פרשת וילך
הפרשה נפתחת בדבריו של משה לעם ישראל על זקנתו ומצוות אלוהים לו שהוא לא יכנס לארץ.
משה מסמיך את יהושוע ליורשו שיוביל את העם לארץ כנען ,כותב את דבריו באותו מעמד ומצווה את
בני ישראל שיקראו דברים אלו בחג הסוכות בעוד שבע שנים במקום הפולחן אותו יקבע אלוהים.
אלוהים קורא למשה לבוא עם יהושוע לאוהל מועד ומודיע להם כי משה עומד למות ואחרי מותו עם
ישראל יפר את הברית בינו לבין אלוהים ואלוהים יעניש את העם על כך .אז מכתיב אלוהים שירה
למשה וליהושוע ,שעליהם ללמד את העם ולשמר לעד .משה כותב את השירה ומלמד אותה את
העם .הוא מסיים לכתוב את 'ספר התורה הזאת' ומפקיד אותו בידי הכוהנים והלויים לזיכרון לעד .אז
מקהיל משה את כל השוטרים וזקני השבטים על מנת להקריא להם את השירה.
תרבות
מתחדשת

"הקהל"
לא  :01 - 01וַיְצַו מ ֹשֶ ה אֹותָ ם לֵאמ ֹר מִ קֵ ץ
שֶ בַע שָ נִים בְמ ֹעֵ ד שְ נַת הַ שְ מִ טָ ה בְחַ ג
הַ סֺ ּכֹות .יא ְבבֹוא כָל-י ִשְ ָראֵ ל ל ֵָראֹות אֶ ת-פְ נֵי
י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך בַמָ קֹום אֲ שֶ ר יִבְחָ ר תִ קְ ָרא אֶ ת-
תֹורה הַ ז ֹאת נֶגֶד ּכָל-י ִשְ ָראֵ ל
הַ ָ
בְָא ְזנֵיהֶ ם .יב הַ קְ הֵ ל אֶ ת-הָ עָ ם הָ אֲ נָשִ ים
ו ְהַ נָשִ ים ו ְהַ טַ ף וְג ְֵרָך אֲ שֶ ר בִשְ עָ ֶריָך לְמַ עַ ן
י ִשְ מְ עּו ּולְמַ עַ ן יִלְמְ דּו וְי ְָראּו אֶ ת-י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶם
תֹורה הַ ז ֹאת.
ו ְשָ מְ רּו לַעֲ שֹות אֶ תּ-כָל-דִ ב ְֵרי הַ ָ

מה הרעיון מאחורי מצוות ה"הקהל"?
תנו דעתכם כי גם גרים מצטרפים ביום
ההקהל.
מה בימינו מקובל לעשות למען אותן
מטרות ?
הציעו רעיונות נוספים במקום "הקהל"
שישיגו אותן מטרות.

עולמם של
אבותינו

ל"א: 9 ,
תֹורה הַ ז ֹאת וַיִתְ נָּה אֶ ל-
וַיִכְת ֹב מ ֹשֶ ה אֶ ת-הַ ָ
הַ ּכ ֹהֲ נִים ְבנֵי ֵלו ִי הַ נ ֹשְ אִ ים אֶ ת-אֲ רֹון ב ְִרית י ְהו ָה
ו ְאֶ לּ-כָל-זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל .

מה הכוונה בביטוי "התורה הזאת"?
חפשו והציעו כמה פירושים.
היכן מופיעה עוד המילה "תורה"
בספרי התורה ,מלבד ספר דברים?
מה לדעתכם משמעות הביטוי
"תורה"?
נסו לברר אילו ספרים כן מוזכרים
בתורה?

משה בן  011בפרשה.

מעמדם של זקנים:
מה דעתכם על המלה "זקן"? האם זה
טוב או רע להיות זקן?
מה מעמדם של "זקנים" בחברה שלנו
היום לעומת מעמדם בעבר? (נסו
לברר גם אודות "הזקן" שהיה ראש
ממשלה)

השוו :שמות י"ב ; 99 ,ויקרא ז' ;7 ,במדבר
ט"ו ;01 ,שמות כ"ד.7 ,
ערכים אז
והיום

