
ראשית חוקת הנחלות–מתן תורה . 1
התורה מתייחסת לקרקעות בשונה מכל סוג אחר  

?מדוע–( חירות)דרורומקשרת אותן ל, של רכוש

לה לכל בית אבנח–בימי השופטים . 2
:עדויות לכך שחוקת הנחלות נשמרה

חוקת הנחלות נגנזת-בגלות . 3
ביתמלכותולהחזירלעמודעתידהמשיחהמלך"

מקדשובונה,הראשונההממשלהליושנהדוד
בימיוהמשפטיםכלוחוזרין.ישראלנדחיומקבץ
שמיטיןועושין,קרבנותמקריבין:מקודםכשהיו
ִמְצָוָתןככל,ויובלות

" האמורה בתורה
מלכים, ם"רמב)

(ומלחמות יא א

(ו"תקל'ה)ב "ערכי הדרור בארה. 4
בעת,1776-בבפילדלפיהשצלצלהפעמוןעל

סמל,ב"ארהשלהעצמאותמגילתהקראת

תרגוםָחרות,האמריקאייםהֵחרותערכישל

–המקראיתהנחלותמחוקתהפסוקשל
:"ֹיְשֶביהְָָלָכלָבָאֶרץְדרֹורּוְקָראֶתם"

תזכהָותחקורָָ,ָהבןָהיקיר,ָואתה"
...ותרבהָהדעתָותביןָבדברים

,ָָואניָכברָהשלמתיָמלאכתיָזאת
"להעירָרוחךָבשאלה

(שלמצוה; מצוות היובל, ספר החינוך)

(  ט"תרל'ה)קידמה ועוני . 5
טען(פילדלפיהב1839-בנולד)'ורג'גהנרי

הגורםהיאקרקעותעלהמונופוליסטיתשהבעלות

!ותעשייתיתמתקדמתבחברהדווקא,לעוניהעיקרי

ערכים,והיסטוריכלכליניתוחמשלב1879-מספרו

:קרקעערךלמסודרישה,הנחלותמחוקתמקראיים

(ג"תשע'ה)ישראל . 13

ממחיריגדולחלקמהוויםהקרקעותמחירי

צעיריםעלויותריותרהמכבידים,הדיור

שנוצרו,השוניםהרעיונותהאם.בישראל

יעזרו,המקראיתהדרורחוקתבהשראת

?הבעיהבפתרון

?האם נוכל לשנות את חוקי המשחק

מכי המס היחידתו–יסטים'ורג'הג. 6
,רביםתלמידיםסוחפים'ורג'גהנרישלרעיונותיו

בחברהחברתילצדקהמפתחאתבהםהרואים

היאב"בארהמתלמידותיואחת.מודרנית

אתהממציאה,(1866-1948)מאגי'אליזבת

אתלילדיםלהמחישכדי”הקרקעותבעלימשחק"

–פעמייםבמשחקלשחקממליצההיא.רעיונותיו

.בהשלכותולהבחין-"קרקעערךמס"ובליעם

(ה"תרצ'ה)משחק המונופול . 12
פוטר(בפילדלפיה1889נולד)דרורלס'צ

נפילתבעקבותמכירותכסוכןמעבודתו

משחקעלפטנטרשם.1929-בהבורסה

,פארקרהאחיםלחברתאותומכר,המונופול

"המצאת"ממיליונרשנעשההראשוןוהיה

.משחק

(ד"תרס'ה)משחק בעלי הקרקעות . 7

שיטה המקראית  ה–רעיון היובל . 11

(ץ"תר'ה)לצדק חברתי 

ב"לארהמגיע(1880-1940)בוטינסקי'זזאב

?במונופולשיחקהאם.הציוניתפעילותובמסגרת

הוא,והיובלהנחלותלחוקתבפירושואבל.ברורלא

לסייםשיש,כמשחקכולההכלכלהאתמתאר

:מונופולכמוממש,מחדשולהתחיל

(ב"תרס'ה)אלטנוילנד. 10
מפרש את חוקת( 1860-1904)בנימין זאב הרצל 

:'ורג'גהנרישלהכלכליהניתוחפ"עוהיובלהנחלות

.רבנומשהשיסדנושןישןתקון...היובלשנת"
,שניםשבעשמיטהוכל,שמיטותשבעאחרי
לבעלםהחמשיםבשנתהנמכריםהנכסיםנסבו

.הקדמוןהחקאתמעטשינינואנחנו.הראשון
.החדשהלחברההקרקעותיסבובינינו

,הקרקעותמחירובעלות
לכיסהשכרילךלא

לכיסאםכי,היחידים
".הצבור

(א"תרס'ה)הקרן הקיימת לישראל . 9
צביהציע(1897)הראשוןהציוניבקונגרס

העםשללאומיתקרןלהקיםשפיראהרמן

אחד.ישראלבארץאדמותלרכישתהיהודי

איןהנרכשתהאדמהאת":ההצעהמסעיפי
למכורואסור,הקרןמרשותזמןבשוםלהוציא
שללתמיכתוזכתהההצעה."יחידליהודי

החמישיהציוניבקונגרסוהתממשה,הרצל

.ל"הקקבהקמת(1901)

בתקנוןנקבע,הנחלותחוקתבהשראת

:ישראלמקרקעיבמינהלכך-ואחר,ל"הקק
תוחכרחקלאיתקרקע"

עלתעלהשלאלתקופה
"שנהותשעארבעים

,ישראלמקרקעימינהל)

.(1,1965'מסהחלטה

(ס"תר'ה)יסטי'ורג'הגהכפר –ארדן . 8
במטרההוקם,פילדלפיהליד,ארדןהכפר

הקרקעות.'ורג'גהנרישלרעיונותיואתליישם

לחוקתבהתאם.ציבוריתלחברהשייכותבכפר

אלאלצמיתותנמכרותאינןהקרקעות,הנחלות

.שנה99-למוחכרות

בכפר זה נמצא לוח

,המונופול העתיק ביותר

פ"ששורטט ע, 1902משנת  

:מאגי' הנחיותיה של אליזבת

הסוד היהודי

The Ten Commandments (Bible Card).jpg: הציור מויקישיתוף

ם" ְשתֶּ ֲחִמִשיםְשנַּתֵאתְוִקדַּ ּוְקָראֶתםָשָנההַּ
םִתְהיֶּהִהואיֹוֵבלֹיְשֶביהְָָלָכלָבָאֶרץְדרֹור ָלכֶּ

ם ְבתֶּ לִאישְושַּ לְוִאישֲאֻחָזתוֹ אֶּ ְחתוֹ אֶּ ִמְשפַּ
(יכהויקרא)"ָתֻשבּו

ִתָמֵכרֹלאְוָהָאֶרץ"
ץִליִכיִלְצִמֻתת ָהָארֶּ

ְותֹוָשִביםֵגִריםִכי
ם תֶּ ּוְבֹכל.ִעָמִדיאַּ
ץ רֶּ םאֶּ ְתכֶּ ְגֻאָלהֲאֻחזַּ
ץִתְתנּו שם)"ָלָארֶּ

(כד-כג

ר" ֹיאמֶּ תַלֹגֵאלוַּ ְלקַּ החֶּ ָשדֶּ רהַּ ְלָאִחינּוֲאשֶּ
ְך לֶּ ֱאִלימֶּ ָשָבהָנֳעִמיָמְכָרהלֶּ .מֹוָאבִמְשֵדההַּ

ֲאִני ְרִתיוַּ ְגלֶּהָאמַּ דְקֵנהֵלאֹמרָאְזְנָךאֶּ נֶּגֶּ
ֹיְשִבים דהַּ ִמיִזְקֵניְונֶּגֶּ דרות)"ְגָאלִתְגַאלִאםעַּ

(ד-ג

ְלכּו ִמָשם  " ִיְתהַּ וַּ
ְבֵני ִיְשָרֵאל ָבֵעת 

ִהיא ִאיש   הַּ
ְלִשְבטֹו  

ְחתֹו   ּוְלִמְשפַּ
ֵיְצאּו ִמָשם   וַּ
" ִאישְָלַנֲחָלתוָֹ

(שופטים כא כד)

“PROCLAIM 

LIBERTY 

THROUGHOUT 

ALL THE LAND 

UNTO ALL THE 

INHABITANTS 

THEREOF” 

LEV XXV V X

“increased productive power... like improvements 

in the productive arts, their benefit is ultimately 

monopolized by the possessors of the land.”
(P&P 11)

“we are all here by the equal

permission of the Creator, we

are all here with an equal title

to the enjoyment of His bounty

- all that nature so impartially

offers... For what are we but

tenants for a day?” (P&P 20)

~" כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ"

“Let the children

once see clearly

the gross

injustice of our

present land

system, and

when they grow

up, if they are

allowed to

develop

naturally, the

evil will soon be

remedied.”

"It is a practical demonstration of the

present system of land-grabbing with all

its usual outcomes and consequences“

(Single Tax Review 1902)

the taxation of rent, or land

values, must necessarily be

increased just as we abolish other

taxes. (P&P 16)
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