
כרטיסיות שיח
לאורו של הרב

חיים מאיר דרוקמן
זצוק"ל

מתוך ציטוטיו ואמרותיו

 (ט"ז בחשוון ה'תרצ"ג, 1932 – ב' בטבת ה'תשפ"ג 2022)
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צוות הדרכה חינוך חברתי ערכי מחוז דרום
תהילה, נאוית, דקלה ושגית

בס"ד



ָרֵאל" ֵדי ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַעם ִיׂשְ "ֲאִני ַחי ּכְ
(הרב דרוקמן)

במה את/ה יכול/ה
לתרום ולעשות טוב

 לעם ישראל?

בס"ד



"ִהְנִני!
ה ָעַלי. ַצּוֶ ּתְ  ְלָכל ָמה ׁשֶ

יֹוֵתר ֲעִלים ּבְ ָבִרים ַהּנַ ין ַלּדְ ּבֵ
יֹוֵתר" ים ּבְ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ  ּוֵבין ַלּדְ

(הרב דרוקמן)

ספר/י
על תרומה או
שליחות שלך

שהצריכה ממך
מאמץ רב!

בס"ד



ה  "ַהּתֹוָרה ְמַהּוָ
ִריָאה ּבְ ֶאת ָהאֹור ּבַ

ים ים ְוִנְדָרׁשִ  ְוָאנּו ְמֻצּוִ
ינּו ל ַחּיֵ נּו, ּכָ ּלָ ִציאּות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ  ׁשֶ

 מּוָאִרים ַעל ְיֵדי אֹור ַהּתֹוָרה"
(הרב דרוקמן)

ספר/י
 על אור התורה שלך

שהוספת  
בשבוע האחרון 

בס"ד



"ּתֹוָדה ִלי? ּתֹוָדה לך!"
(הרב דרוקמן)

"טוב להודות..."
על מה אתה מודה ולמי?

בס"ד



ֵני ֲעִקיָבא  "ּבְ
ָרֵאל" ִיׂשְ ַכת ַהּתֹוָרה ּבְ חֹוְללּו ֶאת ַמְהּפֵ

(הרב דרוקמן)

האם את/ה לוקח חלק בתנועת נוער?
אם כן,

 במה היא תורמת לך בפרט?
ולעם ישראל בכלל?

בס"ד



ל ל ַאֲהֹרן ְוִהּלֵ ּדֹוֵתיֶהם ׁשֶ "ָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמּמִ
ית. ִרּיֹות ַאֲהָבה ֲאִמּתִ ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּבְ

ם, ּלֹא ְלֹצֶרְך ְמֻסּיָ ׁשֶ
ְך,  ּוִמּתֹוְך ּכָ

ית, ִמּתֹוְך ָהָרצֹון ְלֵהיִטיב ָלֶהם טֹוָבה ֲאִמּתִ
ְרָבן ַלּתֹוָרה" ַלּקָ

(הרב דרוקמן)

ספר על  
"אהבת ישראל"

שנהגת לאחרונה
ושנהגו כלפייך ...

בס"ד



"ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה
ית ֻאּמִ א ֶאת חֹוָבֵתנּו ַהּלְ ֵדי ְלַמּלֵ  ּכְ

ָבא ּצָ ְרִתים ּבַ ּוְמׁשָ
ִתית" א ֶאת חֹוָבֵתנּו ַהּדָ ֵדי ְלַמּלֵ  ּכְ

(הרב דרוקמן)

מהם חובותיך 
כלפי מדינת ישראל?

ומהם חובותיך
כלפי תורת ישראל?

 
ספר על דמות תורנית

או אדם שמשרת בצבא 
שאתה מעריך

או שהיא משפיעה עליך
 

בס"ד



ָנה ַמּתָ נּו ָלנּו ּבְ ים ִנּתְ "ַהַחּיִ
ל אֹוָתם ְוָצִריְך ְלַנּצֵ

ִביֵלנּו ׁשְ ָרִטי ּבִ לֹא ִנּצּול ּפְ
ָרֵאל. ַלל ִיׂשְ א ְלַמַען ּכְ ֶאּלָ

ים ָרִטּיִ ים ּפְ לֹא ִלְהיֹות ֲאָנׁשִ
ָרֵאל" ל ַעם ִיׂשְ ִליִחים ׁשֶ א ׁשְ ֶאּלָ

(הרב דרוקמן)

את הדברים הנ"ל אמר הרב
בהקשר לנס פרטי שארע  לו...

1.ספר על נס שקרה לך!
2. איזה כשרון בך שתשתמש בו

לטובת עם ישראל?

בס"ד



ְך  "ֹחׁשֶ
ימּות, ַמְקלֹות ְוַאּלִ ים ּבְ לֹא ְמָגְרׁשִ

א ַעל ְיֵדי הֹוָסַפת אֹור" ֶאּלָ
(הרב דרוקמן)

איזה אור היית רוצה להוסיף
בעולם? כיצד?

או 
ספר על "חושך" שהצלחת
לגרש  בעזרת אורך... 

בס"ד



איזו תכונה / מידה / מעשה
היית רוצה לקחת ולהמשיך
מעשייתו הגדולה והעניפה

של הרב מאיר חיים דרוקמן זצוק"ל

בס"ד

לאורו נלך...



יהי רצון שנזכה להיות  ממשיכי דרכו ומעשיו
ולהגדיל את אורו...

 

נּו ּלָ יד ְלָבִנים ּוְלָבנֹות ׁשֶ "ֲאִני רֹוֶצה ְלַהּגִ
ם ִנְפָלִאים ַאּתֶ
ם ֶהָעִתיד ַאּתֶ

ָרֵאל ָרֵאל ּוְמִדיַנת ִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ  ׁשֶ
ִניָמה, יטּו ּפְ ּבִ ּתַ

ׂשּו ֶאת ַעְצְמֶכם, ַחּפְ ּתְ
ם! ְהיּו ַאּתֶ  ּתִ

הּו ֶ ׂש ַמׁשּ ְפְזלּו ַהחּוָצה ְלַחּפֵ ַאל ּתִ
דֹול. עֹוָלם ַהּגָ ְבָיכֹול ִנְמָצא ּבָ הּוא ּכִ ׁשֶ

תֹוְכֶכם הּו ָעֹמק ְוִיחּוִדי ּבְ ֶ ֵיׁש ַמׁשּ
ם ְיהּוִדים! ַאּתֶ

ֶכם ּבָ הּוִדי ׁשֶ ם ְצִריִכים ִלְמֹצא ֶאת ַהּיְ ַאּתֶ
ל ַח ְואותֹו ְלַגּדֵ ְואֹותֹו ְלַפּתֵ

ֱאֶמת" ם ּבֶ ַאּתֶ ֶכם ְוֶזה ִמי ׁשֶ ּלָ הּות ׁשֶ י זֹו ַהּמַ ּכִ
(הרב דרוקמן)

בס"ד

צוות הדרכה חינוך חברתי ערכי מחוז דרום -תהילה, נאוית, דקלה ושגית


