעות הללו ,הן
הוענקו לה על פי צו רשות הספנות והנמלים כזכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעין ואף צוין באותו צו ,שאין
בהענקת זכות שימוש זאת כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר זכויות במקרקעין המועברים .המדינה
הכריעה כבר שהיא רוצה פארק שסומן בכמה וכמה תכניות .חנ"י ממשיכה לשים מקלות בגלגלים וזה פוגע
בראש ובראשונה בציבור .אל לוועדה המחוזית להיענות לגחמותיה של חנ"י ועליה לעצור את הסאגה הכוחנית
הזאת".
מנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים ,הוסיפה" :אני קוראת לראשי הרשויות בחיפה ובאזור לעצור את
חנ"י ולשים להם גבולות בהשתלטותם על קרקעות המפרץ ,זאת למען איכות חייהם של תושבי האזור כולו".
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