פרס ע"ש חגית אדיב  -ג'ינאו ז"ל
משפחת ג'ינאו הקימה ,בשיתוף עם איגוד המתכננים בישראל ,קרן שתעניק פרס שנתי בסך של
 7,000שקלים להנצחת זכרה של חגית אדיב -ג'ינאו ז"ל שנפטרה בשנה שעברה בטרם עת.
הפרס יוענק לפרויקט שיוצג על ידי סטודנטים/יות לתכנון ואדריכלות כולל צוותים בין תחומיים
המקדמים פרויקטים וחשיבה של תפיסת עולם מקצועית המדגישה את צרכי הפרט ,החברה
והקהילה .הקרן הוקמה
חגית ז"ל בוגרת האוניברסיטה עברית תואר ראשון בגיאוגרפיה ויחסים בינ"ל ותואר שני
בגיאוגרפיה עם התמחות חברתית ואורבנית .בחייה המקצועיים היתה חגית פורצת דרך בהקמת
מסד התכנון החברתי .עסקה בפיתוח המינהלות השכונתיות בירושלים ,בלוד וברמלה ופעלה בכל
רחבי הארץ ברשויות מקומיות רבות לשיתוף תושבים ולהטמעת שיקולים חברתיים בתכנון .בצד,
הגדרה ועיגון תפקידו של המתכנן והיועץ החברתי בתוכניות בכלל ובתוכניות להתחדשות עירונית
בפרט .אשת מקצוע יסודית ,רצינית ומעמיקה ,חולקת את הידע שלה אבל קודם כל  -אדם.
כמענה לקול הקורא התקבלו כעשר עבודות מרשימות וראויות שהבחירה בניהם לא היתה קלה.
צוות השופטים :אהוד יוסטמן ,חגית נעלי-יוסף ,חנה מורן ,דורית פרי וד"ר נילי שחורי בחר להעניק
את הפרס למריאנה סיגלוב-קליין על עבודתה :יישום תכנון סטטוטורי מול דינמיקה עירונית בעיר
מעורבת  -התפתחות ירושלים כמקרה מבחן.
מריאנה היא מתכננת ערים בכירה ופרוגרמטורית במחלקה למדיניות התכנון באגף תכנון העיר
בעיריית ירושלים .בנוסף מריאנה משמשת דוקטורנטית במחלקה לגיאוגרפיה והסביבה
באוניברסיטת בר אילן ,בהנחייתם של פרופ' מיכאל סופר וד"ר שלומית פלינט-אשרי.
מריאנה מביאה שילוב חיוני ומתבקש לעשייה התכנונית המחייב מענה פרקטי ויישומי ביחד עם
חיפוש כלי יישום בעלי בסיס תיאורתי  .וכל אלה עשתה ברגישות לסוגיה חברתית של שיתופי פעולה
וחיפוש אינטרסים משותפים בקידום תכנון תוך שימוש בכלים דיגיטליים.
המחקר של מריאנה עוסק בפער בין התכנון ליישומו בשכונות נבחרות בירושלים במקרה מבחן של
בית צפאפא שהוא יישוב מחולק בעל רגישות מיוחדת .באולפן שנערך במסגרת המחקר חולקו
המשתתפים לארבע קבוצות אינטרס :קהילה ,סביבה ,יזמות ,ממשל ורשויות .האתגר היה לגבש
תוכנית עבור הקהילה ולקדם התארגנות חברתית למען מטרות תכנוניות משותפות תוך ניהול משא
ומתן ובהסכמה .כל קבוצה העריכה את האינטרסים שלה והציעה תכנון כוללני המתייחס למערכות
התכנון האופייניות לבית צפאפא.
באמצעות מערכת ( GEODESIGN HUBכלי דיגיטלי לניהול משא ומתן בתחום התכנון) התנהל
משא ומתן רב שלבי על שימושי קרקע בין קבוצות האינטרס ,תוך עמידה ביעדי תכנון ,עד ליצירתו

של תכנון מוסכם המשותף לכל ארבעת הקבוצות יחד .הצורך במעורבות ציבורית עמוקה ,ביחד עם
תהליך משתף ומוסכם ,הביא את נציגי בית צפאפא לשלב כוחות עם נציגי הרשות המקומית,
סטודנטים ונציגי המינהל הקהילתי במטרה לתכנן עתיד עירוני לשכונתם לשנת .2040

