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Це свято, зі сльозами на очах…

п а м ‘ я т ь в и д а н н я

Попри напружену ситуацію, свято Перемоги 
відбулося. На подвір’ї ХБФ «Хесед Бешт» 
зібралися люди задля вшанування ветеранів війни 
та поминання тих, кому на вдалося побачити 
стяг перемоги над Рейхстагом. Цього дня лунали 
фронтові пісні, працювала польова кухня та 
мали місце символічні фронтові «50 грам». Але 
було й ще дещо особливе.

До «Хеседу» прийшли люди з квітами. 
Це й літні клієнти, які безпосередньо 
«нюхали порох» на фронті, й нащадки 
воїнів-визволителів, і молоде покоління, 
які про війну чули лише важкі оповідання. 
Центральним місцем відвідування дев’ятого 
травня був намет з фотографіями фронтовиків. 
З міркувань безпеки ходу з ними до «Вічного 
Вогню» довелося відмінити. Тож вшанувати 
героїв відбувалося на подвір’ї Фонду.

Опісля мітингу-реквієм усіх присутніх 
запросили відвідати меморіал Пам’яті жертв 
голокосту по вул. Сільськогосподарській. 
Автотранспорт Фонду у два етапи доправляв 
бажаючих на місце розстрілу 8200 євреїв 
бранців проскурівського гетто. Тут люди 
мали змогу покласти квіти та каміння до 

могил невинних жертв фашистського режиму. Окрім 
хмельничан сюди також приїхали й люди, які завітали до 
міста з Дунаєвець.

По приїзду люди побачили біля стели на меморіалі 
траурний вінок, встановлений тут Виконавчим комітетом 
Хмельницької міської ради. Це свідчить про толерантне 
ставлення влади до питань національностей, пам’ять про 
колишніх земляків.

У багатьох прибулих цього дня до меморіалу з цим 
місцем пов’язані реальні спогади. Приміром історія 
Тетяни Штейман, яку вона крізь сльози розповіла 

присутнім, напряму 
стосується її родини. 
Очевидно тут поховані 
її тітка та сестри, які у 
вирішальну мить не змогли 
поїхати в евакуацію й 
лишилися напризволяще з 
окупаційним режимом.

Під проводом 
Семена Мільмана десять 
чоловіків помолилися за 
душі убієнних та за усіх 
полеглих у війні. Люди 
мали змогу повільно обійти усю територію меморіалу, 
який, до слова, має 0,3 га та є одним з найбільших 
меморіалів у м. Хмельницькому. Багато хто висловив 
свою повагу співробітникам ХБФ «Хесед Бешт» та 
волонтерам, які поступово створювали цей об’єкт, 
та директору Ігореві Ратушному, який переймається 
питанням його відкриття й підтримки.

Візит людей до меморіалу став символічним у День 
Перемоги. Це була своєрідна перемога 
над забуттям, над часом, який стирає 
пам’ять про людські життя. Меморіал 
та люди демонструють, що ніхто не 
забутий, ніщо не забуте…

Наш «Славетний Полк»

Світлини пройшли 
складний шлях перетворення, 
перш ніж з’явитися на 
люди. Співробітники Фонду 
отримували старі фотокартки, 
які подекуди вже зазнали 
згубної дії часу, мали дефекти 
на фотопаперу. Але умілі руки 
та сучасна техніка спромоглися 
покращити якість світлин, 
перетворити їх з кишенькових 
фотокарток на великі портрети 
формату А4. Зображенням 
також надали однотипного 
вигляду та кольорової гамми.

Носії, на які закріплювалися фото, також виготовили 
самостійно. Їм надали вигляд опаленого каменю, 
що додало емоційного забарвлення. Над створенням 
«Славетного Полку», як вже встигли назвати 

До свята Перемоги Хмельницькиий 
благодійний фонд «Хесед Бешт» підготував 
урочисту ходу пам’яті з фотографіями 
фронтовиків. Для цього нащадків колишніх 
учасників війни ми попросили надати 
фотокартки героїчних предків. Саме діти й 
онуки нестимуть світлини в урочистій ході 
під час мітингу-реквієм біля меморіалу Вічного 
вогню.

співробітники Фонду добірку світлин, працювали до 
десяти менеджерів.

Основна ідея ходи була у тому, аби пам’ять героїв 
вшановувалась за допомогою їхніх нащадків. Пронести 
світлину свого попередника, який воював проти 
фашизму, здобуваючи Перемогу всьому вільному 
світові – велика честь для них. Тепер головне, аби День 
Перемоги пройшов спокійно та без провокацій, якими 

зараз, на жаль, так багате 
наше суспільство. Сама ж 
хода відбудеться спільно з 
представниками польської 
громади, що свідчить про 
згуртованість та дружність 
різних національностей 
Хмельниччини.

Після заходу світлини 
зостануться у експозиції 
Музею пам’яті жертв 
Голокосту в Общинному 
центрі «Тхія». Ми 
сподіваємося, що наступного 
року й поготів «Славетний 

Полк» поповнюватиметься світлинами фронтовиків, 
адже ніхто не забутий, ніщо не забуте!

Шановні літератори!
До 15-ї річниці заснування ХБФ “Хесед 

Бешт“ готується до друку шостий номер 
літературно-публіцистичного журналу “Штетл“. 
Запрошуємо стати дописувачами цього видання. 
До друку приймаються дописи, які стосуються 
життя громади, історії, сучасності чи художні 
твори. Розмір дописів не регламентується. За 
інформацією звертайтеся у Общинний Центр 
“Тхія“ або телефонуйте (0382) 72-01-81.
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Розширення географії 
соціального партнерства

г р о м а д с ь к і с т ь   

Участь Фонду у профспілковій роботі
п а р т н е р с т в о     

Соціальними партнерами стали заклади культури, 
освіти, обслуговування громадян та ЗМІ. Скоро на сайті 
з’явиться окремий розділ з переліком партнерів, а поки 
розкажемо про декількох нових учасників сумісної 
роботи.

Реабілітаційний центр «Родинний затишок» під 
керівництвом Антоніни Корчинської працює з людьми, 
які мають розумові вади й вже досягли повноліття. Це 
надзвичайно кропітка, важка, але така потрібна робота, 
без якої молодим інвалідам дуже важко адаптуватися 

у суспільстві. Тут їх готують до самостійного життя 
у соціумі, збагачують культурно, підтримують та 
підказують. Тісна співпраця реабілітаційного центру 
з ХБФ «Хесед Бешт» проводилася завжди, а тепер 
перейшла на новий рівень завдяки договору про 
соціальне партнерство. Таким чином ефективність 
співпраці двох організацій підсилиться можливостями 
інших соціальних партнерів, що дозволить молодим 
інвалідам краще інтегруватися у суспільство, знайти 
себе та облаштувати кращу долю.

Соціальне партнерство – особлива форма 
співпраці організацій сучасного світу задля 
покращення життя пересічних громадян всіма 
можливими способами. Докладніше про це явище 
можна прочитати за цим посиланням. Розбудова 
мережі соціальних партнерів – стратегічна мета 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». 
І приємно відзначити, що ще більше закладів 
активно долучаються до такої форми співпраці. 
Нещодавно договори з Фондом підписали нові 
організації різного спрямування.

А от підписання договору з Хмельницьким 
інститутом соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ 
«Україна» було прогнозованим та знаковим результатом 
реальної співпраці впродовж багатьох років. ВНЗ дає 
змогу навчання людям з обмеженими можливостями та 
особливими потребами, чого не роблять інші навчальні 
заклади. Тут дбайливо ставляться до таких людей, 
надаючи їм гарне та надійне підґрунтя опанування 
професії.

Співпраця з ХБФ «Хесед Бешт» в основному 
знаходить місце у виробничій практиці студентів 
ВНЗ. Адже тут готують фахівців соціальної сфери, 
які у майбутньому надаватимуть соціальні послуги 
населенню, доглядатимуть хворих та знедолених. Таким 
чином, проходячи практику у Фонді, студенти вже з 
перших років навчання мають змогу безпосередньо 
торкнутися майбутньої професії. Важливим є 
багаторічний досвід працівників «Хеседу» у царині 
соціальної сфери, який вони радо передають майбутнім 
колегам. До слова, два колишніх співробітники Фонду, 
які займалися випуском газети «Шалом Алейхем» 
і один теперішній (Олександр Семчишин, Ірина 
Япринцева та В’ячеслав Нагнибіда) у свій час також 
навчалися чи працювали в Хмельницькому інституті 
соціальних технологій. За словами першого проректора 
з навчально-виховної роботи ХІСТ Володимира 
Березинця, співпраця двох організацій є надзвичайно 
плідною, та йде лише на користь обом партнерським 
сторонам.

Про поповнення рядів соціальних партнерів ми 
й надалі інформуватимемо на нашому сайті. Тож 
пам’ятайте, завітавши до закладу, прикрашеного 
наклейкою партнерства, ви можете бути впевненими у 
якості надання соціальних послуг та вирішення Вашого 
питання.

Година пам’яті в бібліотеціПересувна виставка «Голокост та пам’ять» 
була розгорнута у Хмельницькій обласній 
бібліотеці для юнацтва. Цей заклад культури 
та освіти зовсім нещодавно долучився до 
домовленості про соціальне партнерство з 
Фондом «Хесед Бешт» та іншими учасниками 
соціальної мережі. Однак теплі стосунки 
існували вже давно, тому захід, присвячений 
пам’яті про голокост та приурочений Великій 
Перемозі провели разом.

На зустріч прийшли студенти групи ПО-14 
Хмельницької Гуманітарно-Педагогічної Академії 
(початкова освіта з поглибленим вивченням фізичного 
виховання та іноземної мови). У цій групі завдяки 
керівникові склалася традиція вдягати вишиванки на 
важливі заходи або відвідини культурних місць. Тому 
сьогодні у бібліотеку всі прийшли у національних 
вишитих сорочках.

Захід розпочала співробітник бібліотеки Ковальчук 
Тетяна Дмитрівна, яка ввела студентів у суть зустрічі 
та представила Менеджера з інформації ХБФ «Хесед 

Бешт» В’ячеслава Нагнибіду, який провів заняття з 
використанням пересувної виставки Музею пам’яті 
жертв голокосту й тематичного відео. Лекція стосувалася 
голокосту на теренах Хмельницької області та розкривала 

питання передумов голокосту, як явища, перебіг 
трагічних подій та подвигів Праведників Народів 
Світу. Відео, яке продемонстрували студентам, надав 
нашому Фонду Центр вивчення голокосту «Ткума», м. 
Дніпропетровськ.

Приємно відзначити увагу, з якою студенти, наше 
молоде покоління, поставилися до теми масових 
вбивств і терору під час фашистської окупації. А 
коли у слухачів була можливість переглядати стенди, 
присвячені Праведникам Народів Світу, дехто знайшов 
там прізвища людей, які проживають із ними в 
одному населеному пункті 
Хмельницької області.

Сподіваємося, що 
соціальне партнерство 
призведе до ще більш плідної 
співпраці, а просвітницька 
робота сприяє вкоріненню 
толерантності, що 
унеможливить такі явища, як 
голокост, у майбутньому.

У конференції взяли участь Директор ХБФ 
«Хесед Бешт» Ігор Ратушний, голова первиної 
профспілкової організації Фонду Алла Клопотюк 
та менеджер з інформації В’ячеслав Нагнибіда. 
Перед учасниками конференції стояло завдання 
заслухати звіти керівництва Хмельницької 
обласної профспілки соціальних працівників 
про виконану роботу та обрати нового керівника 
організації. Досі її незмінним керманичем був 
Олександр Дмитрович Цюзік.

За час звітних виступів учасники зібрання мали 
змогу почути, як жила і чого досягла Профспілка 
з часу ІІ-ї звітно-виборчої конференції. Немає 

Розвиток профспілчанського руху – надійна 
основа благополуччя трудового колективу. 
Це передовий показник у Європейських 
країнах, де на першому місці стоять 
принципи демократії, верховенства Права. 
ХБФ «Хесед Бешт» та всі співробітники 
добровільно вступили у Профспілку 
працівників соціальної сфери, при Фонді діє 
первинна профспілкова організація. Тому 
ІІІ-тя звітно-виборча конференція стала 
важливим заходом для всіх учасників цього 
руху.

сумніву, що організація розвивається динамічно, 
дбає про добробут своїх членів та нарощує 
співпрацю з іншими партнерськими організаціями.

Особливо приємно було чути як від керівників, так 
і від виступаючих, що Хмельницький благодійний 
фонд «Хесед Бешт» відіграє у цьому активну роль. 
В адрес його керівника, Ігоря Ратушного, зі сцени 
лунало багато слів подяки за підтримку, співпрацю 
та передачу корисного досвіду.

В свою чергу, представники Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» вручили почесні 
відзнаки людям, які багато зробили задля розвитку 
профспілки зокрема та всього соціального сектору 
загалом. Спеціальні відзнаки отримали Голова 
Федерації профспілок працівників соціальної сфери 
України Тьотькін Володимир  Іванович та Начальник 
Головного управління праці та соціального захисту 
населення Хмельницької ОДА Лукомська Світлана 
Іванівна. 

Після звітності настав час обирати голову 
профспілки. Прогнозовано, але справедливо, ним 
став чільний голова – Олександр Цюзік. За його 
кандидатуру учасники проголосували одностайно. 
Тож ми вітаємо старого-нового Голову з черговим 
обранням та зичимо плідної роботи!

т у р б о т а

Інтелектуальний клуб на виїзді

Зібрання у «Школі Здоров’я» було присвячене 
темі «Моя сім’я та 9-те травня». Всього у заході 
взяли участь 28 наших клієнти, які знаходяться у 
групі ризику програми «Догляд на дому». Тема була 
підібрана вельми влучно. Адже кожен з учасників мав 
що сказати – війна торкнулася мало не кожної родини 
на нашій території.

Люди привезли зі собою світлини своїх героїчних 
предків, записи чи нотатки їхніх бойових буднів. 
У колі, клієнти ділилися своїми історіями, серед 
яких були трагічні, слізні, печальні, — але всі без 
винятку життєві. Клієнт Бєтя Кріштун розповідала 
про свого двоюрідного брата – Героя Радянського 
союзу Володимира Вайсера. Клієнт Олександр Хєнвін 
також підняв тему героїзму свого родича, яка, на жаль, 

Клієнти Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт», які отримують інноваційну послугу 
«Інтелектуальний патронаж», мали чудову 
нагоду зібратися разом, та ще й у приємному 
місці – Реабілітаційному Центрі «Школа 
Здоров’я» у с. Печеськи. Причиною зустрічі 
стало виїзне засідання клубу, яке організувала 
менеджер менеджер з соціальної реабілітації Алла 
Клопотюк, а провела – куратор клубу Олександра 
Баєва.

лишилася в історії прихованою. Мова йшла про подвиг 
бойового льотчика Ісаака Присайзина. Олександра 
Баєва розпвіла присутнім  про подвиг нашого земляка, 
уродженця Славутчини, Героя Радяянського Союзу 
Лазаря Паперника. Алла Клопотюк процитувала уривок 
з поеми Є. Євтушенко «Бабин яр» (Повний текст поеми 
дивіться за цим посиланням).

Наодинці з чудовою природою думки та бесіди йшли 
у спокійному, виваженому руслі. Після загального кола 
та відпочинку, клієнти об’єдналися у міні-групи, де 
продовжилися бесіди з теми війни. На знак пам’яті про 
жертви Голокосту, учасники зібрання запалили шість 
свічок, як шість мільйонів невинно убієнних душ.

с в я т о 

Наш веселий Лаг Ба-Омер
У день 33-й за Омером, юдеї відзначають 

свято на шляху від Песаху до Шавуоту, яке дарує 
усім радість спілкування з природою. Цього дня 
прийнято влаштовувати «пікніки», палити 
вогнища й розважатися. Саме так і зробили 
клієнти Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт», відвідавши Реабілітаційний 
Центр «Школа Здоров’я» у с. Печеськи.

В основному цього дня зібралися люди, які 
потребують особливої уваги та опіки. Зайвий привід 
поспілкуватися разом для них – це не просто приємна 
несподіванка, а нагальна проблема. Адже обмежені 
у спілкуванні люди з певними вадами та складними 
соціально-економічними умовами набагато гірше 
переносять напруження у суспільстві. Тому Фонд 
дбає про їх матеріальну забезпеченість та підіймає 
моральний дух.

Чудові умови РЦ «Школа Здоров’я» дозволили 
якнайкраще виконати правила Лаг Ба-Омеру. Чисте 
повітря, тепле сонце та гарна погода сприяли настрою 
людей та організаторів. Для гостей була проведена 
весела та рухлива програма, «родзинкою» якої стали 
клоуни-волонтери. Група ентузіастів у строкатих 
костюмах вже відома клієнтам нашого Фонду. Однак 
до сьогодні з ними зустрічалися лише малорухомі 
клієнти, на гостини до яких клоуни приходили на свято 
Пурім. Сьогодні ж вони розважали гостей РЦ «Школа 
Здоров’я», проводили рухливі ігри, танці та конкурси.

Співробітники Фонду вкотре нагадали людям про 
свято Лаг Ба-Омер. Окрім пізнавальних матеріалів 
лекційного характеру, людям читали вірші, присвячені 
святу вогнищ та відпочинку на природі.

Саме багаття послугувало людям не лише 
об’єднавчим й традиційним атрибутом свята, але й 
мало цілком прагматичне застосування: у золі спекли 
картоплю, яку подали до святкового столу. 

Біля святкового вогнища

Сьогодні зайняття підлітково-
молодіжного клубу в ОЦ «Тхія» було 
повністю присвячене Лаг Ба-Омеру. 
На превеликий жаль, вогнища в 
Общинному центрі не розведеш, та 

і луку зі стрілами тут ніколи не було. Тому заняття 
побудували на теоретичній частині, розглядаючи 33-й 
день відліку за Омером з різних боків та взнаючи нове 
за допомогою мережі Інтернет.

Вікторина для дітей мала пізнавальний характер, 
містила питання різного роду складності. Початкові 
завдання не потребували особливих знань – вони вже 
були присутні у всіх вихованців змалечку. А от особливі 
питання, складені спеціально до сьогоднішнього дня, 

потребували глибокого вивчення традицій. Тому дітям 
для відповіді на них запропонували скористатися 
Інтернетом у комп’ютерному класі. Для створення 
сприятливої робочої обстановки їм дозволялося брати 
з собою чай та печиво.

Результатом заходу стало поглиблення знань 
вихованців клубу про Лаг Ба-Омер, краще розуміння 
юдейських традицій. Інтерактивна форма роботи 
дітям сподобалася, адже зараз велика частина їхнього 
навчання так чи інакше пов’язана з Інтернетом. Тож 
наша задача спрямувати їх у правильне русло, навчити 
знаходити у мережі не лише «приколи» та «друзів», 
але й важливу та корисну інформацію.

Вікторина до Лаг Ба-Омеру

И снова май, а 
значит – один из самых 
трогательных праздников, 
который не относиться к 
еврейской традиции, но 
имеет в нашей истории 
большое значение. Это 
Праздник Победы, 9-е 
мая. До этого времени 
мы всегда говорили: 
«Хорошо, что над нами 
мирное небо», однако в 
этом году так сказать уже 
нельзя. Но, не смотря на 
все трудности, победа 

многих лет назад для всех – одна; про это нужно помнить 
всем и беречь мир.

В этом году в День Победы состоялось то, чего вся 
община ждала уже очень долго. Даже не с 2010 года, 
когда было начато строительство мемориала, а еще 
с 1942-го года. Тогда тысячи наших братьев и сестер 
нашли свое последнее прибежище в братских могилах за 
Проскуровом от рук фашистов и их пособников. С тех 
пор многие выжившие ждали времени, когда память их 
родственников, друзей или знакомых будет увековечена. 
Будет место, куда можно принести камешки и свечи. 

Сегодня это уже возможно. Четыре долгих и нелегких 
года шли строительные работы на Мемориале памяти 
жертв Холокоста по улице Сельскохозяйственной. 
Неоднократно об этом писали в газете, на сайте, 
рассказывали с экранов телевизоров или публиковали 
в Интернете. Сотрудники Фонда неустанно трудились 
и делали все возможное (как материально, так и по 
средствам комуникации, фандрейзинга и волонтерской 
помощи) для приближения дня открытия мемориального 
комплекса. Весьма ощутимой была помощь волонтеров, 
которые и в дождь, и в жару убирали, помогали строить, 
пололи траву и делали другие работы по благоустройству 
территории. 

Порой казалось, что этот процесс не закончиться 
никогда… Но вот 9 мая, и транспорт Фонда привозит к 
мемориалу группы людей, которые пришли в «Хесед» 
с цветами на традиционный митинг. Люди ходят по 
бетонированным дорожкам, рассматривают конструкции 
мемориального ансамбля. Да, еще не все готово, и еще не 
скоро будет. Однако мемориал уже есть! Он открыт для 
посещения и осуществляет свою основную функцию – 
увековечивает память невинных жертв Холокоста. 

Это пример того, как все вместе евреи достигают 
общей цели. Пример не первый в нашей общине, однако, 
весьма важный. И если вы еще не посетили это место 
– как раз время прийти и поклониться памяти тысяч 
погибших соотечественников. 

Директор ХБФ «Хесед Бешт»
Игорь Ратушный

О мемориале…
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Європейська феєрія по-шепетівськи

Організатор фестивалю — обласний літературно-
меморіальний музей М. Островського за сприяння 
управління культури, національності та релігій 
Хмельницької ОДА.

Цьогоріч на європейській вуличці пліч-о-пліч із 
наметом, що встановив Шепетівський осередок спілки 
поляків України вперше представляли свої народні 
традиції й цінності єврейська та вірменська громади. 
Національні меншини представили гостям свята 
цінності своїх народів.

— Наш намет називається сукка, — розповіла 
Розалія Фрейліхман, представник благодійного фонду 
«Хесед Бешт» в Шепетівці. — Традиційно це тимчасове 
помешкання. яке накривається зеленими гілками. 

Регіональний фестиваль «Європейська феєрія» 
вшосте відбувся в Шепетівці 23 травня на площі 
перед музеєм Миколи Островського. Святкування 
днів Європи стало вже традиційним для 
шепетівчан та гостей міста. Фестиваль 
— чудова нагода краще познайомитися із 
культурною спадщиною країн Євросоюзу, їхніми 
цінностями та засвідчити свою єдність з ними.

Відповідно до Святого письма євреї проводять свято 
Суккот. На столі розташували атрибутику віри іудаїзму. 
Адже релігія — найголовніша цінність нашого народу, 
в ній зосередженні і культура, і традиції. До прикладу, 
демонструємо п’ятикнижжя Мойсеєве, атрибутику 
свята Песах.  І звісно, гостей пригощаємо кошерним 
вином та мацою. Людей задоволені. Приємно, що і 
наш благодійний фонд та громада приєдналися до 
святкування Днів Європи.

Традиційно головними учасниками «Європейської 
феєрії» були учні міських шкіл Шепетівки.  Напередодні, 
22 травня, школярі взяли участь у обласному конкурсі 
молодіжної творчості «Європа очима молодих», на 
який приймалися світлини, малюнки, газети, дорожні 
нариси (есе) «Нотатки подорожнього», створені 
молодими людьми на основі фіксації вражень від 
подорожей країнами Європи. В кожній номінації було 
визначено переможців, яких нагородили грамотами та 
подарунками.

Україна — єдина держава не член Євросоюзу, де на 
державному рівні відзначається свято Євроспільноти.

Ірина Погребняк
Фото Зиновій Фрейліхман

Тематичний намет эврейської громади Шепетівки. 
На фото регіональний куратор Роза Фрейліхман.

Юні відвідувачі виставки єврейського побуту

р е г і о н 

До дня заснування Ізраїлю

Захід розпочала Менеджер зі зв’язків з громадськістю 
Людмила Шварцман, яка нагадала присутнім 
передумови державотворчого процесу та ті труднощі, 
які стояли перед ентузіастами. Історія Другої Світової 
Війни показала, що без сильної юдейської держави 
неможливо справитися з викликами, які кидає євреям 
світ. Тому створення Ізраїлю було не просто потрібним, 
а, скоріше – конче необхідним для всього народу.

Менеджер регіональної програми Галина Атаманчук, 
яка за сумісництвом зараз піклується бібліотечними 
фондами, продемонструвала гостям сучасну літературу, 
що стосується Ізраїлю. Книги, проспекти, журнали, 
листівки та буклети зберігаються як у бібліотеці, так і 
доступні в Музеї держави Ізраїль Общинного центру 
«Тхія».

А кульмінацією заходу був перегляд одного з 
найкращих ознайомчих фільмів про Ізраїль, які 
створили на Землі Обітованій кіномитці. Перегляд відео 
широкою аудиторією став можливим завдяки технічному 
забезпеченню конференц-залу ОЦ. На годину фільму 
він перетворився у справжній кінозал з чудовим звуком 
та широкоформатним відео. Переглядаючи цей матеріал 
складалося враження, що учасники заходу дійсно хоч 
ненадовго, але побували «вдома».

14 травня 1948 року (5 іяру 5708) на карті світу 
з’явилася нова держава – Ізраїль. Драматичні 
та вікопомні події 66 років тому пригадували 
сьогодні у Общинному центрі «Тхія» працівники 
та клієнти Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт». Адже Ізраїль – справжня домівка 
для кожного єврея, незалежно від того, де він 
проживає зараз. Тому для наших людей цей день 
завжди буде святковим та урочистим.

Как начинается радиовещание в разных городах:
— Внимание! Говорит Москва.
— Уваха! Ховорыт Кыйыв.
— Ахтунг! Хир шприхт Берлин.
— Ша! Одесса имеет сказать пару слов.

 ***
К одесскому еврею подходит прохожий и спрашивает:
— Извините, вы не знаете, где находится Дерибасовская?
— Я? Это я-то не знаю, где Дерибасовская?! Да иди ты на… 
Это я-то не знаю, где Дерибасовская!..

 ***
— Слушайте, Хаим, вы не были в Одессе, так вы таки 
потеряли полжизни!
— А что это за город, Одесса?
— О, это очень большой город, в нем больше мильёна 
жителей...
— А евреи там есть?
— А вы шо, глухой?
— Ну, хорошо, я таки приеду в Одессу. Где я там буду 
жить?
— У мине.
— А где я вас найду?
— Господи, Боже-ж мой! Выйдете на Малую Арнаутскую, 
дом 23, зайдете во двор и крикнете: «Ра-би-но-вич!» Все 
окна откроются, кроме одного. Это буду я, Шапиро...
 
— Сарочка! Вы сегодня просто прекрасно выглядите!
— Ха! Это я еще себя плохо чувствую!

 ***
Одесса. В окне старый еврей, подперев голову, наблюдает 
за прохожими:
— Жора! Вы-таки куда?
— Ой, шо вы, нет! Я домой!

 ***
— Что это была за станция?
— Одесса.
— А почему мы так долго стояли?
— Тепловоз меняли.
— Меняли? А на что?
— Как «на что»? На тепловоз!
— И что, поменяли?
— Да!
— Так на так?! Не-ет, это была не Одесса!

 ***
Разговор в одесском трамвае:
— Скажите, вы на следующей выходите?
— Да.
— А впереди вас?
— Да.
— А вы их спрашивали?
— Да!
— И что они вам ответили?
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«Одесса имеет сказать пару слов!» 
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