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מקרה בוחן:

 שכונת עבדאלי עמאן
מקורות המידע:

עבודת שטח
דיווחי עיתונות

ראיונות עם גורמי ממשל, 
מתכנני ערים ואדריכלים.

מבוא:

נושא המאמר ומטרתו:

 חקירת העירוניות 
כפרויקט כלכלי 

ניאוליברלי
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מטרת המאמר
התחקות אחר "שוק עירוני" : מכלולי נדל"ן, שכירויות, יזמויות, סחר בינ"ל.1.
זיהוי הכוחות המניעים את יצירת השטחים המסחריים בבירה.2.
הטלת ספק במבנה השוק הקפיטליסטי והגישה הניאוליבראלית כמנוע להתפתחות מיטבית של עיר.3.

טענות
המערך האורבני הקיים הינו תולדה של יחסי הון שלטון מתמשכים.4.
רשת האוליגרכיה תמיד תצליח להטות כל שיח כלכלי או רפורמה לשרותה הפרטי.5.
הפער בין בעלי היכולת והעניים התעצם וימשיך להתעצם כתוצאה ישירה מתהליכים אלו.6.

תכנים
סקירת יחסי הון שלטון בעמאן לאורך השנים7.
בחינת  השלכותיהם על המבנה הפיסי של העיר8.
התמקדות בפרויקט עבדאלי9.



אבני דרך
רעיונות ראשונים: 1998●
השקה: 2004.●
תקציב: 1.5 מיליארד דולר.●
מימון: שיתוף פעולה ציבורי פרטי, חברת השותפות: עבדאלי אחזקות.●
מטרה: מיצוב מחדש של מרכז העיר.●
מצב קיים לפני הפרוייקט: בניה נמוכה , תואמת טופוגרפיה על גבעות עמאן.●
סגנון הפרויקט: גורדי שחקים●
יעודי קרקע ושימושים: מתחם יוקרתי לתיירים, מגורי יוקרה, משרדים.●
שימור: מסגד המלך, בית הפרלמנט, בית המשפט העליון ●
הריסות: עתיקות רומיות, שוק ועוד.●
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מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן
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מראה כללי של העיר עמאן,
רובע עבדאלי מתנשא במרכזה
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מסורות שבטיות ועותומאניות ולאחריו קולוניאליזם בריטי.

עצמאות והתחזקות המדינה ובעלי הממון הקרובים לצלחת: חברת החשמל, בעלי נכסים, מקורות מימון.

מעורבות שלטונית לחיזוק המשק (גישה קייסיינית).

משבר, הכלכלה הירדנית קורסת, התערבות קרן המטבע הבינ"ל.

פטירת המלך עבדאללה הראשון עליית בנו לשלטון.

מצב כלכלי קשה, חובות, הבטחה להקלות למגזר העסקי והפרטה.

מלחמה אמריקאית בעירק – נדידה הון לירדן.

השקת פרויקט התחדשות עירונית אל עבדאלי.

משבר שיווק – הממשלה הציעה רשת הקלות במיסוי.

המשבר ממשיך, והממשלה שוב תומכת.

הכפלת הרפורמות של קרן המטבע הבינלאומית לרעת דלת העם.

הרקע הכלכלי להקמת הרובע
מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן
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יזמות:
חברה ראשית בבעלות משותפת 

ממשלתית-פרטית (50%-50%)
קרקעות מדינה●
הון פרטי●

תכנון:
ראשוני בלבד●
על ידי החברה●
ללא הקצאת זכויות●
המשך תכנון ע"י רוכשי הזכויות● שיטת השיווק:

"זכויות פיתוח"●
 של מתחמים ליזמים 

פרטיים למיקסום 
אסטרטגיית פיתוח: רווחים

מימון ראשוני ע"י ●
החברה היוזמת

כוחות השוק יניעו ●
את הפרויקט הלאה

הכרה לא מוצהרת ●
בהשפעות פוליטיות 

ותרבותיות

עקרונות המודל 
הכלכלי

מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן

הנחות העבודה:  ניאוליברליזם כלכלי
לשוק מבנה יעיל עצמאי וחזק●



חברת המגזר הציבורי היא "מאוואד", 
תפקידה למצוא אדמות מתאימות ולברר 

עלויות של פרויקטים.

חברה ממשלתית - צבאית

חברה פרטית
9

"חברת כווית פרויקטים" השייכת 
למשפחת המלוכה הכוויתית.

חברה פרטית נוספת 
שהצטרפה אחרי שנה

החברה "אוגר ירדן" שהיא חברת 
בת של "אוגר ערב הסעודית". 
בבעלותו של ראש ממשלת לבנון, 

ראפיק אל חרירי.

חברת עבדאלי אחזקות בבעלות 
משותפת

ממשלתית       פרטית

יישום המודל הכלכלי: מבנה החברה מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן



התכנון הראשוני כלל קווי מתאר בלבד, ללא ●
הקצאת זכויות.

השטחים האיכותיים ביותר בפרויקט נשמרו ●
למקורבים.

שפע הקלות מס והטבות, על ידי הממשלה.●
חברות הבניה והאחזקה מקורבות (מאוד) ●

לצלחת.
חברות הבניה וחברות אחרות הנותנות ●

שירותים הן כולן חברות הקשורות בדרך זו או 
אחרת לשלישיה הראשית.

רכישת נכסים בפרויקט על ידי מקורבי מלוכה ●
אחרים כמו משפחת המלוכה מדובאי.

בעלי הון ומקורבי שלטון מקומיים.●
אילי הון עתירי קשרים בינלאומיים.●

יישום המודל הכלכלי: 
נקודות חולשה
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מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן



רקמת העיר הקיימת כוללת

סמטאות●
מבנים בני 4 קומות●
עתיקות מתקופות קדומות●
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20מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן

ההקשר האורבני
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האמנם הצלחה?

מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן



13

טענות להצלחת הפרויקט

פיתוח והתחדשות
התגלמות של יזמות עירונית חדשה שמטרתה עיצוב שוק 

מותאם לפיתוח והתחדשות.

העיר כמנוע צמיחה
תיאור העיר והתהליך האורבני כמנועי הצמיחה העיקריים של 

הכלכלה.

תפקיד המגזר הפרטי
המלך עבדאללה השני מציג את עבדאלי כפרויקט מוצלח שבו 

המדינה תואמת למגזר הפרטי במניע היזמי.

מקרה בוחן: רובע עבדאלי, עמאן

קרן המטבע הבינלאומית
הטמעת מחקרי פיתוח של הבנק העולמי וקרן המטבע.
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אוליגרכים תמיד יטו את כף האפשרויות לטובת הרווח הפרטי שלהם

השפעת ניאו ליברליזם זה על תכנון העיר: הפרויקט כמודל העירוניות 
היזמית החדשה, נצחון כוחות השוק (כוחות השוק = כוחות אוליגרכים)

הטענות המרכזיות והממצאים

הצגת המאמר ודיון בו:
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שיח בין עמדות שונות ביחס לסוגיה הנחקרת ומחקרים קודמים

לא באמת קיים...●
התייחסות קלה מישל קאלון: ●

גם בתקופה של הקפיטליזם המודרני, הגופים הכלכליים אינם משוחררים 
מהמוסדות הממשלתיים. למעשה, הכלכלה היא מוצר שנשלט ומנוהל על ידי 

הגופים הממשלתיים המעצבים אותה ומחליטים החלטות המשפיעות עליה.

אמנם קיים קפיטליזם, אולם הוא אינו משוחרר ממוסדות השלטון, להפך, ●
הוא כרוך ומנוהל ע"י גופי השלטון.

הצגת המאמר ודיון בו



הצגת המאמר ודיון בו
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עבודות שטח מהזמן האחרון.●

דיווחי עיתונות.●

ראיונות עם גורמי ממשל.●

ראיונות עם מתכנני ערים ואדריכלים. ●

מתודולוגיה

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udDQl4mPxtk0FKy3GzZdONxB9vaECFS6CN1TWwuK9To/copy
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ניאו-ליבראליזם

כוחות השוק מונעים על ידי קשרי הון שלטון.●
כלכלה ופוליטיקה ממוזגות, ללא ניסיון הפרדה אמיתי.●
השפעה על ההתפתחות הפיזית של העיר.●
חלוקה גיאוגרפית לאזורי עשירים ועניים וחלוקה בלתי. ●

שוויונית.
השתלטות וצבירת הון.●
העמקת פערים סוציו-אקונומיים בחברה בירדן בין קבוצות ●

הון ובין רוב התושבים

קבוצות האוליגרכיה

שיתוף פעולה בין התחום המדיני והכלכלי. התחרות ושיתוף ●
הפעולה בין הכלכלה לפוליטיקה גובה מחיר כבד מעמי 
העולם הערבי, כאשר מיעוט זוכה לעושר עצום בעוד הרוב 

המכריע רעב ללחם.

הצגת המאמר ודיון בו

סיכום המחבר
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חסרים:
סקירת ספרות.●
מסגרת תיאורטית מתודולוגיה, מדדים.●
שיח אקדמי.●

הטענות וכלי מחקר וניתוח לא מובנים:
הכותרת והמאמר בפועל לא קוהרנטים.●
חסר ארגון פנימי ומיקוד.●
 מבנה כרונולוגי ורצף רעיוני לא ברורים.●

הצגת המאמר ודיון בו
חוזקות וחולשות של המאמר

מאידך:
חשוב, אקטואלי, מתריס, קורא תיגר על התיאוריה.●
מעניין ומעורר מחשבה.●
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המאמר נוטה יותר לכתבה עיתונאית.●
נראה כי הכותב שבוי בהנחת הכתיבה, וחסרה הטלת ספק עצמית ●

או צמצום מסגרת המחקר הכתיבה.
חסר מאוד רקע תיאורטי, וציון מקרים דומים או מחקרים ●

קודמים

הצגת המאמר ודיון בו

הערות נוספות



תודה!


