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שם הארגון:  "קרבנו לעבודתך" ח"פ 580508836

מי עומד בראש הארגון:  

בראשות הארגון עומד מורנו הגאון רבי רפאל זר שליט"א

מה הם פעילות הארגון: 

 ישיבה לבעלי תשובה בתנאי פנימייה.

 כולל אברכים "מאור ישראל" ע"ש מרן הרב עובדיה זצ"ל.

 כולל שישי.

 מדרשיות ערב לקירוב נוער ומבוגרים. 

 מדרשיות לנשים ונערות.

 עזרה למאות משפחות נזקקות מדי שנה.

 מכון "הוצאה-לאור" של ספרי כבוד הרב, קונטרסים לזיכוי הרבים.

 הדפסת והפצת עשרות אלפי עלונים שבועיים.

 הפצת מיליוני דיסקים בעולם.

 שיעורי תורה בכל רחבי הארץ.

 karvenu.co.il :אתר אינטרנט 

    אפליקציית קרבנו באפסטור ואנדרואיד.

 מערכת טלפונית לשמיעת שיעור הרב "קול קרבנו" 03-9091315 

 ייעוץ והכוונה לבעלי תשובה ובני זוג.

מתי החלה הפעילות:

תשנ"ז  בשנת  רבות  שנים  לפני  החלה  ורבנו  מורנו  של  פעילותו 

כנסיות  בבתי  לדרוש  צעיר. החל הרב  בחור  מיהותו  עוד   )1987(

בין מנחה לערבית מתוך אהבת ישראל ורצון עז לזכות את הרבים. 

מורנו ורבנו עבר מבית כנסת אחד למשנהו על מנת להפיץ תורה 

ולהאדירה. אחר חופתו היה יושב ועמל בתורה יומם ולילה בכולל של 

הרב טורצ'ין זצ"ל ביהוד והמשיך כמנהגו לדרוש בבתי כנסיות. אחר 

זמן קצר בשנת תש"נ )1990( ייסד את השיעור המרכזי ביהוד בימי 

שלישי. ההתחלה הייתה קשה מורנו הרב לא היה חס לכבודו, עבר 

מדלת לדלת והציע למתגוררים להגיע לבית הכנסת ולשמוע שיעור 

תורה. תוך זמן קצר השיעור כבר היה מוכר בציבור ומאות אנשים 

החלו לפקוד את בית המדרש. הרב סחף אחריו צעירים רבים וכך 

נפתחה הישיבה האקסטרנית הראשונה ביהוד. הבחורים שהגיעו 

מחללי שבתות, חסרי אמונה ודרך ארץ התעצבו וגדלו להיות בעלי 

בתים ואברכים יראי שמיים ובעלי חסד.

אחרי שנים של עשייה ברוכה, בשנת תשס"ט )2009( החליט מורנו 

הרב לממש את חזונו ולהרחיב אופקים, והקים את עמותת "קרבנו 

לעבודתך", שנועדה להיות נקודת אור לכל העולם על ידי צדקה 

וחסד, קירוב עם ישראל בכל האמצעים האפשריים לדרך האמת 

ולבורא עולם. 

החזון שלנו:

הוא  באשר  יהודי  לכל  להגיע  הוא  מוסדותינו  של  החזון 

את  לשנות  וכך  ואהבה.  בחיוך  האמת  דרך  את  בפניו  ולהציג 

שימוש  של  בציבור  הרווחים  השליליים  ההתנהגות  דפוסי 

ולעודד  ותחרות  גזל, קנאה שנאה  אלימות,  ואלכוהול,  בסמים 

נהיגה בטוחה  ומורים,  כיבוד הורים  בזולת, חסד,  להתחשבות 

ועבודת מידות כדרכה של תורה. 

אך כיום אין ברשותנו את הכלים הנחוצים לנו כדי לממש את 

החזון של מוסדותינו הקדושים. אשר יתאפשר רק על ידי מקום 

להרחיב  אפשרות  לנו  וייתן  הפעילות  כל  את  שיכיל  מסודר 

תורה,  תלמודי  ילדים  גני  ארצית  כלל  לפעילות  הפעילות,  את 

מדרשיות בכל הארץ ועוד.

אודות

כל זאת ועוד יוכל להתממש רק 
אם תקחו חלק ותהיו שותפים!
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אל כל אחי ואחיותיי בית ישראל פונה אני אליכם בקריאה נרגשת 

היוצאת מקירות לבי, כולכם מכירים אותי ואת המוסדות שזיכני 

השי"ת לעמוד בראשם מוסדות "קרבנו לעבודתך" שכשמם כן 

הם מקרבים אלפים ורבבות לאבינו שבשמיים ולהכניסם תחת 

כנפי השכינה, בכל דרך אפשרית. 

עוסק אני בפעילות ענפה זו מזה כשלושים שנה בפ"י כן ירבה 

וכן יפרוץ מהיותי בחור צעיר בהדרכתו של מרן רשכבה"ג רבנו 

נוער  ולחזק  הרבים,  את  לזכות  שדירבן  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה 

מתמודד. כך במשך עשרות השנים הללו הייתי נע ונד, מבית 

תקוה  לפתח  שהגענו  עד  לעיר,  ומעיר  כנסת  לבית  כנסת 

למשכננו הנוכחי. אך על אף שהרחבנו אותו עד כמה שהיה 

ניתן, עדיין אין מספיק מקום כדי לאפשר תנאי מחייה נאותים 

לתלמידים. כיום מתנהלת ישיבתנו בתנאי פנימייה קשים מאוד, 

בחדרים קטנים, צפופים וחשוכים אשר מונעים מהרבה בחורים 

הרבה  התנאים  חוסר  בגלל  מאתנו  ומונעים  ולהתחזק.  לבוא 

חסד וזיכוי הרבים לכל העולם כולו.

כיאה  ומפואר  גדול  בניין  להקים  אני  משתוקק  שנים  במשך 

זיכוי  של  מגדלור  שיהיה  מנת  על  תורה,  של  לכבודה  וכיאות 

הרבים, תורה וחסד לעולם כולו. וברוך ה' אחרי עשרות שנים 

קיבלנו  עולם,  לבורא  ותחנונים  בדמעות  ותפילה  ציפייה  של 

אישור לבנייה על השטח בו אנו נמצאים כיום. 

על כן אני פונה אליכם בקריאה נרגשת, ומציע לכם הזדמנות 

פז, בואו והיו שותפים שלי, להקים את בניין הקבע למוסדותינו 

שיכיל  מפואר  מדרש  בית  בעז"ה  בתוכו  שיכלול  הקדושים, 

ישראל"  "מאור  הכולל  ואברכי  הישיבה  לבחורי  מקומות  מאות 

על שמו של מרן זצ"ל, וישמש את השיעורים השבועיים למאות 

חדרי  אוכל.  וחדר  מטבח  כולל  מרווחת  פנימייה  המשתתפים. 

מדרשיות  לנוער,  פעילות  חדרי  לאור,  הוצאה  חדרי  שיעורים, 

קהל  קבלת  חדר  מפואר,  מקווה  ולמבוגרים,  לנשים  לנוער, 

ועזרה לנזקקים ועוד היד נטויה בעז"ה.

של  עתק  לסכומי  נדרשים  אנו  זה,  קדוש  מקום  להקים  בכדי 

עצמכם  על  שתיקחו  מכם  מבקש  אני  ולכן  מיליונים,  עשרות 

שתתנו  אתכם,  מהסובבים  והן  מבחינתכם  מלאה  התגייסות 

כתף וקחו חלק לנצח נצחים ששכרה לא תסולא בפז בעולם 

הזה ובעולם הבא, על ידי תרומה נכבדת כדי שנוכל לבנות את 

בית השם במהירות המרבית ברוב פאר והדר.

ובוודאי שמצווה גדולה לתרום מכספי מעשרות שהיא המעולה 

זה המקום להשקיע  יקיריו  וכל מי שרוצה להנציח את  ביותר, 

הגמרא  דברי  וידועים  הבא.  בעולם  ושלווה  נחת  להם  ולתת 

)בב"מ פה.( שכל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר 

גזירה אני מבטלה בשבילו כפי שנאמר "אם תוציא יקר מזולל כפי 

תהיה" אומר הקב"ה אדם שמזכה את הרבים כל מה שמוציא 

מרן  של  לשונו  על   שגור  היה  וכמו שתמיד  מקיימו.  אני  מפיו 

רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל את דברי חובת הלבבות "ודע שאפילו 

מלאכי השרת,  למדרגת  יגיע  אם  אפילו  ביותר,  הגדול  החסיד 

עדיין לא יגיע לזכויות מי שמורה ומדריך את בני האדם אל הדרך 

הטובה והישרה בעבודת השי"ת". והודות להשי"ת ובסייעתא 

דשמייא זכינו שאלפים ורבבות הפכו לבעלי תשובה של ממש 

והקימו בתים נאמנים בישראל בזכות הפעילות הענפה שלנו. 

איתי  שיכנס  ותומך  עוזר  לכל  ליבי,  מעומק  אני  מברך  לכן 

סופיות  האין  לזכויות  בנוסף  זה,  מגדלור  בהקמת  בשותפות 

לישועה  נדר  בלי  בעדו  יעתיר  אני  נצחים,  לנצח  זו  בשותפות 

שיצטרך, אם ברפואה, זיווג, פרנסה וכל הישועות. וכל העוזרים 

יפנו  וכל אשר  מילי דמיטב  יבורכו מן השמיים בכל  והמסייעים 

ויצליחו, ויתגשמו כל משאלות לבם לטובה מעתה ועד  ישכילו 

עולם אכי"ר.  

קריאת קודש!

החותם באהבה רבה המצפה לישועה בקרוב

רפאל זר ס"ט

הגאון רבי רפאל זר שליט"א, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך"
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בית המדרש המרכזי

הקדשת בית המדרש  בסך 2.000.000 ₪
לשותפות חייגו: 03-9091313

בית  לעבודתך",  "קרבנו  של  הקודש  היכל 

בו  מקומות,   250 שיכיל  המרכזי,  המדרש 

שבתות  החול  בימי  התפילות,  יתקיימו 

ידי  לימוד בצוותא שיעורי תורה על  וחגים. 

ידי  ועל  שליט"א  זר  רפאל  רבי  הגאון  מו"ר 

הישיבה  לבחורי  נוספים  חשובים  רבנים 

אברכי הכולל ולציבור הרחב.
גדלתי ברמלה הגעתי לחברה לא כל כך טובה, הייתי רחוק 
קרה  שם  אבל  לצבא  התגייסתי  כולם  כמו  מהשם.  מאוד 
משהו ששינה לי את החיים. הייתי בעזה בעופרת יצוקה ושם 
נלחמתי פיזית עם מחבל והרגתי אותו בידיים שלי. האירוע 
הפסיכולוגיים  וכל  בנפש  גדולה  צלקת  לי  השאיר  הזה 
והייתי  קילו   40 שקלתי  לי.  לעזור  הצליחו  לא  שהביאו 
ומה  ואלכוהול  לסמים  להיסחף  לי  שגרמו  וחרדות  בדיכאון 
העולם  של  הזבל  בתוך  עמוק  עצמי  עד שמצאתי את  לא, 

בקיצור ריקנות תמידית! 
של  לשיעור  ללכת  לי  הציע  והוא  חבר  פגשתי  אחד  יום 

הרב רפאל זר. בפעם הראשונה שראיתי את הרב הבנתי 
שהתורה זו דרך האמת ושרק שם אני אמצא את האושר.

בלי  חמישי  יום  כל  תורה  לשיעורי  ללכת  התחלתי  מאז   
וויתורים. אבל עדיין המשכתי באורך חיי החיליניים, לא היה 
לסם  להתמכר  ממשיך  אני  בינתיים  לשנות.  האומץ  את  לי 

לאכוהול לפני עבודה אחרי עבודה. בקיצור נהייתי תלותי.
בינתיים התחתנתי ונולד בני הבכור וכעבור שנה הבנו שמשהו 
כמה  ואחרי  התפתחות  בדיקות  התחלנו  איתו,  בסדר  לא 
חודשים הודיעו לנו סופית מה שלא חלמנו עליו, הילד סובל 
לברוח,  רק  רציתי  זה  את  לקבל  קשה  לי  היה  מאוטיזם. 

לברוח מעצמי, לברוח מהעולם הזה.
יום אחד הגעתי במקרה לישיבה והתחלתי לדבר עם הרב. 
של  3 שעות  להיות  יודע איך אבל שיחה קצרה הפכה  לא 
בכי, חרטה והבנה על זה שחיי עוד רגע הולכים להתפרק !

לאט.   לאט  ללמוד  להתחיל  לישיבה  לבוא  לי  הציע  הרב 
עם  הפסקתי  כמובן  הזה  בזמן  ולהתמיד,  להגיע  התחלתי 
הסמים והאלכוהול. ומאז החיים שלי השתנו מהקצה לקצה.

אני יושב ללמוד ולוקח חלק פעיל במפעל הגדול של קרבנו.
ואם לא הרב הייתי היום זרוק לא יודע איפה בעולם במצב 

הטוב ובמצב הפחות בטח באיזה תא בכלא
מצווה גדולה להחזיק ביד לומדי תורה ולסייע להם 

זו עד שאפילו  גדולה מצווה  כך  וכל  בפרנסתם. 

בתחיית  בזכותה  לתחייה  יקומו  הארצות  עמי 

המתים. שכן אותם עמי הארצות שאינם קשורים 

לתורה הנצחית, אין להם שום קשר עם החיים 

יקומו בתחיית המתים? אבל אם  ואיך  הנצחיים, 

הם מפרנסים תלמידי חכמים, הרי שהם קשורים 

ב(.  קיא,  )כתובות  לתחייה  ויקומו  הנצח,  לעולם 

ועוד אמרו: שכרם של המסייעים לתלמידי חכמים 

לשבת  יזכו  הנשמות,  שבעולם  בפרנסתם, 

אמרו  עוד  ב(.  נג,  )פסחים  מעלה  של  בישיבה 

ראה: המפריש מעשר  פרשת  תנחומא  במדרש 

מרווחיו ונותנו ללומדי תורה זוכה לעושר.
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חדר שיעורים 

הקדשת חדר שיעורים בסך 8500 ₪ *36

במגוון  הישיבה  לבחורי  שיעורים,  חדרי  ששה 

מקצועות הקודש. ושיעורים נוספים לציבור הרחב.

לארץ מרוסיה  עלינו  ביהדות.  מושג  לא הכרתי אף  שנים   3 לפני  "עד 
וחינוך שקיבלנו היה כמו גויים מסביבנו. פעם אחת אמרו לי שנפתחה 
לי  והתגלה  הראשונה  בפעם  הגעתי  מעניינים.  שיעורים  עם  מדרשייה 
עולם חדש, דברים שלא שמעתי מיימי. מאז אני מקפיד לבוא כל שבוע, 
וברוך השם הכרתי את המתנה הגדולה שהיא השבת, התחלתי לאכול 

כשר, להניח תפילין ולהקפיד גם במצוות בין אדם לחברו"
כתוב בספרים הקדושים, אדם שחיזק יהודי לשמור שבת, כל 

וכן אם חיזק  לו כאילו הוא שמר,  שמירת השבת שלו עומדת 
יהודי ללמוד תורה, כל הלימוד שלמד במשך כל החיים כאילו 
הוא למד ועומדת לזכותו ועוד כתוב שמי שחילל שבת ומחזק 
את חברו לשמור שבת, כל חילולי השבת מתכפרים לו בזכות 

שמירת השבת של חברו.
ימי חייו,  לכן כל בעל תשובה שעבר עבירות רבות במשך כל 
איך לא ירדוף אחר זיכוי הרבים להחזיר בתשובה אחרים שעל 
ידי זה מתכפרים לו כל עוונותיו במקום ייסורים רח"ל. וכן כתוב 
יודע מה המעלה להחזיר בתשובה  בזוהר הקדוש: אילו היית 

היה כדאי לך לרדוף 70 שנה אחר יהודי אחד בלבד!

לשותפות חייגו: 03-9091313
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חדר פנימייה 

הקדשת חדר פנימייה בסך 7000 ₪ *36

ועבור  הישיבה,  בחורי  לכ-100  מרווחים  שינה  חדרי 

בחורים החפצים לחוות ימי חיזוק והתקרבות, ושבתות 

של התעלות רוחנית.

ועידוד  קידום  ואוהב,  חם  אישי  יחס  מקבלים  הישיבה  בחורי 

אשר  הראשונה  השורה  מן  חינוך  אנשי  שהינם  מהרבנים 

תורה  אהבת  של  בתים  להקמת  עד  אותם  ומכוונים  תומכים 

ויראת שמיים.

לי אמונה בבורא עולם אבל לא עשיתי עם זה כלום, במשך  "תמיד הייתה 

שנים ארוכות הרגשתי ריקני, למרות שכביכול היה לי הכל ממש כמו מילים בלי 

מנגינה. כאשר הגעתי בפעם הראשונה לישיבה הרגשתי שזה מה שחיפשתי 

כל חיי. הרבנים קיבלוני כמו בן. לחזק אנשים בלי קשיים זאת לא חכמה, 

אבל ראש הישיבה, הרב רפאל זר, אוהב אתגרים והשקיע בי כמו שאף רב 

אחר לא היה משקיע. אני רק רוצה להגיד לרב תודה, תודה שהלחנת את שיר 

השירים של חיי." 

לשותפות חייגו: 03-9091313
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מקווה טהרה לגברים

הקדשת מקווה טהרה בסך 1.200.000 ₪ 

כלים  מקווה  וכן  ומפואר  מרווח  לגברים,  טהרה  מקווה 

המיועדים לבחורי הישיבה, האברכים ולציבור הרחב.

אלימלך  רבינו  של  ]תלמידם  עפשטיין  קלונימוס  רבינו  כתב 
מליזנסק והחוזה מלובלין[ בספר מאור ושמש )פרשת אמור(, 
נזהר  אם  אלא  ה’,  יראת  תכלית  שישיג  לאדם  לו  שאי אפשר 
בטבילת עזרא. וכן אי אפשר שילמוד ויתפלל ברתת ובזיע, כי 

אם שיהיה נזהר בטבילת עזרא.

ובספר בני יעקב )ח”ב עמוד רצד( הביא דברי השל”ה הקדוש 
היא  הטבילה  סגולת  הנה  לשונו:  וזה  במקוה,  טבילה  בענין 
נשמה.  לו  אין  טמא,  שהוא  מי  כי  למקומה,  הנשמה  להחזיר 
ואף  ממנו,  מסתלקת  נשמתו  קודש  בברית  שפגם  מי  ובפרט 
אם ישוב בתשובה, אין הנשמה חוזרת אליו עד שיטבול במקוה 
כשרה. וכל אדם צריך טבילה בכל ערב שבת, כדי לפשוט לבוש 

רוח חול וללבוש קדושת שבת, כמבואר בזוהר )ויקהל(.

לשותפות חייגו: 03-9091313
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עשר הספירות הן בעצם עשרת הכוחות בהן הבורא בחר לברוא 

ולהנהיג את העולם. אלו דרכי ההשגחה וההנהגה האלוקית את 

המציאות. ואלו הן )בסדר יורד(: כתר, חכמה, בינה, דעת. חסד, 

הקדוש,  בזוהר  מובא  מלכות.  יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה, 

שהאדם הוא עולם קטן, ואילו העולם הוא אדם גדול. כמו שהעולם 

נברא ומונהג באמצעות עשר הספירות, כך גם האדם נברא ומונהג 

באמצעות עשר הספירות הן בגופו והן בנפשו. אנחנו יצורי החומר 

בני האדם, יכולים בשפע הגשמי שנתן לנו הקב"ה להשתמש בו 

לבניית בית מקדש מעט בעולם הזה, שעל ידי כך עשר הספירות 

יפעלו עלינו לשפע וברכה בעולם הזה ובעולם הבא.
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כתר: שותפות נצח בבניית חדר לימוד בסך 8500 ₪ * 36
חכמה: שותפות נצח בבניית חדר שינה בסך 7000 ₪ * 36
בינה: שותפות נצח בבניית חדר לרבנים בסך 6000 ₪ * 36

חסד: שותפות נצח ב10 מטר בבניין המוסדות בסך 3500 ₪ * 36
גבורה: שותפות נצח ב8 מטר בבניין המוסדות בסך 2850 ₪ * 36

תפארת: שותפות נצח ב5 מטר בבניין המוסדות בסך 1800 ₪ * 36
נצח: שותפות נצח ב3 מטר בבניין המוסדות בסך 1100 ₪ * 36

הוד: שותפות נצח ב2 מטר בבניין המוסדות בסך 800 ₪ * 36
יסוד: שותפות במטר בבניין המוסדות בסך 420 ₪ * 36

מלכות: שותפות נצח באמה בבניין המוסדות בסך 220 ₪ * 36
* ניתן להקדיש להצלחה / לרפואה / ולהבדיל לע"נ יקירכם 

* מצווה לתרום מכספי מעשרות
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