עמוד 1

של

הת״רות״
הערר
את
מצדיק
הקישון
בשיקומו
ההשקעה
המחקר שערכו פרופ' ניר בקר ,מ״מ
החברה והרוח במכללת תל-חי ,וד״ר שירי

דיקן

חיפה

הוצג במהלך
עולה כי שיקום הנחל מגדיל
בנושא

כנס

א«ללומן
לומן
מאת א«ל

״אחריות

הפקולטה למדעי
מאוניברסיטת

שמיר

סביבתית"

את ערכו פי
בכנס נכחו נציגי

$DN2$במגזר $DN2$הציבורי,
גזר

אנשי

מהמחקר

שלושה

חברות עסקיות ובכירים במ־
$TS1$במגזר$TS1$

אקדמיה ונציגים

התועלות שיכול
הציבור להפיק והערך
התיירותי של נחל הקישון מצדיקים את ההשק־
$TS1$ההשקעה$TS1$
תוח
$DN2$ובפיתוח $DN2$נחל קישון ,תוך בחינת מעורבותו

של

ארגוני

הסביבה ,שדנו כסוגיות הכרוכות בשיקום ובפי־
$TS1$ובפיתוח$TS1$

עה
$DN2$ההשקעה$DN2$

הכספית

שהוצג

הניכרת בשיקומו.

בכנס

סביבתית 2011
קיים
$DN2$שהתקיים$DN2$
שון
$DN2$הקישון$DN2$

המגזר העסקי באזור חיפה והמפ־
$TS1$והמפרץ$TS1$.

רב-משתתפים בנושא ״אחריות
עסקים עושים סביבה״ שהת־
$TS1$שהתקיים$TS1$

$TS1$הקישון$TS1$
הקי־
הכנס נערך ביוזמת דשות נחל

בחיפה.

והחברה להגנת

נאמן-טכניון,

הטבע ובשיתוף

המשרדלהגנת

חיים וסביבה ,איגוד
ערים אזור

כךעולה

ממחקר

והחברתית

של

הסביבתית

הסביבה ,ארגון הגג

התעשייה

מפרץ חיפה

מוסד שמואל

הגנת

הקיבוצית ואיגוד
הסביבה.

בכנס חשפה רשות נחל
לקישון ,שערכו פרופ'
המחקר הכלכלי הייחודי
ניר בקר ,מ״מ דיקן הפקולטהלמדעי החברה והרוח
במכללתתל-חי ,וד״ר שירי שמיר מאוניברסיטת
חיפה .בדוח ניתוחתועלות לא-שוקיות של תו־
$TS1$תוכנית$TS1$
$DN2$תוכנית $DN2$שיקום נחל קישון מצוין כי שיקום הנחל
כנית
כרוךבעלות גבוהה ,אךהתועלות הצפויות להת־
$TS1$להתקבל$TS1$
$DN2$להתקבל $DN2$מהשיקום רבות.לדברי פרופ׳ בקר ,״במחקר
קבל
נעשה ניסיון לכמת את הערך התיירותי והמור־
$TS1$והמורשתי$TS1$
שתי
$DN2$והמורשתי $DN2$של נחל קישון .חושבו ארבעה ערבים עיק־
$TS1$עיקריים$TS1$:
פארקהקישןןו צילום; צבי רוגרן
$DN2$עיקריים $DN2$:שיקום קרקעית הנחל והחזרת החי והצומח,
ריים:
ובנוסף השקעהבמסלוליטיול לאורך הנחל והק־
$TS1$והקמת$TS1$
רץ.
$DN2$והמפרץ $DN2$.בסוף הכנס נערך פאנל רב-
לצידו .בו בזמן שערכו של הנחל כיום
$DN2$והקמת $DN2$פארק
מת
משתתפים בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
בהנחיית
סביבתית,
שא
מיליוני ש״ח
שקיפות
$DN2$בנושא $DN2$כלים להגברת
ללא השיפורים השונים הוא כ180 -
לשנה במונחי רווחת הציבור ,ערך זה משליש את
נאור
ירושלמי ,מנכ״ל ״חייםוסביבה" .המסקנה
שעלתה היא שיש צורך בהגברת השקיפות של
עצמו כמעטוגדל בעוד כ350 -
מיליון ש״ח .ערך
התעשייהכלפי הציבור.
זה מצדיק מבחינה כלכלית את ההשקעות המרו־
$TS1$המרובות$TS1$
מנחת הכנספרופ׳ אופירה
אילון ,חוקרת בכי־
$TS1$בכירה$TS1$
$DN2$המרובות $DN2$שמתוכננותלשיקום מלא שלהנחל״.
בות
רה
רשות נחל הקישון שרון ניסים
$DN2$בכירה $DN2$במוסד שמואל נאמן-טכניון" :ערכנו סרנה
מנכ״לית
צרכים וסדרי עדיפות לקראת פיתוח
בנושא
אמרה בכנס כי "במפרץ חיפה מתקיימים קונפ־
$TS1$קונפליקטים$TS1$
$DN2$קונפליקטים $DN2$רבים בעיקר בין גורמי הפיתוח מול גו־
$TS1$גורמי$TS1$
ליקטים
מאוזן ושגשוג במפרץ חיפהלפני כשנה .מדובר
רמי
בתהליך שיצא לדרךועדיין דורש הרבה עבודה,
$DN2$גורמי $DN2$הסביבה .צריך לראות בשימור ערכי הטבע
והסביבה אתגר ולהתחיל כבר עכשיו בתהליך
הסכמות ,הבנות ,שיתוףפעולה ובניית אמון בץ
הגורמים השונים במרחב״.
משותףלפיתוח בר-קיימא״.
הקישון

את

ממצאי

