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«Тора – это символ еврейского народа, его долголетия 
и духовности. Тора – это свет, дарованный нам много 
веков назад, и наша задача – передавать его из поколения в 
поколение, что бы еврейский народ жил вечно» - зазначив 

директор керівник Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» Ігор Ратушний і щиро привітав громаду зі 
знаменною подією. Головний рабин громад прогресивного 
юдаїзму Алекс Духовний вручив Маргариті Шопнік 
спеціальну указку (івр. - «яд»), для читання із сувою Тори 
і підкреслив, що перед Богом усі рівні. Слід зазначити, що 

у ортодоксальних 
юдейських громадах 
право читати Тору 
належить лише 
чоловікам. Натомість 
прогресивні юдеї 
вважають, що жінка 
також має право 
вивчати Тору і навіть 
бути рабином, адже 
вона вчить любити 
ближнього свого. 

Крім членів 
єврейських громад 
К а м ’ я н е ц ь -
П о д і л ь с ь к о г о , 
Х м е л ь н и ц ь к о г о , 
Чернівців, Тернополя 

у святкуванні взяли участь і очільники влади міста. 
Свиток Тори був розгорнутий по колу між присутніми і 
кожен бажаючий мав змогу доторкнутися до святині. Далі 
церемонія переросла у запальні єврейські танці. В такий 
спосіб громада висловлювала свою радість від події. Після 

Передача Тори з покоління в покоління – одне 
із найголовніших досягнень єврейської культурної 
традиції. Стати свідками такої величної події 
– внесення Тори в єврейську громаду Кам’янця-
Подільського – змогли жителі та гості міста. 
Дійство відбулося 5 грудня біля представництва 
Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» у «Місті семи культур». 
Організовувала урочистості голова 
представництва та керівник жіночої 
групи «Проекту Кешер» – Маргарита 
Шопнік. Відреставрований сувій 
П’ятикнижжя прибув зі Сполучених 
Штатів Америки в подарунок від 
тамтешніх учасниць «Проекту Кешер». 
Американською делегацією цих жінок було 
передано 24 сувої Тори в Росію, Білорусь, 
Грузію; 13 з них – в Україну. Остання 
потрапила до Кам’янця. Церемонія 
вручення Тори об’єднала трьох рабинів, що 
представляють різні напрямки юдаїзму – 
хасидів Ноаха Кофманського з Чернівців 
та Якова Гельмана з Тернополя і головного 
рабина Києва та громад прогресивного 
юдаїзму Алекса Духовного. 

внесення сувою усі учасники утворили три групи, де 
кожен із рабинів розповідав про закони і звичаї, пов’язані 
з Торою, відповідав на численні запитання. 

«Пусть эта Тора объединит вас и даст возможность 
получать радость от ее изучения, и жить так, как живут 
евреи всего мира» - побажав присутнім рабин Ноах 
Кофманський. Активістка Маргарита Шопнік розповіла 
про діяльність організації «Проект Кешер» та висловила 
теплі слова вдячності американським дарувальницям. 
Нагадаємо, що у Кам’янець-Подільському, місті, де євреї 
займали колись значну частку населення, власного сувою 
Тори не було більше ста років. Тому його поява вкотре 
доводить, що у нашій області національні меншини мають 
усі необхідні умови для розвитку та культурної інтеграції.

Вікторія Спринчак

п а м я т ь  
Мероприятия Общинного центра “Тхия“

 в феврале 2013 года

Дата Мероприятие

3-5.02 Семинар-встреча для 
руководителей общинных и 
детских программ

6.02 Киноклуб
15.02 Заседание исторического клуба 

к годовщине Проскуровского 
погрома

20.02 Киноклуб
24-25.02 Пурим
24.02 Концерт к празднику Пурим в 

Доме культури 
Следите за объявлениями в Общинном центре “Тхия“, 

Хмельницком благотворительном фонде “Хесед Бешт“, а 
также сообщениями от кураторов!

ХХI век ставит перед исследователями истории 
неразрешимые задачи, связанные с отдалением событий 
Катастрофы: из жизни уходят живые свидетели, разрушаются 
архивные документы, при этом большой пласт информации 
о трагедии еврейского народа остается неисследованным. 
Для будущих поколений остро стоит вопрос сохранения 
памяти о всех утратах. Разнообразные программы памяти 
и мемориализации жертв Катастрофы действуют во всех 
европейских странах и в Израиле. Существуют они и в 
нашей общине и с каждым годом находят все новые методы 
сохранения данных. 

В 2013 году Музей памяти жертв Холокоста в Общинном 
центре «Тхия» реализует программу увековечения имен 
людей, погибших или пропавших без вести во время 
фашистской оккупации. Сведения о жертвах Катастрофы, 
собранные от родственников или знакомых погибших, будут 
перенесены на специальные гипсовые кирпичики (на фото).  
Складываясь в мозаику, эти кирпичики будут размещены на 
стенах Музея памяти жертв Холокоста. 

Идея создания подобной части экспозиции принадлежит 
директору Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед 
Бешт» Ратушному Игорю Александровичу. Параллельно 
с этим продолжается реконструкция Мемориала жертвам 
расстрелов в г. Проскурове по ул. Сельскохозяйственной 
(район автовокзала №1). 

Принять участие в программе сохранения памяти 
могут все желающие. Для того, чтобы создать кирпичик для 
экспозиции, следует обратиться в Общинный Центр «Тхия» 
к менеджеру по культурно-просветительской и общинной 
работе Надежде Уфимцевой, тел. 72-01-81. 

Новая программа сохраНеНия памяти 



Больше оперативных новостей и много другой информации о жизни нашей общины и всего 
еврейского мира Вы можете найти на нашем Интернет-сайте: hesedbesht.org.ua
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б л а г о д і й н і с т ь 

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 
активно реагує на будь-які ініціативи громадян з 
доповнення історичної спадщини новими фактами. Саме 
тому на початку 2013 року до Фонду звернувся житель 
міста Хмельницького, знаний художник та скульптор 
Казимир Казимирович Рекель. Разом із сином вони 
прагнули донести до громадськості деталі трагедії, яка 
сталася у їх рідному селі Мацьківці, яке зараз впритул 
знаходиться з межами міста Хмельницького. Ще кілька 
років й урбанізація обласного центру може поглинути село. 
А разом із ним – ту страшну таємницю, яка причаїлася у 
яру при в’їзді в населений пункт, де під тонами грунту 
покояться останки вбитих фашистами людей. 

«Раніше про це вам міг розповісти кожен житель 
Мацьковець, - каже Казимир Казимирович, - однак тоді 
про такі речі говорити було не бажано. Старожили добре 
пам’ятають, як обабіч траси фашисти розстрілювали й 
скидали у рів людей. Це були, грубо кажучи «забраковані» 
люди – ті, які не годилися для робіт чи відправку до 
Німеччині. Серед них було надзвичайно багато євреїв».

Історична довідка даної території розказує сучасникам 
не надто багато. Довоєнні Мацьківці – невеликий 
населений пункт на периферії Проскурова, практично 
повністю населений вихідцями з польської Мазовії. Про 
єврейські поселення мова тут не йде. Однак матеріали з 
архівів Служби безпеки України, які лишилися у спадок 

Трагедія села Мацьківці
27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту. Щорічно до цієї дати Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» проводить низку 
заходів з вшанування пам’яті загиблих під час масового 
винищення євреїв фашистами та їх посібниками. 
Круглі столи, мітинги-реквієми, публікації та зустрічі 
з очевидцями тих подій – щоразу з’являються нові 
свідчення, нові дані злочинів проти людства. І коли 
здається, що вже все з’ясовано і все збережено для 
повчання нащадків, обов’язково знайдуться спогади, 
що гостро ранять свідомість й вносять корективи у 
історичну достеменність. Ця стаття – саме про це.

від КДБ, містять висновки Надзвичайної та повноважної 
комісії, яка працювала у 1944 році на території звільнених 
від окупантів земель та визначала ступінь шкоди, завданих 
загарбниками. Тут сказано, що у Мацьківцях було 
створене єврейське гетто. Кількість в’язнів не вказана, 
однак достеменно відомо, що в повоєнний час одного з 
колабораціоністів притягли до відповідальності за вбивство 
62 людей з гетто. Також відомо, що 300 євреїв з Фельштина 
(тепер с. Гвардійське, Хмельницького району) направили 
з тамтешнього гетто до с. Мацьківці. Бранців залучали до 
ремонту доріг – так звана «дорожня бригада». На жаль, про 
подальшу долю гетто та його мешканців жодних архівних 
відомостей немає, хоча здогадатися про їхню долю зовсім 
не важко. Гетто наповнювалося двічі: первинний склад був 
повністю винищений і гетто наповнили вдруге.  

До справи долучилися волонтери Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» з архівних пошуків Семен 
Мільман та Леонід Западенко. Щось подібне відбувалося 
і в с. Лезневе, передмісті обласного центру. Тут також 
знаходилося єврейське гетто, у якому перебували люди з 

різних населених пунктів й працювали над відновленням 
дороги у напрямку Вінниці. 

За кількасот метрів на північ від місця, зазначеного, 
як братська могила, за парканом господарських територій 
у лісі височіє пам’ятник. Бетонна стела з табличкою, на 
якій скупо написано, що цей пам’ятний знак поставлений 
жертвам фашистських репресій. Але у тіні стели причаївся 
ще один, невеличкий та побитий часом обеліск, на якому 
ще видно напис. Це пам’ятник, поставлений євреями села 
Гвардійське (колишній Фельштин) своїм землякам (зі 
згадкою деяких імен). Саме це місце внесено до реєстру 
братських могил, доглядається та відвідується, зокрема 
і Хмельницьким благодійним фондом «Хесед Бешт». 
Однак за словами Казимира Казимировича та свідченнями 
жителів села, тут поховані лише ті, чиї тіла були забрані з 
місця розстрілу. У яру ж трупів лишилося набагато більше.

Зі згадок Казимира Казимировича дізнаємося, що гетто 
склад в’язнів гетто мав строкату географію. Тут перебували 
сім’ї зі Славути, Ізяслава, Меджибожу, очевидно інших 
близьких та далеких населених пунктів. Про це говорить 
і наявність пам’ятнику від жителів Гвардійського. 
Загадковою лишається й історія зі старшим братом пана 
Рекеля. У віці 3-4 років хлопчик якимось чином проліз 
під колючим дротом на територію гетто. Нажахані батьки 
кинулися до наглядачів й дивом домоглися повернення 
дитини зі закритої території. Однак достеменно не 
відомо, чи того хлопчика повернули з гетто. З часом стало 
помітним, що хлопець не схожий на батьків і родичів, 
однак проглядалися риси вихідця з єврейської родини. 

З траси яр, у якому відбувалися розстріли, не 
проглядається, його закриває земляне підвищення. Сам 
яр має форму чаші, весь порослий масивними дубами. 
Впритул до цього місця підбираються житлові будинки, 
дахи яких проглядаються крізь безлисте зимове гілля дерев. 
Окрім відомостей з архівних документів, підрахувати 
точну кількість загиблих тут людей не може ніхто – надто 
багато таємниць війна лишила нерозкритими. Але те, що 
тут перервалося життя сотень, а може й тисяч невинних 
людей – факт. Раніше про це знав кожен житель села, але 
зараз про це свідчать лише поодинокі спогади літніх людей. 
Тому прийдешні покоління, люди, які колись прийдуть до 
цього яру, мусять знати правду й шанобливо ставитися до 
місця, просоченого кров’ю фашистських жертв. 

В’ячеслав Нагнибіда

49.399231,26.861562

Хмельницький благодійний 
фонд «Хесед Бешт» переймається 
питаннями благодійництва та 
допомоги людям, які опинилися 
у скрутних ситуаціях. Одним з 
важливих напрямків діяльності 
організації є підтримка людей, 
які опинилися по той бік 
колючого дроту. Фонд веде пере-
писку з деякими ув’язненими, 
намагається сприяти їхній 
адаптації та інтеграції у 
суспільство після звільнення. 
В час зимових свят працівники 
організації на чолі з директором, 

заслуженим працівником соціальної сфери України Ігорем 
Ратушним, відвідали Райковецьку виправну колонію № 
78, захопивши з собою гуманітарну допомогу, концертну 
програму та частинку тепла зі свободи. 

Захід був необов’язковий для відвідування. Однак 
на концерт фонду «Хесед Бешт» зібрався майже повний 
глядацький зал. Люди пам’ятають візити організації з 
попередніх відвідин, тому радо приходять на подібні заходи. 
Назва концерту звучала як «Любові під силу усе». Віршоване 
слово й ліричну пісню дарували зібранню менеджер по роботі 
з клієнтами й керівник гуртка «Шальва» Тамара Греля й 
лауреат пісенних конкурсів Анатолій Музика. 

Опісля концерту  для бесіди з директором Ігорем  Ратушним 
лишилися ті ув’язнені, які заслужили таку можливість гарною  
поведінкою. Ігор Олександрович підтримав їх морально та 
привітав зі святами, акцентував увагу на правильному шляху 
покаяння та ґречності, який і став причиною такої зустрічі.  За 
традицією «відмінникам» поведінки були роздані подарункові 
набори цукерок. Під час бесіди можна було вперше побачити 
тих людей, з якими переписка велася не один рік, потиснути 
руки, якою виводилися щирі слова листів, що надходили до 
фонду. 

Для найбільш нужденних в’язнів Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» привіз гуманітарну допомогу 
у вигляді теплих ковдр та одягу, яку збирали спеціально до 
цієї поїздки. Ми переконані, що невеликий імпульс добра, 
який потрапив у колонію, відіб’ється хвилею добрих справ 
та помислів, який допоможе людям дійсно розкаятися у 
скоєному та стати на шлях гідного життя. 

Святковий настрій передали 
в місця позбавлення волі

ц е н т р   с о ц и а л ь н о й    п о м о щ и  

Стоит заметить, что Хмельницкий благотворительный 
фонд «Хесед Бешт», по инициативе директора Игоря 
Ратушного, первым в Украине применил практику 
предоставления клиентам тогда еще программы 
«Питание» возможности самостоятельно покупать еду, 
вместо традиционных продуктовых посылок. Позже, эту 
инновацию подхватили хеседы Центрального и Западного 
регионов Украины, потому что клиенты восприняли «на 
ура» такую инициативу. Особенность услуги заключается в 

Программа “Магазин“ выдала сертификаты

том, что клиенты самостоятельно каждый месяц посещают 
магазины и покупают на определенную сумму товары, 
подтверждая в конце месяца свои покупки в ведомостях от 
магазина. Экспертами «Джойнта» был составлен список 
запрещенных для покупок продуктов, основанный на 
правилах кошерного питания. 

Получить свои сертификаты в один день получить 

всем не удалось по причине трудоемкости процесса 
выдачи, который не ограничивался  банальным вручением 
человеку пропечатаной бумаги, а включал в себя общение 
с клиентом, выяснение его дополнительных потребностей. 
Поэтому выдача сертификатов  была распланирована на 
несколько дней поэтапно.  В среду, 23 января, сотрудники 
Фонда побывали в Тернополе, где раздали сертификаты 
клиентам Хесед Фридландера. Здесь также было выделено 
время для общения с клиентами и ответами на волнующие 
их вопросы. Остальные клиенты фонда, проживающие 
в Хмельницкой и Тернопольской областях, получат 
документы в ближайшее время. 

Менеджер Центра социальных услуг программы 
«Питание» Анжела Таращан ознакомила всех клиентов с 
правилами работы магазина и распределением бюджетных 
средств в 2013 году. Вся деятельность Хмельницкого 
благотворительного фонда «Хесед Бешт» проводится 
открыто, поэтому каждый клиент вправе знать о том, 
сколько, почему и как именно ему положено. Для клиентов, 
которые не попали на выдачу сертификатов, но пользуются 

программой «Магазин» напоминаем, что правила 
покупок в нынешнем году практически не изменились: 
до 21-го числа текущего месяца необходимо осуществить 
покупку, с 25-го до 29-го включительно – прийти в фонд и 
расписаться в ведомости.

На фото: собрание по поводу вручения сертификатов в 
городе Тернополь.

С 18 января в Общинном центре «Тхия» 
началось вручение сертификатов на приобретение 
продуктов питания клиентам Центра социальной 
помощи Хмельницкого благотворительного фонда 
«Хесед Бешт» в 2013-м году. Для наших клиентов 
это не простые собрания: большинство из людей, 
получивших сертификаты, испытывают нехватку 
общения, мало передвигаются и мало видятся друг с 
другом. Поэтому сотрудники фонда подготовили для 
них целую праздничную программу. 
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На круглий стіл з питань 
реалізації соціального 
замовлення з надання послуг 
патронажних працівників ХБФ 
«Хесед Бешт» громадянам 
міста зібралися представники 
Управлінь соціальної політики 
міста й області, інших 
організацій, що надають 
соціальні послуги нужденним 
категоріям населення. 
Працівники Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед 
Бешт», які були задіяні в 
реалізації проекту, презентували роботу, яку виконували 
впродовж місяця патронажні робітники нашого фонду. 
Головний бухгалтер ХБФ «Хесед Бешт» Олена Місяць 
прозвітувала про фінансову складову проекту. Менеджер 
Центру соціальної реабілітації Алла Клопотюк, яка 
координує роботу патронажних, розповіла про особливості 
виконуваних робіт. Також вона зачитала відгуки городян-
учасників проекту про отриману допомогу й слова 
вдячності. Ці відгуки, а також фотографії усіх учасників 
проекту лишаться у ХБФ «Хесед Бешт» на згадку про 

проведеННя круглих столів ФоНдом “хесед Бешт“Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 
планово проводить  круглі столи з представниками 
влади, громадськості та інших громадських 
організацій з метою обміну досвідом, покращення 
соціальних, культурних, мистецьких й багатьох 
інших напрямків розвитку суспільства. За минулий 
місяць задля сумісного діалогу збиралися двічі: в 
Общинному  центрі «Тхія» відбувся круглий стіл 
з теми соціальної співпраці між державними 
й недержавними структурами й круглий стіл, 
присвячений Міжнародному дню пам’яті жертв 
Голокосту.

місяць плідної та корисної роботи. 
За словами директора ХБФ «Хесед Бешт», заслуженого 

працівника соціальної сфери України Ігоря Ратушного, 
співпраця державних й недержавних соціальних організацій 
є надзвичайно важливою задля стабілізації соціальної 
напруженості в суспільстві. З цим погодилися всі учасники 
круглого столу. Також Ігор Олександрович закликав до 
співпраці усі організації та запропонував відвідати фонд 
«Хесед Бешт» задля обміну досвідом усіх соціальних 
працівників міста й області. 

У прийдешньому 2013 році 
мають бути реалізовані нові 
соціальні ініціативи влади. 
Тому цей круглий стіл чітко 
змалював перед представниками 

організацій можливості 
та механізми здійснення 
подібних соціальних 
проектів. 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 
Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» провів 
круглий стіл з представниками музеїв та бібліотек 
Хмельницького та області. Його метою було ознайомлення 
працівників даних закладів з роботою Музею пам’яті 

жертв Голокосту при Общинному центрі «Тхія», надання 
методичної та консультаційної допомоги працівниками 
культурно-просвітніх установ з даної теми. 

Серед запрошених до діалогу були головний спеціаліст 
Обласного управління культури, релігії та національностей 
Тетяна Смолій, директор Державного історико-культурного 
заповіднику «Межибіж» Олег Погорілець, представники 
Обласного краєзнавчого, Обласного літературного музеїв, 
музею Проскурівського підпілля, Обласної наукової 
бібліотеки ім. М. Островського. 

Екскурсію оновленою минулоріч експозицією 
Музею пам’яті жертв Голокосту провела менеджер з 
культурно-просвітницької та общинної роботи Надія 
Уфімцева. Напередодні Міжнародного дня пам’яті 
жертв Катастрофи єврейського народу, яка лишила свій 

кривавий слід на Поділлі, цей захід 
ознайомив учасників круглого 
столу з можливостями музею, 
наповненістю його виставок та 
значимістю в сегменті історичної 
спадщини нашого краю. Надія 
Уфімцева розповіла про методику 
подачі інформації про Голокост 
учням шкіл, які проходять 
факультативні та позакласні заняття 
в приміщенні музею, вивчаючи 
Голокост за шкільною програмою. 

Круглий стіл розкрив перед 
його учасниками нові можливості 

сумісної співпраці. За його результатами  на травень 
2013 року було заплановано спільний навчальний захід 
для співробітників музеїв міста й області. З бібліотеками 
намітили низку заходів в розрізі теми «Визначні дати й 
події на Поділлі». 

В этот раз встреча состоялась для студенток 
Хмельницкого института социальных технологий ОМУРЧ 
«Украина». А провели её впервые в Центре планирования 
семьи при Хмельницкой областной больнице. Заведующая 
Центром планирования семьи 
врач онколог-гинеколог Ольга 
Владимировна Пухлякова,  
волонтер Хмельницкого 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Хесед Бешт», дала 
медицинский обзор этой 
темы. 

Молодым девушкам 
I-II курсов было полезно 
выслушать специалиста. 
О раке шейки матки услышишь не часто. Студенток 
ознакомили с методами диагностики и профилактики рака 
шейки матки, рассказали о возможности прививок против 
него. Большое влияние на уменьшение заболеваемости 
в недалеком будущем будет способен оказывать Центр 
планирования семьи. Однако пока он не работает в полную 
силу, главную скрипку в оркестре противодействия играет 
все-таки просветительная работа, которой занимается 
Проект Кешер. Ведь при любом онкологическом 

Проект Кешер в городе Хмельницком, в 
соответствии с реализацией проекта «Женское 
здоровье. Противодействие раку молочной железы 
и шейки матки» находит все новые пути работы и 
продвижения в деятельности по акцентированию 
внимания женщин к своему организму.

заболевании всегда важны два железных правила: «Лучше 
предотвратить, чем лечить» и «Чем раньше начать лечить 
– тем меньше последствий останется». Не могли обойти 
стороной и тему рака молочной железы. 

Руководитель молодежного крыла Кешер Хадаш Ольга 
Никитина выступила со своей презентацией превентивных 
мер заболеваемости мастопатией. Особую роль здесь 
отводилась демонстрации креативной социальной рекламы 
из разных уголков мира и собственных разработок Кешер 
Хадаш в Хмельницком. 

После всех выступающих руководитель Женской 
группы Проекта Кешер 
Ирина Герасименюк 
раздала участницам встречи 
печатные материалы по 
женскому здоровью и еще 
раз подчеркнула важность 
уважения девушки к 
себе и своему организму. 
Организаторы лекции 
уверенны, что многих 
слушательниц действительно 

минует незавидная участь онкологического заболевания 
именно потому, что вовремя будет проведено надлежащее 
обследование. А для этого, в первую очередь, нужно 
понимание самой девушкой важности своевременного 
осмотра у врача. 

Это далеко не последнее мероприятие в тандеме 
с Центром планирования семьи – вместе мы сможем 
спасти намного больше жизней и предотвратить больше 
заболеваний у женщин.

Женское здоровье - в надежных руках!

мастер-класс в технике “ленивый печворк“ от руководителя студии 
изобразительных искусств оЦ “тхия“ валентины клименко

Мастер-класс отснят Хмельницкой телерадиокомпанией “Поділля-
Центр“ в передаче Аллы Супруновой “У колі домашніх турбот“. Теперь этот 

видеоролик доступен к просмотру для всех пользователей 
Интернет. Для того, чтобы его посмотреть необходимо 
зайти на сайт Фонда “Хесед Бешт“ hesedbesht.org.ua или 
воспользоватся сайтом YouTube напрямую, введя в поиска 
название мастер-класса. Для всех владельцев смартфонов 
также возможна ссылка для перехода через QR-код.        

Это был второй этап проведения проекта. В 
предыдущем выпуске мы рассказывали о первом, когда 
молодежь собралась на мероприятие в ОЦ «Тхия» для 
совместного приготовления блюд еврейской кухни. 
Совместные поездки способны лучше познакомить 
молодых людей между собой. «Шадхен» - это уникальный 
проект, который призван именно для этого: знакомство с 
дальнейшей надеждой на возникновение новых еврейских 
семей. Это помогает противодействовать ассимиляции, 
укрепляет общинные связи. 

На горнолыжном курорте молодежь имела 
возможность полной мерой насладится пьянящей 
красотой заснеженных Карпат. Были доступны разные 
виды горнолыжного  спорта, множество сувениров и 
других развлечений. Во второй день веселая компания 
посетила город с богатой еврейской историей, сердце 
Буковины – Черновцы. Кроме экскурсии по городу, 
молодежь радо приняли в черновицкой синагоге. Здесь 
рэб Ноах Кофманский побеседовал с гостями, рассказал 
о синагоге и ответил на многие вопросы, задаваемые 
участниками проекта. 

Через неделю после возвращения домой ребята вновь 
собрались в ОЦ «Тхия» для совместного просмотра видео 
и фотографий с поездки. Проект показал, насколько важно 
общение в молодежной среде, проведение совместных 
мероприятий, привлечение менее активных членов 
общины к общению и жизни. 

Надеемся, что связи между 
участниками проекта не охладеют. 
И, с Б-й помощью, в будущем вся 
община отгуляет на хупе кого-нибудь 
из участников! 

Проект еврейских 
знакомств

В рамках молодежного проекта «Шадхен», 
который возглавляет менеджер Центра кризисного 
развития Людмила Шварцман, незамужние и 
неженатые члены еврейской общины посетили 
горнолыжный курорт «Буковель» с посещением 
города Черновцы.
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Час запалення свічок завжди можна переглянути в Інтернеті за 
посиланням: http://www.ru.chabad.org

Обери собі наставника, знайди друга 
і суди кожного прихильно

Мішна, Піркей Авот (Повчання батьків) 1,6

Саме тому Європейська фундація Ротшильд (Ганадів) 
виступила ініціатором проведення професійного навчального 
курсу для музейних працівників України. Серії відвідин 
музеїв України та спілкування з працівниками, які опікуються 
предметами юдаїки, підготували основу для проведення 
навчального курсу і у 2012 році розпочала свою роботу 
Програма Кетер: розуміння збірок юдаїки та опіка над ними 
в українських музеях.

Чотири рази на рік на 4-денні семінари у Львові 
зустрічались представники 19 музейних установ України, 
експерти та викладачі з Європи. Програма охопила широкий 
спектр тем від історії євреїв України, історії колекцій юдаїки 
в музеях Європи до PR-технологій. Особливе місце мали 
практичні заняття зорієнтовані на встановлення провенансу 
та походження предметів, відчитування клейм на срібних 
виробах та абревіатур на івриті, питання консервації та 
реставрації тощо. Однією з цікавинок курсу були відвідини 
музеїв Львову із оглядом колекцій юдаїки у цих закладах.

Музей єврейського побуту, що діє в Общинному 
центрі «Тхія» також став одним із учасників програми, а 
співробітник Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт» Надія Уфімцева успішно пройшла навчання та 
професійну підготовку. Завдяки своїм ґрунтовним знанням 
з юдаїки, Надія охоче допомагала колегам, роз’яснюючи 
різноманітні тонкощі та особливості єврейських традицій та 
допомагаючи з перекладами з івриту.

Результатом роботи програми стало налагодження 
професійних зв’язків між музейними працівниками, краще 
розуміння стратегії колекціонування та розуміння того, 
наскільки важливим для кожного предмета є його довга 
біографія. Окрім того, Фундація надала фінансову допомогу 
виданню буклету «Програма Кетер. Розуміння збірок юдаїки 
та опіка над ними в українських музеях», який ми раді 
представити увазі відвідувачів сайту ХБФ «Хесед Бешт» в 
його електронній версії (в розділі «Бібліотека»). У буклеті 
представлені усі заклади, що стали учасниками Програми 
Кетер з описами колекцій юдаїки, відомості про лекторів, 
вибрана бібліографія з єврейської матеріальної культури, 
відгуки учасників.

Крім того, Європейська фундація Ротшильда (Ганадів) 
підтримала ініціативу випускників Програми Кетер та надала 
фінансову підтримку для проведення у 19-20 вересня 2013 
року Науково-практичної конференції «Нові дослідження 
походження предметів юдаїки в музеях України». 
Організаторами конференції стали ХБФ «Хесед Бешт» та 
Державний історико-культурний заповідник «Межибіж». 
Закликаємо усіх зацікавлених слідкувати за оновленнями на 
сайті з приводу участі в конференції.

Влас. інф.

Не секрет, що Україна має чудові збірки предметів 
юдаїки, які репрезентують кількасот літню історію та 
культуру єврейського народу. Так само не секрет, що збірки 
юдаїки вивчені дуже і дуже мало, адже спеціалістів, які 
мають необхідні та специфічні знання – одиниці.

На 28-й сторінці буклету 
розміщене фото таліту, який 
за життя належав почесному 

члену нашої общини Абі 
Давидовичу Калінеру

Если обратится к Интернет-
источнику “Википедия”, то ресурс даст 
нам следующие объяснение  понятия 
«шаббат — (ивр. шаба́т, идиш — ша́бэс) 
от шабат — «покоился, прекратил 
деятельность»), в иудаизме — седьмой 
день недели, в который Тора предписывает 
воздерживаться от работы».

Как можно заметить, основной  упор 
трактовки делается на действенное 
значения термина, то есть, основной 
закон субботы – ограничение рабочей 
деятельности. Итак, нашу общую, 
семейную подготовку к  встрече «Царицы Субботы» 
мы начнем с описания перечня действий, который 
воспрещается совершать после захода солнца.

Если обращаться к первоисточнику – Торе, то данных 
видов работ существует тридцать девять.

Мудрецы  выделили множество  концепций и 
основных категорий деятельности, запрещенной в 

субботу.  Концепции  основных категорий творческих, 
созидательных действий (ав мелахот), их производных, 
разновидностей (толдот) и действий, запрещенных 
согласно постановлению раввинов, законоучителей (исур 
дерабанан).

Для на начала мы представим вам первых одиннадцать 
запретных действий. Одним из главных атрибутов 
обряда субботы, являются халы – булки плетенки, то 
есть хлеб. Согласно трактовке Иерусалимского Талмуда 
главенствующие одиннадцать видов работ связаны именно 
с процессом  изготовления хлеба – «лэхэм  апаним» 

(ивр.). К запретным действиям относятся 
следующие виды работ: от начала посадки 
растений, пахоты, жатвы, связывания 
снопов, молотьбы, отделение зерен от плев, 
сортировки, помолки зерновых, отделение 
чистых зерен от посторонних семян, 
камешков и др. до процесса замеса теста  и 
собственно выпекания.

Как сказано в главе Итро книги Шмот 
20:10 – «Не делай никакой работы в 
шаббат».  

В следующем номере мы продолжим 
эту тему. И помните, часы субботы святы 

и одухотворены, чтите их, как сказано в законе. Ибо на 
соблюдении традиций и заповедей  держится каждая 
еврейская семья, община, хрустальный еврейский мир 
день за днем. 

Ольга Никитина

Шаббат в каждый дом
Данная заметка начинает цикл методических 

рекомендаций  еврейским хозяйкам по встрече 
субботы в традиционном стиле с должными 
атрибутами и настроением.  
Шаббат по должному праву считается 
еженедельным праздником и как особенный день  
имеет свои обязательные составляющие.  каноны, 
ограничения, требования.

Продолжение в следующем номере

и н н о в а ц и и
Доводилось ли Вам пользоваться интернет-магазином? Знаете ли Вы, что цены там практически всегда 

ниже, чем в любом оптово-розничном магазине вашего населенного пункта? Хотите приобрести бытовую 
технику, электронику и сверить цену на товар с интернет-магазином, но не умеете пользоваться? Что же, 
новая консультативная услуга ХБФ «Хесед Бешт» совместно с компьютерным центром Проекта «Кешер» 
именно для Вас! Мы поможем вам сверить цену, выбрать товар, узнать об ассортименте. А дальше – решать 
непосредственно Вам! Не забывайте, что сэкономленные на покупке деньги можно пожертвовать на добрые 
дела. Консультации проводятся каждый четверг с 15:00 до 16:00 в Общинном Центре «Тхия».

 Предварительная запись по телефону 72-01-81, Вячеслав Нагнибеда

Например, ребенка называли Цви - дословно «олень». 
Но, принято, что «святое имя» не произносят часто: его 
используют при обрезании, при вступлении во взрослый 
возраст - 13 лет при обряде « бар-мицва», при вступлении в 
брак, а также при всех религиозных ритуалах; его же пишут 
на могильном камне. Для повседневного употребления 
служит «кинуй» - «бытовое имя». «Цви» - «олень» - «гирш» 
на языке идиш. А отца зовут «Йехуда» - на идиш «Юдель». 
Таким образом, Цви-бен-Йехуда - он же Гирш сын Юделя. 
Скажем, по казенным документам Гирш (или Герш в 
зависимости от диалекта и грамотности писаря) Юделевич 
Кожушнер. Переселившись в город Гирш Юделевич 
адаптирует имя в Григория - может быть Юделевича, а может 
быть и Юрьевича. При всем этом тут изменение имени идет 
постепенно и логично.

Этого не скажешь о фамилии - в нашем примере, 
Кожушнер. Правда, каждый, услышав ее, воспримет ее как 
еврейскую. Таковой она и будет - и в то же время ничего 

общего с еврейской антропонимической традицией она 
не имеем и получена очень недавно. Может быть, тогда, 
когда, собираясь в город Гершко, сын Юделя Хромого (или 
Рыжего, или Длинного), пришел в кожушнельский сельсовет 
за нужной справкой. Тут-то ему и написали Герш Юделевич, 
а фамилию, не долго думая, произвели от названия поселка 
Кожушня: Кожушнер. А могли бы и Кожушнянский и т.д.

Евреи, как и другие народы Ближнего и Среднего 
Востока, фамилий никогда не имели, а назывались только 
отчествами, присоединяя их словами «бен» - (сын) или 
«бат» - (дочь). И каждый уважающий себя человек должен 
был знать не менее семи имен предков. Поскольку имена 
могли повторяться, для различения их могли добавить 
название населенного пункта, где уважаемый предок жил 
(Иерушалми - Иерусалимский, Фаюми - Фаюмский, Бавлеи 
- Вавилонский, а позднее - в странах рассеяния: ми Тудела 
- из Туделы, ха Роми - Римский, ха Ляди - Лядер - Лядский 
и т. д.). Иногда же добавлялось прозвище: Яффе (Иоффе) 
- красивый, Шапиро - благообразный, Клугер - умный или 
название профессии: Сандалар (Сандлер) - сапожник, Хайят 
(Хаес) - портной, Софер – писец и т.д.

Те же, кто происходил из двух священнических родов: 
Коhенов - священников или Леви - помощников священников, 
обязательно добавляли hа Коhен или hа Леви. Отсюда и 
пошли разнообразные Коэны, Коны, Коганы, Куны, Каганы 
и т.д. и Леви, Левины, Левиевы и даже Льюисы (английское 
чтение Lewis; в данном, правда, случае, это не обязательно 
евреи: имя это широко использовали англосаксы в период 
протестантского увлечения ветхозаветными именами). 
Однако, развитие общественной жизни требовало, чтобы 
все граждане имели документы и фамилии. К XVIII веку 
большинство населения Европы еще не имело устоявшихся 
фамилий; в России же они не устоялись и к 1917 году (а 
учитывая восточные владения империи, они установились, 
дай Бог, к 50-м года нашего века).

Личные и наследственные имена евреев нашей 
черты оседлости - то есть собственные имена 
и фамилии - интересная для исследования тема. 
Во-первых, они характерны для всех ашкенази - 
подавляющего большинства еврейского населения 
мира; во-вторых, они имеют свои местные 
особенности: например, отличаются большой 
пестротой. Например, одного и того же человека 
могут звать Герш, Гершко, Цви-бен-Йехуда, Герш 
Юделевич и в миру Григорий Юрьевич. И ничего 
в этом удивительного нет. Обычно по традиции 
новорожденному дают «святое имя» (шем кадош). 
Оно всегда на иврите и взято из книг Святого 
писания. Мальчик получает его на 8-й день жизни - 
при обрезании, имя же девочки объявляет ее отец в 
первую субботу от рождения с возвышения в синагоге.

О еврейских именах

Продолжение в следующем номере


