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        דדדד""""בסבסבסבס

  :)גיטי� כה(בינא דחכמי טו
  

  ר יחיאל שרמ�"ד

  

  אוה כי ההלכה כרבי אלעזר שהימומדג הגיומבהירה ס: הגמרא במסכת גיטי� כה

  ,החכ� מכול�, האיכותי, היינו המאושר בחכמי� הטוב שבחכמי�" דחכמי טובינא"

  .דפיה בנויה מתודית בדר� היעילה ביותר להפו� האד� לחכ� 2,700הגמרא על 

 יידע הוא"לנו איכותה של האמירה  הברור, יידע י�קריאה הקשבה מוסיפ, יודעי� כי למידה אנו

לכל ויכוח והשמעת רעיו� מבוסס על יידע על האוצר האגור , לכל הבעת דעה, בסיס לכל דיו� ,"כוח

האד� אינו יכול להגות רעיו� מבריק ובודאי שלא להביע רעיו� זה א� במוח אינ� . הטמו� במוח –

אלא שברור , הבויי� המילי� המשפטי� והשילוב ביניה� שהרי הפה הדיבור הוא צינור המחשמצ

לנו מזה אלפי שני� וביתר שאת מהדידקטיקה שעליו בנויה כל הגמרא שהחכמה התבונה אומנ� 

  אלא , מבוססת על היידע האצור במוחנו

 ו� ועוגרי� במוחנהסקת מסקנות מכל מה שאנו לומדי, הבנת דבר מתו� דבר, ששאילת שאלות

  .ה� ה� היוצרי� בנו את החכמה

השאלות שאנו יוצרי� בוני� ומביעי� , הקריאה הלמידה מהאחר מהווי� תשתית ליידע ,כאמור

שקלא , דשאילת שאלות על כל אמירה של חבר וידי, מתו� יידע זה מביא את החכמה הויכוחי�

ככל שאד� שות# ללמידה . של חכמה וטריא של כל נושא שמועלה גור� לבניית מבנה אדיר וגבוה

דילמה על כל אמירה ולהציב  ,להציג שאלה ,חילו אופציה להוכ יש, בחבורה, בחברותא בקבוצה

א� היא תנוע לראש הפסגה תו� בניית  $ לכל חשיבה שמועלית יש עוצמה , רעיו� חדשני בכל העשיה

  .תיצירתיות חדשנית ואיכותית רק א� יתקיי� דיו� בו תשאלנה השאלו

יש לאפשר לכל אחד להביע דעתו ובעיקר להתוכח לשאול שאלות על , ה חכמה לכל אד�"נת� הקב

  מציב, אלא מעלה רעיו�, מה לעשות" אומר"ל� אינו ועל, מנהל איכותי שהוא מנהיג. כל הנאמר

מדגיש דילמות וקשיי� מבהיר חשיבות תהליכי השינוי התמידיי� ומאפשר לכל , ר# חדשני

  .ורה להביע דעת� כ� בוני� ומחדשי� כל חזו�החב $הקבוצה

רעיו� שמועלה , היגד, על כל אמירה, בנויה על משנה, הגמרא במסכת גיטי� כמו בכל דפי הגמרא

לחכ�  הופ�שואל הרי הוא , מועלי� בגמרא דיוני� ויכוחי� ושאילת שאלות ככל שאד� מקשה

  .יותר

ישנ� מפרשי� " מאושר בחכמי�"ל" חכימיטובינא ד"רבי אלעזר המופיע בסוגיה בגיטי� נחשב ל

היינו הבמה " מעולה שבחכמי�"ה" הטוב שבחכמי�"נוספי� המבהירי� במילי� אחרות כמו 

, ני� ושאלות פתוחה לכול� לכל המשתתפי� כל אחד הרוצה להיות חכ� חייב לשאול שאלתולדי

נה במוח� א� ישנ� בעלי עוצמה מתמידי� גאוני� חשוב להקשיב לה� שהרי חכמת� הטמו

  .יצירתית ומעולה

, וג� לסביבה ילאד� ולדעת" אושר"מוסיפה  –החכמה הקיימת במוח והמשרתת את הציבור 

 "טובינא דחכמי"על כ� מבהירי� מפרשי התלמוד את המושג , המנצלת חכמת� של החכמי�

האיכותי המצויי� שבה� הוא קוד� כל המאושר שבה� , המאושר שבחכמי� הטוב שבחכמי�
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ית נפלאה יהפו� למאושר רק א� הוא יוציא מ� הכח אל הפועל את חאד� חכ� בעל יכולת מו

  .חכמתו

לאתר המצויינות שבל אחד ולטפח מצויינות זו , מסוגיה נפלאה זו עלינו ללמוד לפתח בעלי היכולת

  .לפרוש את המצוי במוחו, יקלהפ, שבו הוא יוכל להביע" מצוי�"ליצור במה לכל  מעלה מעלה

בכל כיתה מוקד עשיה לימודי בו , כל מורה וכל מנהל שהוא מנהיג חייב לבנות בבית הספר

עלינו הורי� ומחנכי� ללמד וללמד , המצוייני� בעלי הפוטנציאל המוחי האית� יגשימו יכולת�

  .לשאול שאלות כדי שהחכמה תפרו% ממוח� החוצהא� לעודד אות� , ילדינו

, נתיבי� מרתקי� שישפיעו על הילדי� להיות יצירתיי� ולהפגי� כישוריה� חובה עלינו לבנות

עוד  לנוע השמחה גורמת לאושר האושר מגביר את הרצו� והמוטיבציה, ההצלחה מביאה לשמחה

הפוטנציאל המוחי הקיי� , � אות�ועוד קדימה לחכמה וליצירתיות אי� ער� מעשי א� לא מפעילי

הורי� מורי� מנהלי� וראשי ישיבות , יופעל לא יבוא לידי ביטוי א� אנו הסביבה אוהמעוג� ל

  .ואקדמיה לא ימצאו הנתיבי� המתאימי� והמרתקי� כדי להפעיל כל תא ותא במוח

מחנ�  – כדי שכל מורה, חשוב מאוד מאוד שכל צוות המורי� ידונו ברעיו� פיתוח המצוייני�

ראוי שכל , יפגינו איכות הוראה המתיחסת ג� ואולי בעיקר לפיתוח המצוייני� –מקצועי מורה ו

יפעיל אות� ויבנה קרקע פוריה לקידומ� מעלה " טובינא דחכמי"יאתר בכל כיתה את ה" מלמד"

ל אד� כקיימת חשיבות גדולה מאוד שהקצב יהא נורמלי ומתאי� לכל ילד ו, מעלה לראש כל הר

, חכ� ממוש� ואיכותי" תהלי�"בקיו� , יש צור� בסבלנות. בחינו�" אי� קפיצות דר�"וגר מב

  .וכל מצויי� מגיע לשיא תפארתו בקצב היחודי שלו, כל גאו�, באשר כל חכ�

קיימת אימרה שהסבלנות היא הקרקע הפוריה ביותר לגידול ורדי� תכונה זו חשובה א# היא 

הנחישות הבטחו� העצמי וזקיפות הקומה , הלהט ההתמדה, כל עוד האמונה, לגידול המצוייני�

 ,קיימי� הרי תנועת המצוייני� תתגבר על כל בעיה ועל כל בורות וקוצי� כדי לכבוש כל יעד

הורי� לילדי� כי היעד הלאומי הראשו� , העיקר להחדיר במוחנו שלנו מובילי הדר� מחנכי הדור

לטפח החלשי� והבינוניי� להביא� למיצוי  כמוב� שעלינו להמשי�, הוא פיתוח המצוייני�

כי הילדי� , מנסיוני הרב בחינו� למדתי .א� חובתנו להדגיש ג� עידוד ופיתוח המצוייני�, יכולת�

המה מקשיבי� לתבונת�  ,מעריכי� אות� ומתחברי� עימ�" המצוייני�"בכיתה אוהבי� את 

עלינו לזקו# , "טובינא דחכמי"יודעי� ה� ומכירי� היטב את חבריה� שה� , המופגנת בדיבור�

בדר� זו , ולהטיל עליה� ג� משימות לסייע ולעזור לחלשי� ולבינוניי�" הטובינא"קומת� של 

מטפסת מעלה חשוב להגיש כי מת� פרסי� למצטייני� על חכמת� מחד ועל " כול�"הרמה של 

�  .�יעודדו וימריצו אות� למיצוי כל הפוטנציאל הקיי� בה, שילוב� החברתי מאיד

  

  

 


