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Слідкуйте за оголошеннями в Общинному Центрі 
«Тхія», Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» 
та за повідомленнями від кураторів!

Програма заходів та занять Общинного 
центру «Тхія» на червень 2013 г.

п е р е м о г а  

Образ здорової матері 
намагалися передати діти, які 
взяли участь уВсеукраїнському 
конкурсі, ініційованому Українською 
федерацієюборотьби проти раку 
та приуроченому Всесвітньому 
Дню матері.Конкурс проводиться 
у крупних містах України, але 
Хмельницькийпотрапив до їх 
переліку завдяки успішній діяльності 
представництважіночої організації 
Проект Кешер  при Хмельницькому 
благодійномуфонді «Хесед Бешт» та 
реалізації проекту «Жіноче здоров’я. 
Протидіяраку молочної залози та 
шийки матки».

До участі у першому етапі конкурсу запрошувалися роботи 
дітей,присвячені темі «Здорова мамам – щасливі діти» та виконані 
у різнихтехніках: малюнки, поробки, віршовані чи прозові твори 
й фотографія.Активісти Проекту Кешер вклали у проведення 
даного етапу подвійнийсенс, позаяк важливою метою діяльності 
як цієї організації, так і Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» є вкоріненнятолерантності й міжнаціонального 
порозуміння. Відтак у першому етапівзяли участь діти різних 
національних громад, а саме української,польської та єврейської. 

Адже жодна національність не має значення,коли мова йде про 
найчистіші почуття дитини до жінки, яка подарувалаїй життя – до 
рідної матері.

Активну участь у конкурсі взяли вихованці  Хмельницької 
дитячої школимистецтв. Клієнти студії зображальних мистецтв 
при Общинному Центрі«Тхія» трудилися над створенням 
колективної роботи з солоного тіста,на яку пішло близько двох 
тижнів часу пліч-о-пліч. Є у списку учасників йучасниця з міста 
Кам’янець-Подільський, яка вклала свої почуття доматері у 
роботу в техніці «вишивка бісером».

Презентаційна виставка робіт пройшла 29 квітня у галереї 
ОбщинногоЦентру «Тхія». Організатори 
нагородили заохочувальними сувенірамидля 
творчості усіх присутніх авторів робіт, задля 
ще більшогозаохочення їх творити. 

А вже 11 травня у Харкові зібралося 
повноважне журі конкурсу, яке високо 
оцінило роботи наших дітей. Отож у віковій  
категорії до 10 років Герасименко Дарія 
зайняла перше місце у номінації “Робота 
з глини“. Наталія Нетяга з Кам`янець-
Подільського виборола друге місце в 
категорії до 18 років у номінації “Робота 
з бісеру“. Андрушко Марина з польської 
громади стала лауреатом конкурсу а 
всі  учасники 
колективної роботи 

на чолі з керівником Валентиною Клименко 
були відзначені особливими дипломами й 
подяками. Подяку в підтримці конкурсу 
в нашому місиі отримав директор фонду 
“Хесед Бешт“ Ігор Ратушний.

Кошти, зібрані під час конкурсу, 
будуть витрачені для благодійногозаходу, 
приуроченому Всеукраїнському  Дню 
боротьби з раком молочноїзалози, яке 
відбудеться 20 жовтня у Києві.
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Здорова мама - щасливі діти
Образ здорової матері намагалися передати діти, які 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі, ініційованому 
Українською федерацією боротьби проти раку та 
приуроченому Всесвітньому Дню матері. Конкурс 
проводиться у крупних містах України, але Хмельницький 
потрапив до їх переліку завдяки успішній діяльності 
представництва жіночої організації Проект Кешер 
при Хмельницькому благодійному фонді «ХеседБешт» 
та реалізації проекту «Жіноче здоров’я. Протидія раку 
молочної залози та шийки матки».

«Ніч музеїв» — міжнародна акція, яка дозволяє оглянути 
експозиції музеїв у пізній час доби. Захід приурочений до 
Міжнародного дня музеїв, який відзначають 18 травня. У ніч 
з 18 на 19 травня більшість музеїв-учасників акції відкриті для 
відвідувачів після заходу сонця, можливо й до ранку. Вперше «Ніч 
музеїв» була проведена в Берліні в 1997 році. Вдруге — 1999 року 
за ініціативою Міністерства культури і комунікацій Франції, а 
вже у 2005 році по всьому світові до акції долучилися 750 різних 
музейних установ. Тепер традиція не зачиняти двері музеїв у їх 
міжнародний день дійшла і до нашого міста. Щоправда акцію в 
«чистому вигляді», підтримали лише музейні програми Общинного 
Центру «Тхія» при Хмельницькому 
благодійному фонду «ХеседБешт». Про 
це свідчить і єдиний в присвяченому 
нашому місту розділі запис  
електронного загальноєвропейського 
реєстру установ-учасників акції. Решта 
державних та недержавних музеїв, 
яких у місті налічується до двох 
десятків,обмежилися або денними 
заходами, або взагалі проігнорували 
нову тенденцію. Це наводить на роздуми, 
позаяк завжди чуємо невдоволені 
голоси народних мас: «Культура в нас 
на низькому рівні», «Культурні віяння 
заходу лише шкодять», «Безкультурна у нас молодь!». От і 
культурна традиція Заходу пречудова, і можливостей її інтеграції 
вистачає… Але як завжди нам чогось бракує.

Вечірні заходи у Общинному Центрі «Тхія» ототожнили темою 
«Єврейське щастя». До уваги відвідувачів були представлені 
різнопланові заходи: екскурсія музейними кімнатами Центру, 
майстер-клас приготування десертів єврейської кухні та перегляд 
кінокартини «Чужа серед нас», режисера СідніЛюмет. О 18:00 
двері Общинного Центру не зачинилися, як завжди, а навпаки – 
гостинно запросили відвідувачів. Співробітники Центру навіть  
переодяглися у традиційні єврейські вбрання аби підкреслити 

колорит минулих часів, якими пропонували мандрувати цієї ночі. 
При вході відвідувачів пригощали мацою, а всім чоловікам 

пропонували вдягнути кіпу – традиційний головний убір. 
Екскурсія починалася з Музею єврейського побуту, яка 
розповідала про життя й побут єврейської громади Проскурова з 
часів його заснування й донині. Наступний музей розкривав перед 
відвідувачами тему жахливих подій Голокосту на теренах нашої  
області. На завершення екскурсії організатори лишили Музей 
держави Ізраїль. 

Кулінарний майстер клас продемонстрував учасникам акції 
нескладні рецепти приготування смачних страв з використанням 

маци. Зокрема власними руками 
відвідувачі могли приготувати солодкі 
ковбаски з подрібненої маци. А на 
згадку про недавнє юдейське свято 
Шавуот, про суть якого також згадували 
співробітники ОЦ «Тхія», гостям 
пропонували приготувати творожні 
кекси.

З 21:00 у кінозалі Общинного центру 
розпочалася демонстрація кінофільму 
«Чужа серед своїх». Організатори 
акції вирішили показати звичайне кіно 
детективного жанру, місцем дії якого 
була єврейська громада Брукліна. Під 

кінець дня такий фільм був якраз доречним. 
Власне сам захід порадував не лише відвідувачів, про що 

свідчать змістовні записи у книзі відгуків для відвідувачів 
музеїв, але й самих організаторів. «Ніч музеїв» можна 
сміливо вважати полікультурною, позаяк у ній взяли участь 
люди різних національностей та віросповідань: ісламісти, 
католики, православні та іудеї. Колоритним відвідувачем 
став восьмидесятидворічний пан з Польщі, який потрапив на 
екскурсію випадково, але високо оцінив рівень заходу та його вагу 
в культурному руслі міста. 

Дата Час Захід

1.06 10:00 Зустріч групи «Проект Кешер» м.   
  Хмельницького у с. Печеськи
2.06 12:00 Музична зустріч з єврейською   
  громадою м. Ізяслав
2.06 11:00 Недільна школа
9.06 7:00 Етнографічна експедиція єврейськими  
  місцями Хмельницької області
9.06 11:00 Недільна школа
5-6.06 14:00 Зйомка телепередачі за участю   
  керівника ізостудії ОЦ «Тхія» 
  Валентини Клименко
12.06 15:30 Кіноклуб
13.06 14:00 Клуб вивчення глав Тори
 16:00 Гурток рукодільниць «Шальва»
 19:00 Молодіжний кіноклуб
16.06 11:00 Недільна школа
20.06 14:00 Клуб вивчення глав Тори
 16:00 Гурток рукодільниць «Шальва»
 19:00 Молодіжний кіноклуб
23.06 11:00 Недільна школа
26.06 15:30 Кіноклуб
30.06 11:00 Недільна школа

НІЧ муЗеїв у ОБщиННОму ЦеНТрІ “ТХІя“

З нагоди Дня Перемоги Хмельницький 
благодійний фонд “Хесед Бешт“ разом з 

працівниками та клієнтами, взяли участь в 
урочистій ході, мітингу й покладанні квітів та 

вінку до вічного вогню. ми пам`ятаємо лихоліття 
тих страшних часів, бережемо та передаємо 
спогади очевидців, протидіємо зародженню 

фашизму в сучасному суспільстві. 
вітаємо зі світлим Днем Перемоги усіх тих, хто 

наближав його на фронтах і в тилу!



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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Будущее не возможно 
без прошлого – эта избытая 
истина не требует  пояснений 
или рассуждений. Мы 
строим свое будущее на 
основах, которые получили 
от наших предков и от того, 
насколько прочными были 
эти основы, будет зависеть 
наша собственная судьба. 
Но не стоит рассчитывать 
лишь на уже имеющееся: без 

кропотливой работы, без дружности и постоянного обучение, 
даже самая прочная основа не даст качественно новых 
результатов. 

Сегодня я хотел бы затронуть тему преемственности 
поколений в нашей общине. Один еврейский филолог 
дал довольно четкое определение этому термину: 
«Преемственность поколений – это кагдакаждоепоследующ
еепоколениепродолжаетстроительствоХрама. Продолжает 
не разрушаяранеепостроенного, а используя его как базу». 
Наша вера, наши традиции и наша история уже подготовила 
всё необходимое, чтобы теперешнее поколение сознательных 
членов общины вложили свой камень в стену нового Храма, 
который обязательно будет построен на руинах старого. 

Оглянувшись назад, мы сами можем оценить масштабы 
нашего наследия и задачи, поставленные перед нами и 
нашими последователями. Прискорбно, но необъятно 
большая часть того, что мы могли получить, сгорела в 
гиене концлагерей, полегла вместе с нашими собратьями 
в сырую землю братских могил или разлетелась по свету, 
уносимое гонимыми разными режимами репатриантами. 
Когда евреи уже без опаски смогли гордо признавать свою 
национальность, открыто исповедовать свою веру, община 
лишилась почти всех материальных благ, которыми владела 
до этого. На улицах городов и местечек уже не было слышно 
разговоров на идиш.  Памятники разрушались от времени и 
бесхозяйственности, кладбище зарастало сорняками. 

Но не стоит думать, что это было настолько ужасно. 
Преемственность людей моего поколения от старших очертила 
будущее развития общины на несколько десятилетий вперед. 
Не смотря на трудности и смену политических режимов, 
нестабильную экономику, реформы в стране, где нам выпала 
судьба жить и в сознаниях людей вокруг, мы получили от 
родителей главное – четкое осознание того, кто мы и что 
нам следует делать. Именно руины прошлого стали для нас 
той базой, с которой стартовал новый отсчет не траурных, а 
наоборот – зодчих времен существования еврейской общины. 

Сегодня наша община находится на высоте, но это еще 
далеко не предел – это лишь одна из ступеней ее высокого 
взлета. Мы совместно восстановили практически все, что 
было разрушено или потеряно. И вот именно теперь перед 
нашим поколением стоит особо важная задача: передать 
наши знания, умения, идеалы и стремления поколениям, 
которые останутся после нас. 

Меня возмущает, когда про нашу молодежь отзываются 
плохо. Наша еврейская молодежь – самая лучшая молодежь 
извсе кого мне довелось повидать. Это целеустремленные, 
умные и действенные люди. Многие из тех, кто вот-вот примут 
у нашего поколения инициативу развития общины, уже сами 
имеют детей и воспитывают их в правильном направлении 
мудрости и морали. Но это совсем не повод считать нашу роль 
завершенной. Ведь именно на этом этапе следует поддержать 
наших последователей больше всего. Именно теперь нам 
нужно поддержать наших последователей: материальной 
помощью тех, кто в ней нуждается, компетентным советом 
того, кто ищет пути улучшения себя или своей деятельности 
и наставлением тому, кто теряет цепочку самоидентификации 
в современном обществе. 

Как глава общины и директор Хмельницкого 
благотворительного фонда «ХеседБешт» я призываю всех вас 
быть внимательнее друг к другу. Я знаком со всеми вами и 
могу представить, на что способен каждый из вас. Общайтесь 
друг с другом, не ждите, пока кто-то попросит вас о чем 
либо а ищите пути поделится своими знаниями и умениями 
с другими. Наша община развивается и совершенствуется 
именно для каждого из вас, а не для кого-то другого. 

Игорь Ратушный

Как в ушедшем грядущем 
зреет, так в грядущем 

ушедшее тлеет
Еврейская мудрость

О важности 
преемственности поколений
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Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» та всі його 
працівники входять до профспілки соціальних працівників. 
Первинну організацію у Фонді очолює Алла Клопотюк. 
Співробітники Фонду часто проходять тренінги, семінари та 
заняття щодо підвищення лідерських здібностей, опановують 
нові методики розвитку особистості та покращення професійних 
навичок. Саме тому ініціатива проведення схожих занять для 
профспілчан співробітниками Фонду якнайкраще прийшлася до 
душі як керівництву профспілки, так і учасникам з’їзду. Адже 
активісти профспілкового руху мають володіти неабиякими 
лідерськими здібностями.

У Общинному центрі «Тхія» делегати мали змогу 
поспілкуватися з активним учасником профспілчанського руху, 
директором ХБФ «Хесед Бешт», Заслуженим працівником 
соціальної сфери України Ігорем Ратушним.  Гості розбилися на 
три групи й почергово відвідували двадцятихвилинні тренінги, 
підготовані співробітниками Фонду. Для багатьох активістів 
профспілок така форма розвитку була новинкою, але лишила 
позитивні враження. Тренінги мали на меті познайомити 
між собою людей для більш тісного спілкування та обміном 
ідеями, пробудити приховані завдатки лідера у колективі. Деякі 
заняття мали показати, що немає таких завдань, які були б не 
під силу зібраній команді. Відтак, профспілчанам доводилось 
висловлювати свої думки про лідерство, пролазити крізь обручі, 
спільно будувати паперові башти, щоб вони трималися купи й 
виконувати багато інших простих, але ефективних з точки зору 
психології, вправ на спільну командну та індивідуальну лідерську 
діяльність.

Інтерактивні форми роботи з людьми достатньо популярні 
на  Заході, але в Україні представлені ще досить слабко. Як 
керівництво Профспілка працівників соціальної сфери, так і 
співробітники ХБФ «Хесед Бешт» вважають, що проведені 
тренінгові заняття дадуть поштовх до ще активнішого становлення 
профспілчанського руху.

Вклад у розвиток профспілки
Черговий з’їзд провели працівники Профспілки соціальної 

сфери при Федерації профспілок України. Офіційна частина, 
на яку прибули представники первинних організацій всієї 
області, пройшла у залі засідань будинку профспілок під 
проводом голови організації Цюзіка О. Д. Після перерви 
делегатів запросили до Общинного центру «Тхія» при 
ХБФ «Хесед Бешт» для проведення другої частини зборів, 
яка кардинально відрізнялася за форматом й мала на меті 
підвищення лідерських якостей керманичів профспілок.

Два роки тому у Хмельницькому 
благодійному фонді «ХеседБешт» 
до вирішення кризових ситуацій у 
житті клієнтів вирішили підійти по-
новому. Спеціально для цього було 
створено Центр кризового розвитку, 
який перебрав на себе функції 
аналітичного органу швидкого 
реагування, що здатний допомагати 
людям у критичних ситуаціях. 
Особливість роботи Центру 
випливає з головної мети діяльності 
Хмельницького благодійного фонду 
«ХеседБешт»: «Дійти до кожного клієнта й вирішити якомога 
ширший спектр його проблем». Ідея доволі проста: людині важко 
допомогти опосередковано, звернувши увагу на одну проблему й 
не зважати на інші. Комплексний підхід до оцінки важкості стану 
клієнта й такий самий комплекс дій, щодо подолань кризових 
явищ його життя – ось єдина вірна запорука успіху допомоги. 

Центр кризового розвитку покликаний займатися не лише 
ситуативними розглядами випадківз клієнтами, але й веде 
моніторинг клієнтів у подальшому. Криза – річ вперта та 
підступна, що має здатність давати рецидиви, якщо людина 

знову лишається на самоті. Тому підтримка людей вже після всіх 
пережитих негараздів – важлива частина роботи Центру.

Відтак, 5 квітня 2013 року, Центр кризового розвитку провів 
чергове зібрання клієнтів у Общинному центрі «Тхія». Приємно 
відзначити, що зараз нагальних кризових явищ, які б гостро 
стояли перед клієнтами, що знаходяться на обліку Центру, немає. 
Хмельницький благодійний фонд «ХеседБешт» пильно слідкує 
за станом здоров’я цих людей. Адже саме здоров’я та фізичний 
стан є найбільш вразливим місцем людини, з якого може початися 
кризова ситуація. Так само Фонд дбає про матеріальну підтримку 
клієнтів, допомагає вирішувати питання побутового характеру, 
забезпечує продуктовими наборами та гуманітарною допомогою 
від інших благодійників. 

Зібрання проводила менеджер ХБФ «ХеседБешт» Людмила 
Шварцман. Для клієнтів були створені 
затишні, «домашні» умови з теплим 
чаєм та печивом. Атмосфера допомогла 
клієнтам розслабитися, вийти за рамки 
напруженості, що дозволило їм якомога 
більше розповісти про свій стан, речі, які 
їх турбують. Це дозволяє Центру кризового 
розвитку проводити аналітичний зріз 
ефективності своєї роботи, відшукати нові 
шляхи задоволення потреб клієнтів. 

Оскільки зовсім нещодавно світ 
відзначав день веселощів та жартів, 
для клієнтів продемонстрували 
короткометражний жартівливий ролик з 

нарізкою улюблених афоризмів кіноіндустрії радянського часу. 
Люди мали змогу також поспілкуватися одне з одним, позаяк за 
час перебування цих людей у Центрі, між ними встановилися 
теплі товариські стосунки. А це – ще одна запорука того, що 
кризові явища траплятимуться рідше. Адже коли опускаються 
руки, головне, щоб вчасно підставили міцне дружнє плече ті, хто 
знаходяться поруч. 

Криза: опущені руки чи дружнє плече?
Для початку з’ясуємо ключове поняття теми, яка 

розглядатиметься надалі. Отож, вільна енциклопедія 
«Вікіпедія» подає наступне тлумачення слова, яке на слуху 
у пересічних громадян ще, певне, з 90-х років минулого 
століття: «Кри́за — розклад, занепад, загострення 
(політичних, економічних, соціальних) протиріч, а 
також переломний момент хвороби, коли стан хворого 
поліпшується чи погіршується». І якщо криза в державі 
стосується всіх і кожного, тому в загальному відчувається 
більш м’яко, особиста криза кожного, пов’язана зі здоров’ям 
чи погіршенням соціального статусу – сильний удар по 
особистості, здатний приголомшити, а декого і зламати. 

п і д т р и м к а 

Зараз ми втрьох проживаємо в маленькій кімнатці гуртожитку, 
яку мені придбала мати. Чоловік, як це часто буває, нас покинув, 
лишивши мене і дітей без опіки. Я працюю на мінімальну 
зарплатню (1000 грн.), жодних аліментів колишній не платить й не 
платитиме. Накопичується вже й без того чимала заборгованість 
за комунальні платежі. 

Але світ не без добрих людей! І я в цьому вкотре 
переконалася, коли звернулася до Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт» і особисто поспілкувалася з директором 
Ігорем Олександровичем Ратушним.  Після цієї душевної розмови 
та порозуміння, Фонд знайшов можливість погасити мою 
заборгованість. 

Оскільки ми живемо у гуртожитку, нам доводиться 
користуватися електричною плиткою. Нещодавно ця річ вийшла 

з ладу, а це означало – відсутність елементарної можливості 
готувати їжу. І знову ми були вимушені звернутися по допомогу 
до Фонду «Хесед Бешт» та Ігоря Олександровича. Неможливо 
передати радість нашої сім’ї, коли прохання про плитку було 
вирішене в нашу користь. 

І я хочу подякувати Хмельницькому благодійному фонду 
«Хесед Бешт», всім його працівникам, а особливо директору 
Ігорю Ратушному, за ту допомогу, яку надали для нашої сім’ї. Я 
думала, що моя ситуація безвихідна, мало не опустилися руки, 
коли плитка вийшла з ладу, адже без неї ми не маємо, як жити. За 
мою мізерну зарплатню нову купити було просто нереально. Але 
Ігор Олександрович відкликнувся на нашу біду.

На сьогоднішній день я також отримую допомогу у вигляді 
продуктів харчування за програмою «Дитячий магазин» для 
підтримки моїх дітей. Ми надзвичайно вдячні за це, позаяк 
дітям, які ростуть, завжди потрібно достатнє харчування, яке ми 
отримуємо завдяки ХБФ «Хесед Бешт». 

Я переконана, що ця благодійна організація ще довго-довго 
зможе підтримувати й мою сім’ю, та всіх тих, кому конче потрібна 
допомога. Ніхто з єврейської громади не лишиться знедоленим, 
поки існуватиме Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт». 

Я, Мирослав і Вероніка надзвичайно вдячні вам за допомогу!

С. Кухарська

Я, Кухарська Світлана Петрівна, хочу розповісти свою 
сімейну історію. Я вийшла заміж у сімнадцять , з чоловіком 
прожила у шлюбі чотирнадцять років. Маю двоє діток: 
Мирослава, віком тринадцять років та семилітню Вероніку. 
За своє сімейне життя, яке я пройшла разом із чоловіком, 
я, практично, нічого не нажила. Батько моїх не мав 
постійного місця роботи, з часом почав випивати. Звісно, 
це почало відображатися на дітях: помітно погіршувався 
психологічний стан ще не готових до таких ситуацій юних 
особистостей. 
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п р о е к т    к е ш е р  

о б щ и н а 

23 апреля в Деражне 
представители Проекта «Кешер» 
были приглашены в районную 
музыкальную школу. Лекция-
презентация активистки Женской 
группы Проекта «Кешер» Наталии 
Герасименко предназначалась 
для педагогического коллектива 
школы, сотрудниц  деражнянской 
районной библиотеки, местного 
территориального центра по работе 
с людьми из групп риска и клиентов представительства ХБФ 
«ХеседБешт». Презентация проходила в актовом зале образцовой 
во все года музыкальной школы. Примечательно, но именно в 
этом заведении теперешняя активистка Проекта «Кешер» Наталия 
Леонидовна, а тогда – молодая учительница музыки, начинала 
свою трудовую деятельность.  В зале присутствовали как ее 
бывшие коллеги-педагоги, так и бывшие ученицы, которые теперь 
продолжают приобщать детей к музыке. 

На презентации проекта «Женское здоровье. Противодействие 
раку молочной железы и шейки матки» Наталия Леонидовна, как 
всегда, акцентировала внимание женщин к своему здоровью, а 
присутствующим мужчинам – напоминала о важности заботы о 
своих любимых. Также присутствующим продемонстрировали 
видеоролик «Право На жизнь», презентованного общественной 
организацией «Центр по содействию расширения социальных 
программ в области охраны здоровья «Равное право на жизнь». 
Всем присутствующим были розданы проспекты с напоминаниями 
о важности самообследования. Со своей стороны, преподаватели 

музыкальной школы подарили всем собравшимся два 
произведения мировой классики для фортепиано.  Стоит также 
отметить, что деражнянские женщины, пришедшие на встречу, 
ежегодно проходят плановый осмотр врачем-мамологом без 
применения мамографа. Этот факт порадовал наших активистов, 
однако проходить проверку чаще раза в год – актуальный вопрос 
для жительниц нашей страны. Запущенная экология, стрессы, 
Чернобыль – вот тому причины.

Поездка в городоцкий реабилитационный центр «Віра в 
життя», которая состоялась 26 
апреля, проводилась для женщин 
из групп риска, которые посещают 
центр, а также для персонала. 
Презентацию посетила начальник 
управления социальной защиты 
Городоцкой РДА Пятак Галина 
Василиевна.  Взяв заключительное 
слово, она искренне поблагодарила 
Проект «Кешер» и ХБФ 
«ХеседБешт» за сотрудничество 
и актуализацию темы опасного 

заболевания в обществе. Слушательницы же просили передать 
привет волонтеру Проекта «Кешер», главному онкологу-мамологу 
области Гарри Дробнеру: некоторые из присутствующих женщин 
уже имел повод встречи с доктором. 

Параллельно с презентацией в Центральной районной 
больнице Городка проходили плановые обследования для 
женщин под руководством главного врача онколога-гинеколога 
Хмельницкой области, волонтера Проекта «Кешер» Татьяны 
Пятницкой. Все желающие городчанки могли посетить ЦРБ и 
пройти проверку молочных желез. 

Проект «Женское здоровье. Противодействие раку молочной 
железы и шейки матки» продолжается, а значит, совсем скоро 
наши активисты вновь будут выступать перед женщинами, вновь 
поднимать  вопросы о важности самообследований. Мы верим в 
благородность нашего дела и будем стараться помочь всем, дабы 
страшный диагноз «рак» врачи ставили все реже.

Вечер памяти задел самые тонкие струны в душах 
членовеврейскойобщины. Отойдя от рутинныхдел, 
перед шаббатом, в Домкультуры пришли люди разноговозраста, 
разногорода занятий. Многиеиз них не посещаю тпрограммы 
Хеседа, не ходят на собранияобщины, ноуважение к 
матерям присущекаждому и каждый, ктопосетил наш вечер, 
глубокоэтоощутил.

После поминальной молитвы на сцене звучали 
трогательныепесни в исполнении, какпрофессиональныхпевцов, 
так и арматоров, звучали стихотворныепроизведения. На 

т о л е р а н т н о с т ь

Постать рабі Нахмана особлива для всіх клієнтів ХБФ «Хесед 
Бешт», адже р. Нахман був правнуком видатного меджибізького 
праведника, засновника хасидизму Баал Шем Това, в честь якого 
і названо наш хесед. Подорожі та гостини до Бешта стали уже 
традицією для клієнтів фонду, але подорож до Умані та рабі 
Нахмана для майже всіх учасників екскурсії була першою.

У дорозі, проїжджаючи містами та містечка, учасники почули 
цікаві розповіді  життя єврейських громад у цих населених 
пунктах від екскурсовода, менеджера з культурно-просвітницької 
та общинної роботи Уфімцевої Надії. Вона ж провела екскурсію 
і в самому м. Умань, розповіла про видатне, хоч і нелегке, життя 
рабі Нахмана. В самому огелі група розділилась на дві частини – 
чоловіки та жінки з дітьми окремо зайшли помолитись до могили 
рабі Нахмана за благополуччя своїх родин, громади, миру у світі.

Друга частина подорожі відзначилась відвідуванням 
знаменитого парку Софіївка, де всі просто насолоджувались 
прекрасною природою та відпочивали.

Незважаючи на довгу дорогу, подорож пройшла весело, адже 
найголовніше у таких випадках – гарна компанія, а з цим не було 
жодних проблем.

Оскільки літо тільки розпочалось, подібних подорожей 
планується чимало, тож будьте активними, приймайте участь у 
заходах та роботі гуртків і клубів нашого фонду та ОЦ «Тхія».

к е й т а н а   

Презентации в районных центрах области
Наступило весьма подходящее время для поездок в 

регионы нашей области. А если учесть, что их цель – 
продолжение реализации проекта «Женское здоровье. 
Противодействие раку молочной железы и шейки матки»,  
то времени лучше просто и не придумаешь. И так, за 
неделю активисты Проекта «Кешер» в сотрудничестве с 
Хмельницким благотворительным фондом «ХеседБешт» 
посетил два районных центра – города Деражня и Городок. 

Аидиш емаме — сколько теплоты  и глубокого 
жизненногосмысла в этомсочетаниидвухслов на идиш, 
обозначающихсамуюродную, самуюзаботливую и 
самуюлюбимуюеврейскую маму. Память о тех матерях, 
которые уже покинули наш мир, одарив живущих 
нынедетейлюбовью и давшихим путь в жизнь, 
почтила еврейская община Хмельницкого. Ини
циаторомпроведенияэтогомероприятия стала 
волонтер общины, глава общества «Мыдетитвои, 
Украина» Ива Григорьевна Храмцова. 
Хмельницкийблаготворительный фонд «ХеседБешт» 
подруководствомИгоря Ратушного поддержалидеюп
роведенияпамятноговечера и обеспечилегологистику 
и техническуючасть. Не говоря уже о том, что весь 
коллективФондаприсутствовал на мероприятии в 
городском Доме культуры.

разныхязыкахартистывоспевали образ матери: здесьбылрусский, 
украинский, идиш. Нокакимбы не былязык, слово «мама» узнавал
осьсредивсехостальныхслов.

У евреев не принято ставить фотографии на могилах 
умерших людей. Поэтому на вечере многиефотографииушедших 
от нас женщин и мужчин былираспечатаны на альбомных 
листах и развешаны на сцене. Каждый пришедшиймогеще 

раз взглянуть в глазасвоихр
од с т в е н н и ко в и л и з н а ком ы х , 
вспомнитьихимена и связанные 
с ними жизненныеситуации. 
Нередко на глазах людей 
можнобылоувидетьслезы.

Настоящим сюрпризом 
стала постановка историииз 
Магелат Рут, посвященная 
недавнему праздникуШавуот. 
Любительскийколлективактеров, 
средикоторыхбыли люди разных 
национальностей, довольно 
профессионально передали 
атмосферу былыхвремен, 

переживаниягероев. Этомуспособствовалидлительныеприготовле
ния и шикарныекостюмы. Главную роль Рутисполнилаочаровател
ьнаяеврейскаядевушкаЭллаПриколотина.

Аидишемаме. Многих уже не вернуть, хотя так бымы не 
старались. Ноподдержатьеще не угасшихматерей, или, хотябы, 
лишний раз позвонить — это те мысли, которыепробудилвомно
гихвечерпамяти.

Подорож до Умані
10 травня 2013 року 40 дітей та їх батьків у супроводі 

працівників ХБФ «Хесед Бешт» вирушили на екскурсію до 
м. Умань Черкаської області. Головною метою подорожі 
було відвідування могили цадика рабі Нахмана з Брацлава. 

Гаслом подорожі став вислів самого рабі Нахмана: 
«Немає місця суму в нашому світі!»

По традиции, в Шавуот принято употреблять в пищу 
молочные продукты. Поэтому творожные кексы, которые дети 
при помощи сотрудников фонда готовили на мероприятии, 
очень хорошо вписались в общую концепцию проведения. Что 
уже говорить о бесконечном потоке эмоций, которые ребятишки 
озвучивали в процессе приготовления несложных кулинарных 
мини-шедевров.

Приятный запах распространился по всему Общинному 
центру, что привлекло в детскую комнату родителей наших 
младших посетителей. И это, как раз, кстати, потому что 
подошло время викторины для взрослых и детей, проводимую 
менеджерами по работе с детьми Наталией Смолинской и Ольгой 
Никитиной. Общими усилиями, участники сначала отгадывали 
вопросы о празднике. Потом задание усложнилось: нужно было 
показать без слов одну из десяти Заповедей. Как взрослые, так и 
дети справились с этим нелегким заданием на отлично. 

Шавуот для детей и взрослых
Историю праздника рассказала менеджер по 

культурно-массовой работе Надежда Уфимцева. Дети 
уже хорошо знают стиль повествования Надежды, 
которая старается объяснять сложное – проще, неясное – 
яснее, а все вместе – интереснее.  Собрав детей в комнате 
развития Общинного Центра «Тхия», сотрудники Фонда 
максимально использовали все возможные средства, 
чтобы мероприятие было увлекательным и необычным. 
Малышей здесь ждал стол с приготовленными 
ингредиентами будущих угощений: творог, изюм, орехи и  
пряности. 

26 мая 2013 года по инициативе Директора 
Хмельницкого благотворительного фонда 
«ХеседБешт» Ратушного Игоря и Председателя 
Польской городской общины Валерия 
Медляковского в зале Дома культуры состоялся 
концерт  посвященный Дню толерантности под 
девизом «Мир песни – мир человеческой души».

Посредством песен и танцев мы попытались 
рассказать о некоторых традициях еврейского и 
польского народов. Мы абсолютно разные, но 

благодаря тому, что наши народы чтят свои традиции, мы можем 
понять, полюбить и принять традиции других народов. Ведь всех 
нас объединяет любовь во всех ее проявлениях. 

С 19 по 26 мая в городе Мукачево прошел международный 
театральный фестиваль «Этно-Диа-
Сфера, на который уже в третий 
раз был приглашен и еврейский 
театр “Рейдл” Хмельницкого 
благотворительного фонда 
«ХеседБешт». На этот раз «Рейдл» 
показал спектакль-комедию 
“Дважды влюблённый таксист”. 
Спектакль прошел с большим 
успехом.

Тамара Кицак

Вопрос толерантности или терпимости сегодня на 
повестке дня во всех сообществах людей. Он не возник 
ниоткуда, он - способ выживания в условиях нынешнего 
мира. Нельзя жить в мире разных наций, верований и 
т.д. и быть крайне нетерпимым к ним. 



Продолжение в следующем номере
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Час запалення суботніх
свіч для м. Хмельницького

на червень 2013 року

Квітень-травень 2013 року         Іяр-Сиван 

Дата                  Запалення         вихід

п о з н а в а т е л ь н о  

Час запалення свічок та назву глави Тори завжди можна 
перпеглянути в Інтернеті за посиланням: http://www.ru.chabad.org

А Ви вже скористалися можливістю перегляду відеоматеріалів ХБФ “Хесед Бешт“ на каналі в YouTube?
Всі останні відеоматеріали, записи попередніх років, переведенні у цифровий формат, простота в користуванні та 
динамічне оновлення. Все це чекає на Вас на популярному відеопорталі. Перехід на канал можливий з офіційного 
сайту Фонду - hesedbesht.org.ua, розділ “Наш канал на YouTube “.

т р а д и ц и и 
Продолжение. Начало в №1 (112) за январь 2013 г.

Відтепер газета “Шалом Алейхем“ 
друкуватиме назви недільних глав Тори

Шаббат - new evolusion*
Вот мы снова вернулись к изучению многовековых традиций 

праздничной субботы.
Мы перешли к третей части запретов действия –

состовляющие виды работ, связаные с подготовительным 
процессом  для изготовления изделий из кожи, также служащих 
для покрова Мишкана.Нужно отметить что Мишкан на 
земле имеет символическое значение, как отражение Храма 
Всевышнего на Небесах. И как сказано в главе Трума : « Б-г 
повелел, чтобы в земном Мишкане строго вертикально стояли 
шесты из дерева шитим. Точно так же об ангелах(объемные 
изображения которых украшают крышку Ковчега) сказано, что 
они стоят прямо. Как керувим на Ковчеге должны быть сделаны 
с распростертыми крыльями, так про Небесных ангелов 
сказано, что у них есть крылья (Иешаяу 6:2). Святая Святых, где 
пребывает Шехина, напоминает сам Престоп Славы.». Также 
Мишкан (включая его составные части) может представлять 
собой мир в миниатюре, как осознание того, что царственность 
и благовеличие Мишкана соотносимо со всем сущим миром. В 
свою очередь, его построение соотносится с сотворение мира.

По этой причине осуществление работы в шаббат связаной с 
покровом Мишкана (как мира), является грубым нарушение, ибо 
–«И завершил Б-г на седьмой день Свой труд, который делал, и 
почил Он в седьмой день от всего Своего труда, который делал» 
(Берешит 2:2).

В Торе описаны следующие действия связаные с покровом 
Мишкана: охота (цад), забивание скота (шохет), свежевание 
туши (мафшит), обработка кожи (меабед), разглаживание кожи 
(мемахек), раскройка (месартет), разрезание кожи на куски по 
выкройке (мехатек). 

Соблюдение запретов действий в субботу – ограничено 
современной диманикой течения жизни. Но, постепенное 
покаяние и исполнительность поможет каждому иудею 
преодоливать каждодневные трудности с твердой увереностью 
в поддердке Всевышнего.

И пускай над Вами и вашей семьей будет чистое небо Б-жей 
благости (верхняя духовная часть Мишкана), а под ногами Вы 
ощутите тревдь веры –землю (нижнюю часть Мишнака). Шавуа 
тов. 

Ольга Никитина
*new evolution - англ., новая эволюция.

внимание, важное объявление!

Общинный Центр “Тхия“ сообщает про набор группы 
желающей молодёжи для встречи суботы в формате 
“Шаббат-HD”. Методика предусматривает встречу 

Шаббата на базе реабилитационного центра “Школа 
Здоровья“ при ХБФ “Хесед Бешт“ с возможностью 
попробывать соблюдение всех запретов на Шаббат. 

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефону 72-01-81, 

координатор Вячеслав Нагнибеда

ДО уваГи ЧлеНІв єврейСьКОї ГрОмаДи!
Хмельницький благодійний фонд “Хесед Бешт“ ось уже протягом 14 років плідно працює на ниві збереження та 

дослідження спадщини єврейської культури. Фондом створені та успішно функціонують Музей єврейського побуту та Музей 
пам*яті жертв Голокосту у Хмельницькій області. 

Цього року для відзначення  осінніх свят Фонд планує провести спеціальну виставку “Сімейні скарби“. Для цього нам 
потрібна ваша допомога. Для проведення виставки нам необхідні предмети побуту, особисті речі ваших дідусів та бабусь, 
чи може прабабусь. Ці предмети не обов*язково повинні мати високу матеріальну цінність, але з ними обов*язково має бути 
пов*язана цікава історія з життя вашої родини. Музей прийматиме речі для виставки на умовах тимчасового зберігання, з 
оформленням усіх необхідних документів, а після закінчення виставки - предмети  будуть вам поверненні. 

За інформацією звертайтеся в Общинний центр “Тхія“ до менеджера з культурно-просвітницької роботи 
Надії уфімцевої. тел. 65-21-59, 72-01-81

• Бог дал человеку два уха и один рот, 
чтобы он больше слушал и меньше 
говорил.

• Бог защищает бедняков, по крайней 
мере, от грехов дорогостоящих.

• Бог не может быть везде 
одновременно - поэтому он создал 
матерей. 

• Бога мы сердим нашими грехами, 
людей – достоинствами.

• Бог-отец, судьба-отчим.
• Выбирая из двух зол, пессимист 

выберет оба. 
• Выпустив птичку, ты сможешь ее 

поймать. Но не поймаешь слово, 
покинувшее твои губы. 

• Гордость, обедающая с тщеславием, 
ужинает с бедностью. 

• Да убережет тебя Бог от дурных 
женщин, от хороших спасайся сам!

• Если бы благотворительность 
ничего не стоила - все бы были 
филантропами. 

• Если бы все люди тянули в одну 
сторону, то свет бы перевернулся.

• Если бы не страх, грех был бы 
сладок. 

• Если ты носишь нож за пазухой, 
твое сердце тоже в опасности.

• Женщины мужчинам подрубают 
крылья, а потом упрекают их, что 
они не ангелы.

• Жизнь – это сон, но при этом лучше 
не просыпаться.

• Каждый лгун должен иметь 
хорошую память.

• Когда женятся двое разведенных - 
четверо ложатся в постель. 

• Когда старая дева выходит замуж, 
она тут же превращается в молодую 
жену.

• Когда у тебя не остается выбора - 
становись отважным. 

• Мать разумеет дитя без слов. 
• Мир исчезнет не оттого, что много 

людей, а оттого, что много нелюдей.
• Народ, который научился жить без 

своей страны, невозможно завоевать.
• Не будь мудр на словах - будь мудр 

на деле. 
• Не будь сладок - иначе тебя 

съедят. Не будь горек - иначе тебя 
выплюнут. 

• Не задавай вопросов, слушая сказку. 
• Не падай к ногам – не наступят тебе 

на голову.
• Не пытайся выглядеть настолько 

большим - ты не настолько мал. 
• Не радуйся падению твоего врага 

- но также не торопись помочь ему 
подняться.

• Не селись в городе, в котором нет 
докторов. 

• Неспособный выдержать плохое, не 

доживет, чтобы увидеть хорошее. 
• Никогда не доверяй человеку, 

который рассказывает о всех своих 
проблемах, но скрывает от тебя все 
свои радости. 

• Обучая, ты учишься сам. 
• Подшучивающий над тобой - любит 

тебя. 
• Пока слово не произнес – ты хозяин 

над ним, а когда произнес – оно 
хозяин над тобой.

• Покупая дом, сначала расспроси о 
своих соседях. 

• Полуправда - это полная ложь. 
• Родители учат детей разговаривать, 

дети родителей учат молчать.
• С деньгами не так хорошо, как без 

них плохо.
• Сначала измени себя - потом меняй 

других. 
• Средь стоящих - не сиди. Средь 

сидящих - не стой. Среди 
смеющихся - не рыдай. И не смейся 
средь рыдающих. 

• Только те по-настоящему мертвы, о 
которых полностью забыли. 

• Убедись, что за ангелом смерти ты 
посылаешь ленивого человека. 

• Что не видел собственными глазами, 
не придумывай собственными 
устами.

«Евреи шутят», Л. Столович.

Шаббатняя подборка таки отличных пословиц

В Хмельницком гости проделали кропотливую работу: 
посетили Государственный архив, установили новые факты 
из жизни семьи в былые годы. Бабушка Анны Абрамовны 
погибла в гетто, однако поиску корней это помешало. С 

визит гостей из америки

Расстояние не проблема, когда желание посетить 
родные земли. Именно это желание привело в нашу 
общину семейство Штильман из Соединенных 
Штатов Америки. Инициатором путишествия 
была Анна Абрамовна Штильман, которая родилась 
Летичеве и длительное время проживала в Литене. 
Поддерживали Анну Абрамовну двое дочерей Инесса и 
Лилия, а также внучка Диана. 

группой иностранок работала Людмила Шварцман. Вместе 
они отправились в Летичев, где нашли улицу и место, где 
стоял дом Анны Абрамовны. Ее название, что интересно, не 
поменялось до сих пор – Лютнева. 

В областном центре американки посетили общинный 
центр «Тхия» и офис ХБФ «Хесед Бешт». Приятно было 
слышать высокую оценку работы Центра, его тематическую 
и техническую составляющую от людей, которые живут в 
стране с высокими социальными стандартами.  Экскурсия по 
центру, его музейным и культурным программан, не оставило 
их равнодушными к деятельности нашей организации Свою  
лепту внесла Диана: как представитель молодежи, она 
быстро нашла общий язык с ровесниками из Хмельницкого и 
охотно отвечала на все вопросы, связанные с жизнью в США, 
становление личности и еврействе. 

Гости настолько прониклись работой Центра, особенно 
детскими программами, что преподнесли неожиданный 
благотворительный подарок – электроплиту, взамен старой 
нерабочей плитки в Центре развития ребенка. 

Наши юные клиенты уже оценили 
преимущества подарка. Теперь 
воспитанников можно радовать не 
только подогретой едой, но и разного 
рода выпечкой, которую способна 
производить плита. Но и это еще не все – 
Диана пообещала помогать переводить 
на английский (а русский понимали 
все гости) материалы, в которых будут 
нуждаться наши клиенты. Вот такой 
продуктивный получился этот визит. 


