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חיים   הרב  נפטר  חנוכה,  של  שמיני  נר  בלילה,  דרוקמן.  אתמול   הרבמאיר 

ציבור  ,מחנך היה  דרוקמן דתי  ומנהיג  הבולטים   .ציוני  הדתית  מהרבנים  בציונות 

מרכז   ונשיא מוסדותיה, רב היישוב ישיבת אור עציון הן כראשיכונחשב לזקן רבניה.  

ההסדר נשיא ,שפירא ישיבות  ראש ,איגוד  בני   יושב  ואולפנות  ישיבות  מרכז 

שר   וסגן כיהן כחבר הכנסת .בני עקיבא  וחבר ההנהלה הארצית של תנועת עקיבא

משרד ראש ב  כיהן כראש מערך הגיור  2012–2004בשנים   .מטעם המפד"ל הדתות

  .ה'תשע"ב על מפעל חיים לשנת ישראל פרס חתן ה.הממשל

נולד בקיטוב ולמד ב,  )כיום אוקראינה(   בפולין   הרב  ישיבת בני עקיבא  במוסד עלייה 

בני עקיבא.  התגייס לצה"לו  א"הכפר הר יהודה    במסגרת גרעין נח"ל של  הרב צבי 

עציון אור  התיכונית  הישיבה  בראשות  לעמוד  אותו  תשל"ז  ו  שלח  את  בשנת  הקים 

 ( ויקיפדיהתוך )מ. הישיבה הגבוהה "אור עציון"

א  ,במותו  90בן   ילדים   ,שהיהותיר אחריו  יתום ו  תשעה  גדול שמרגיש הבוקר  ציבור 

 . מאב 

 מדמותו, בתפילה שיהיו הדברים לעילוי נשמתו  נלמד

 

 .שהופק על ידי אולפני אתרוג לחגיגת הגבורות לרב דרוקמןדקות(   6:56) הנניט בסר צפו

 

 מה חידשה לכם הצפייה בסרט על דמותו של הרב דרוקמן?  ✓

 מה הרשים אתכם במיוחד?  ✓

 מה לדעתכם הניע את הרב לקחת חלק בכל התחומים בהם פעל?  ✓

 

)אלישיב רייכנר. עמ'   .הנני, סיפורו של הרב חיים דרוקמן  את הקטעים הבאים מתוך הספר  ראוק

 (2018ספרי חמד. -. הוצאת ידיעות אחרונות 236-237

!"הנני"  

זצ"ל  הרב חיים דרוקמן  
2022 - 1932- תשפ"ג בטבת ב' -תרצ"גט"ז בחשוון   

בין אם זה לכהונה, בין אם זה למלכות. כל מה שתטיל עליי אני עומד לפקודתך   הנני! אני מוכן לכל  

', אולפני  הנני'מתוך הסרטון    ,ריבונו של עולם. בשביל זה אני חי בשביל זה אני קיים! )הרב דרוקמן

 ( אתרוג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=W3H4da10c_g
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הפיכתו של הרב דרוקמן לזקן רבני הציונות הדתית לא נבעה כמובן רק מגילו ומתפקידיו השונים  "

נבנה ממעורבותו הגבוהה, אלא גם מאישיותו ופעילותו לאורך השנים. מעמדו הרם בציונות הדתית  

 הירתמותו והתמסרותו לצורכי ציבור, קטנים כגדולים. במשך עשרות שנים הרב מגלה אכפתיות 

לכל סוגיה שמגיעה לפתחו... לכל פונה מתייחס הרב בסבלנות, בלבביות, במאור פנים ובהקשבה 

ליו. מנהיגותו,  מלאה, וגם שומר על דיסקרטיות רבה ולא משתף אנשים בפרטי הפניות המגיעות א

 ."אם כן, היא פועל יוצא של מסירות הנפש המתמשכת שלו

, כפי שהיא  דרוקמן הבולטת באישיותו של הרב    כונה הת   היא   מה  ✓

 ? בקטע זה משתקפת  

 

כל דבר טוב שעשיתי עד כה במשך חיי זו רק זכות ולא משהו מיוחד שמן הראוי לשבח אותו. זה "

לעשות אותם. כל אדם ואדם מן הראוי שיקדיש את כוחותיו מובן מאליו שדברים כאלו מן הראוי  

ומרצו ואת כל מה שהקב"ה חנן אותו בו למען הערכים האמתיים והתוכן האמתי, למען עם ישראל,  

 למען תורת ישראל, ולמען ארץ ישראל. בשביל זה אנחנו חיים". 

בבנייני הא כ"ח באדר תשע"ג  לגבורות,  לציון הגעתו  באירוע  דרוקמן  בירושלים. מתוך )הרב  ומה 

 הספר הנני(

מה היא התכונה הבולטת באישיותו של הרב דרוקמן, כפי שהיא   ✓

 משתקפת בקטע זה? 

 

המאחדת,  המנהיגותית,  מאישיותו  גם  נבעה  הדתית  הציונות  רבני  כזקן  דרוקמן  ברב  הבחירה 

 המפייסת והמכילה את גווניה השונים של הציונות הדתית... 

וקי הדעות בתוך הציונות הדתית כחילוקי דעות בתוך משפחה, וממשיך  הרב דרוקמן רואה את חיל

להאמין שהמכנה המשותף בציבור הדתי לאומי הוא עדיין גדול ומשמעותי. הרב נוהג להזכיר שעדיין 

היחס למדינה, היחס לתקופה, היחס    –קיימים דברים מהותיים שמאפיינים את כלל הציונות הדתית  

אך מתעקש שאר חלקי הציבור. הוא מכיר בגוונים השונים של הציבור לכלל ישראל והשותפות עם  

 שרב המשותף על המפריד. 

כולת לאחד את גוני הציונות הדתית הפכה למאפיין בולט של הרב לא רק בתוך ישיבתו אלא גם  יה

ואיגוד  בכל הגופים שבהם הוא נשא בתפקיד רשמי כמו מרכז ישיבות בני עקיבא, תנועת בני עקיבא  

 ישיבות ההסדר.

מה היא התכונה הבולטת באישיותו של הרב דרוקמן, כפי שהיא   ✓

 משתקפת בקטע זה? 

 

הרב דרוקמן, זקן   - האמת שלי היא לתרום לכלל": " צפו בריאיון עם הרב דרוקמן שקיימה שרה ב"ק 

 דקות(  30:59) רבני הציונות הדתית, בריאיון מיוחד ומרגש לשרה ב"ק

לב    –  למחנך חייו של הרב. בהמשך, כדאי לשים  יש סקירה קצרה על תולדות  בפתיחת הכתבה 

להלן: בדקות המצוינות    , 15:05-16:30,  12:43-14:44,  9:34-11:10  במיוחד לקטעים המופיעים 

21:00-22:20 , 26:45-27:52 ,28:20-28:50 ,29:40-30:40 . 

https://www.youtube.com/watch?v=_KkAVSXYZJI
https://www.youtube.com/watch?v=_KkAVSXYZJI
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 איזה חלק מהריאיון נגע בכם במיוחד? שתפו.  ✓

 מה למדתם מדברי הרב על דרכה של הציונות הדתית?  ✓

 מגלמת בעיניכם את ערכי הציונות הדתית? כיצד דמותו של הרב   ✓

 

התשע"ב העצמאות  פר2012)  ביום  את  דרוקמן  הרב  קיבל  חיים.  (  מפעל  על  ישראל  ס 

 בנימוקי השופטים נאמר:

 

בין חלקי העם,  " לקירוב  ניכרת וחשובה  בכל שנות פעילותו תרם הרב דרוקמן תרומה 

מתוך אהבת ישראל אמיתית ובעצם, בכל מסגרות העשייה הרבות המגוונות שלו היה  

לאבן שואבת וחינך את תלמידיו לשילוב של תורה ארצישראלית, שמביאה לידי מעשה 

כל חלקיה. הרב מעורב בפתרון סכסוכים  בחיי היום־יום ובהתערות בחברה הישראלית על  

ומערכת  החינוך  והמדינה,  הדת  בתחומי  הישראלית,  החברה  בלב  העומדים  עמוקים, 

 ".היחסים בין חלקי החברה השונים, ומהווה אוזן קשבת וכתובת לעצה, לסיוע ולתושייה 

 

מתפיסותיו  ✓ מדרכו,  מפועלו מה  הייתם    ,  הרב  של  ומתכונותיו 

 מבקשים לאמץ לעצמכם? מדוע? 

 

 

 

 לצפייה ולהרחבה נוספת:

 דקות(  3:42) הרב משה צבי נריה זצ''ל על הרב חיים דרוקמן ▪

 דקות(  9:21) 2021| כנס ירושלים  פרס ירושלים הרב דרוקמן ▪

 דקות( 4:13) שנה למו"ר הרב חיים דרוקמן 90 – תיתן אחרית לעמך ▪

 דקות(  26:13ערוץ הכנסת ) – היו ימים עם הרב חיים דרוקמן ▪

 דקות( 24:20) חותם אישי: הרב חיים דרוקמן ▪

 

 

 חברה ונוער.  מינהל  , : מה"ד חמ"דכתיבהצוות 

 שושי שפיגל, יעל קופרשטוק, פנינה בולקה        מיכל דהאן,                    

https://www.youtube.com/watch?v=HQzyOKeBrHQ&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ckEIqCSIbmQ
https://www.youtube.com/watch?v=oMv3Q1AvfIU
https://www.youtube.com/watch?v=5DPZH246mRs
https://www.youtube.com/watch?v=AOAcjSD5f0w

