"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך"
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סיירת יג"ל – י"ג לקהילה
יג"ל היא מסגרת הפועלת זו השנה הרביעית ,ויש בה שבעים יגלי"ם.
המסגרת הוקמה על ידי תנועת הקיבוץ הדתי ותנועת בני עקיבא.

הקיבוץ הדתי

יודגימלים לקהילה



מה זה יג"ל?
ביג"ל באים בוגרי שמינית שבוחרים לעשות שנת התנדבות
משימתית )ש"ש( ולתרום לשיפור פני החברה בישראל.
משתתפים בה בני העיר והכפר ,הקיבוץ הדתי ובני המושבים
הדתיים .החברים מתקבצים יחד לגרעין עשייה חזק ואיכותי.
מה עושים ביג"ל?
ביג"ל הדגש הוא על עשייה .החברים והחברות עוזרים
לילדים במצוקה ,עובדים עם נוער בסיכון ,מסייעים בקליטת
עלייה ,מחזיקים מועדוניות נוער ,מקיימים פעילות משותפת
עם ילדים אתיופים ,מסייעים לאנשים עם מוגבלויות ,ועוד
ועוד.
איך נראה השבוע ביג"ל?
במהלך השבוע החברה עוסקים במשימות השוטפות .מלווים
את הילדים לבתי הספר ,עוזרים לילדים מתקשים בשיעורים,
מפעילים מועדוניות נוער ,מדריכים טיולים ,עוזרים לבעלי
מוגבלויות ועוד ועוד.
ההתחזקות הדתית ביג"ל היא בעשייה .גמילות חסד במובן
הפשוט והאמיתי של המילה .בנוסף ,במהלך השבוע מוקדש
זמן ללימוד תורה ,שכן חשוב לנו שלצד העשייה יהיה מימד
עומק תורני .זאת בשונה מישיבות הסדר וממכינות בהן עיקר
הזמן מוקדש ללימוד ספרי קודש.
איפה זה?
גרעיני היג"ל משתלבים בתוך גוף מקומי בעל אופי דתי ,זאת
בניגוד למסגרות בהן שנת השירות יכולה להיות גם במקומות
בעלי אופי והווי הרחוקים מהעולם הדתי.
התרומה נעשית בכעשרה מקומות בכל הארץ :בכפר הנוער
הודיות )קיבוץ לביא( ,בית הילדים אלעזרקי )נתניה( ,בית
נועם )קרית אונו( ,בית שמש ,כפר עציון )בבי"ס שדה(,
שדרות ,ועוד.
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מילה אחרונה...
החברה שמגיעים לסיירת יג"ל הם בנים ובנות ערכיים ,שרוצים
לשנות את פני החברה הישראלית ולהפוך אותה לחברה יותר
טובה ,ולהציב לעצמם אתגרים ראשונים במעלה ובתרומה.
אז ,אם אתה כזה ,ורואה את עצמך כבחור ערכי –בוא לתת את
הנשמה ואת הלב !

