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 מו"ר הרב דרוקמן זצ"ל

 1קווים קצרים לדמותו והצעות דיון בכיתה

 יונה גודמן

 
. בשנים האחרונות הוא כונה  90חגג    מספר  ( ולפני שבועות1933הרב דרוקמן נולד בחשוון תרצ"ג )

, של  , ואף במובן זה'זק"ן = זה קנה חכמה'"זקן רבני הציונות הדתית", וכדברי הגמ' )קידושין לב(,  

 . התואר היה ראוי לו ביותר פירוש חז"ל למונח,

הרב היה  הרב היה אהוב ומקובל על הכל, כי הייתה בו אהבת אדם ואהבת ישראל אמיתיים.  

, לאור  אך בנעימות וברוחב דעת  דעתו ללא מורא  את   הביעהוא  .  וכו כברו עשרת מוניםאיש אמת, שת

שהוא היה מקובל בכל    . אולי זו הסיבההדריך רבים במשעולי החיים  לאורה התורה שבנה בתוכו, ו

 . ואף במעגלים רחבים מחוצה לו דתי-גווני עולם התורה הציוני

היה משיב בחום לכל אדם; כיצד גדול בתורה יושב בנחת עם קומונרית    הרב  רבים מספרים כיצד

עם   יושב  כך  מייד אחר  להשיב לשאלותיהם,  כדי  שיעור  האו מדריך  מכן מעביר  רמטכ"ל, לאחר 

ם שר בכיר ולאחר מכן משיב בטלפון לשליח שנמצא בחו"ל ותוהה על  עלתלמידים, לאחר מכן נפגש 

ן מכנס בביתו דיון על נושא חשוב ביותר ואז שוב מייעץ בנחת  . לאחר מכ יחסו ליהודים מתבוללים

 כך, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה.  .לשני תלמידים שמתלבטים בנושא פעוט

הרב היה איש משפחה, שהנהיג משפחה גדולה ושורשית, ובה בעת עסק בכל: ראש ישיבת ההסדר  

המכוון באופן פעיל    ישיבות בני עקיבאבאור עציון, ראש הישיבה התיכונית באור עציון, יו"ר מרכז  

בני  תנועת  חבר פעיל בהנהלה הארצית של  ו ,  ושל הרשת כולה  את דרכם של עשרות מוסדות חינוך 

דמות מרכזית באיגוד ישיבות ההסדר, מכוון ומורה דרך  הרב היה  שנה.   70- עקיבא במשך למעלה מ

פרס ישראל, מחברם של ספרי קודש  רבים. חבר כנסת בעבר, חתן    םלאישי ציבור רבים ולפוליטיקאי

ומנהיג  חתן פרס ירושלים, ד"ר לשם כבוד  הוא היה  רבים, ראש מערך הגיור של מדינת ישראל ועוד.  

ציבור שרבים ינקו מגישתו הבריאה והרחבה, המאמינה בעם ישראל ובמדינתו, באדם ובחינוך, והכל  

 מאיר.  לא בכדי שמו הפרטי השני היה:.  ומאירה  מתוך תורה גדולה

השתתפו לדעת גורמי המקצוע כשישים אלף איש. בהלוויה  ומחשבה אישית אחת מההלוויה, בה  

זה או  ם לוותר על שיעור  אמרו להתקיימה ביום לימודים, בו  נוער. היא לא ההשתתפו אלפי בני  

. עם  חו של הרבש. הם הגיעו, בהמוניהם, מבתיהם. ובהגעתם למדנו מקצת כוופר, אלא ביום ח אח

 ישראל חי. 

 
 חיים שניתנו במתנה 

עת התחבא בחפירה מתחת לבית  בילדותו,  הרב נהג לומר שהוא ניצל בנס שלוש פעמים: ראשית,  

  בבריחתם את הנהר צ'רמוש  ו חצמשפחתו והוא כשבזמן שהנאצים ערכו חיפוש בתוך הבית; שנית, 

, ושלישית, עת  היו בטוחים שהם עומדים לטבועהם  הגיעו להם עד פיהם ו המים    –  )באוקראינה(

, טובעה )וראו בספר  התאפשר  לאאך הדבר    ( עליה היו אמורים לעלות'מפקורה'אוניית מעפילים )

 
דברים מרגשים רבים כבר נכתבו ועוד ייכתבו, בצד מגוון רחב של סיפורים על הרב ופועלו. ברשימה קצרה זו נתמקד    1

 בבסיס עובדתי ובכמה הצעות לפעילות מעשית במוסד. 



פיגוע ירי בו ניסו לרצוח את הרב. בפיגוע נרצח נהגו,    :נס רביעיבהמשך, אירע לו  (.  33'הנני' בעמ'  

 אפי איובי הי"ד והרב נפצע. 

ו במתנה, בנס, צריכים לעשות איתם משהו משמעותי".  נ "חיים שנית על אלו נהג הרב לומר:

יום הולדתו הלא מזמן  בפשטותכפי שאמר הרב  ו אני פה מפני שאני צריך  : " 90- , באירוע לכבוד 

 ". אללעשות טוב לעם ישר

 
 נס נוסף

פעם אחת ישבנו אצל הרב ביום השואה, והוא סיפר לנו שהוא פתאום קלט שבמובן מסוים, היה לו  

שב  ולאחר הגעתו ארצה הוא ח,  למשפחה חסידית חרדיתעוד נס. באוניה בדרך לארץ הוא התחבר  

שיש לו בארץ דודה,  הפקידים במקום  בעולם החרדי. אך ברגע האחרון נזכרו  תורה  ללכת ללמוד  

היא שלחה אותו ללמוד בדרכה של הציונות הדתית.    .והחליטו שהיא תבחר את מוסד הלימודים שלו

מה שהוא  ללמוד את  זכה להתחבר לתורתו של הרב קוק זצ"ל והרב אמר שמבחינתו זה נס, כי כך  

השבנו, בחיוך, שלא הוא זכה בנס אלא אנחנו, כי כך אנחנו זכינו בו    . ואנו'התורה השלמהכינה '

 ובתורתו.

 
 הרהורי סיום

אורות  כל  נקרא לעולם העליון ביום שמיני של חנוכה, עת    ,'חיים מאיר '   יש שאמרו שאורו של הרב

נרות חנוכה  ה חנוכה בשיאם. אחרים אמרו שאורו של הרב כבה בעולם הזה, אחרי שכבו סופית 

 מסוים, שניהם צודקים, על כל הנמשלים ששני דימויים אלו מעלים.   השנה. במובן

, שמשפיע בצורה כה  גדולמנהיג ציבור  כשהוא לוקח אליו  כשהקב"ה לוקח אליו אור גדול כזה,  

משמעותית על הציבור ועל המדינה כולה, נותרים כולנו עם שיעורי בית. להשתדל, בעזרתו יתברך,  

להוסיף  לאמץ משהו קטן מתכונותיו כדי  לפעול ולעשות, כל אחד בדרכו ובתחומו, כדי להוסיף אור.  

 משיך את אורות חייו. שיחדיו נשלים קצת את האור החסר, ונ . הכל מתוך תפילהאור

 

 :לפעילות הצעות

 
, על מעמדו  של הרב  לכנס מעמד של כל התלמידים, לשוחח על דמותו הרחבה והמאירה  .א

רין סרטון  אף במעמד כללי זה אפשר להק  ותפקידיו, ולומר פרק תהילים לעילוי נשמתו.

 אחד מהרשימה שמופיעה למטה.

  המופיעים כאן בסוףית מעמיקה. ניתן לצפות יחד באחד הסרטונים  תלקיים פעילות כית .ב

צופה  )כל זוג    בסרטונים השונים  דים לצפותזוגות של תלמיולדון במשמעותו, ואפשר לתת ל

לקיים דיון כיתתי בו כל זוג מדווח מה הוא למד על  . לאחר מכן   בסרטון אחר מהרשימה(

באם נותנים להם לצפות לבד ולחלץ תובנות על דמותו, כדאי בכיתה    הרב מהצפייה בסרטון. 

 להפנות רק לשבעת הסרטונים הראשונים, שהם יחסית קצרים. את הארוכים יותר אפשר

 לתת כשיעורי בית או כעבודה למעמיקים. 

   במספר!(, כאן: 23אפשרות נוספת או מקבילה היא להציג בפניהם את רשימת ספרי הרב ) .ג

http://bit.ly/3FQjWiV   על גדולתו התורנית.  מעצם הרשימהולשאול מה לומדים 

ראה לאחר מכן לאחרים( סיים בפעילות אישית, בה כל אחד רושם לעצמו )מבלי שי  למומלץ   .ד

מה הוא מקבל על עצמו, בבחינת להוסיף אור, נוכח הסתלקות של אורו של הרב. ניתן לאחר  

http://bit.ly/3FQjWiV


מכן לקיים דיון כללי על תחושות ומחשבות בעת כתיבת התשובות, בלי לבקש שיפרטו מה  

 . באופן מעשי הם קיבלו על עצמם

מוצע לקיים לימוד יומי מספרו 'קמעא קמעא' וכן להפנות אותם לקרוא לבד   לקראת עתיד: .ה

 את הספר "הנני" )חיבר אלישיב רייכנר על הרב, בהוצאת ידיעות ספרים(.

איתם   לצוות: .ו ולדון  )מצ"ב(  על משנתו החינוכית  לחלק את המאמר  הנקודות    על אפשר 

לחאנו    אותןהשונות   במוסד.רוצים  אצלנו  יח  זק  לדון  אף  האישי  אפשר  האור  על  דיו 

 סתלקותו של הרב.  סדי שאנו מבקשים להוסיף כעת, נוכח הוהמו

 
 הרב, לשימוש  עםסרטונים על או 

 
  -דקות( 6)על הצורך לעשות טוב.  90-דבריו לפני כחודש באירוע ה  .1

https://bit.ly/3Vqsq6X  
 

לפני חודש. עוצמתי ועם   90-סרטון חדש שהופק לקראת אירוע ה אישי ציבור מספרים: .2
  https://bit.ly/3Vpovqb -דקות(  2מוזיקה )

 
 

לפני חודש. שלוש דקות אורך(  90-שהופק לקראת אירוע הסיפור על הפיגוע )סרטון חדש  .3
https://bit.ly/3Vq6TKy  

 
לפני    90-סליחה על השאלה )סרטון חדש שהופק לקראת אירוע ה מכרים מספרים בסגנון: .4

    https://bit.ly/3Wo01yRדקות(.  7חודש. 
 

   https://bit.ly/3YPRmqi  דקות(: 5של הרב.  תתן אמת )השיר עם תיקון המילים .5
 

 https://bit.ly/3js0n98   דקות(:  7מבט על חייו ) הנני: .6
 

 יישבות )תשע דקות(:פועלו למען ההת .7
https://www.youtube.com/watch?v=ckEIqCSIbmQ 

 
   https://bit.ly/3YLryfc -ראיון עומק לשרה בק )חצי שעה(  .8

 
   הרב דרוקמן מספר על קורות חייו ותפיסותיו לאהרן ברנע )חצי שעה(: .9

https://bit.ly/3VpoP8n  
 

 דיון על אידיאולוגיה עם הרב, עם דן מרגלית )פותח בדקה וחצי קורות חייו. אורך כולל: .10
   https://www.youtube.com/watch?v=AOAcjSD5f0w  דקות(: 24
 

    דקות(: 25שיחה על מסירות נפש ) .11
https://www.youtube.com/watch?v=4750HKe9yp8  )כדאי לתת שאלות לעיון( 

 
   לרב: 80-שנת ה  טוני חגיגותרצף סר .12

https://www.youtube.com/watch?v=ZoE2UfCNRtE  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=t6DIaz4AQpM  (5  הקלטה של כל ההלוויה: .13
 שעות( 
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