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До чотирнадцятої річниці свого заснування 
Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 
виготовив спеціальні відзнаки, якими в переддень 
святкування свого дня народження нагородить  
колег та партнерів за співпрацю. Працюючи 
у царині соціальної сфери міста й області, 
знімаючи соціальну напругу в суспільстві, щодня 
працівники й клієнти Фонду зустрічаються з 
небайдужими людьми з органів влади, інших 
громадських організацій чи просто з небайдужими 
та непересічними громадянами, які повною мірою 
відчувають вагу благодійності у світі. Пліч-о-пліч з 
владними структурами наша організація поліпшує 
життя не лише своїх клієнтів, але й інших громадян 
шляхом виконання соціальних замовлень та 
проектів. Постійно ведеться діалог щодо виховання 
толерантності, протидію расової, національної 
та релігійної нетерпимості. І на кожному з етапів 
роботи, у кожній справі знаходяться такі люди, 

які повною мірою викладаються на благо спільної 
справи. Для того, аби у нашому світі стало більше 
світла й добра вони роблять усе можливе, а часом – 
здавалось би, і неможливе. 

Нагорода представляє собою позолочену медаль 
з емблемою Фонду та простим, але ємним текстом: 
«За творення добра, відданість благодійній та 
милосердній справі». Люди, які 
отримають нагороди, були 
обрані колегіально на зборах. 
Усі номіновані на відзнаку 
– знані та шановані люди, 
заслуги яких оцінюють й 
бачать не лише працівники 
та клієнти ХБФ «Хесед Бешт», 
але й жителі міста та області. 

Отож, золоті медалі чекають на 
очільників області й міста, особистий 
вклад яких у розбудову соціальної 
та культурної сфери золотою ниткою 
лишиться в славетній історії нашого краю: 
голову облдержадміністрації Ядуху В. С., 
міського голову Мельника С. І., заступника 
міського голови Давиденка Г.М. Серед людей, які 
опікуються соціальною сферою та докладають 
зусиль щодо поліпшення рівня життя й достатку 
наших співгромадян, нагорода Фонду дістанеться 
директору Департаменту соціального захисту 
населення ХОДА Лукомській С. І., заступнику 
директора Департаменту соціального захисту 
населення ХОДА Главацькому І. І., начальнику 
управління праці та соціального захисту населення 
Хмельницької міської ради Воронецькому С. І., та 
голові обласної профспілки працівників соціальної 

сфери Цюзіку О. Д. Оскільки ХБФ «Хесед Бешт» 
веде роботу щодо ознайомлення населення міста 
й області з культурою єврейського народу та 
проводить багато масових культурно-мистецьких 
заходів, не можна не відзначити медалями 
працівників культурної сфери: начальника 
Управління культури, національностей та релігії 
ХОДА Трунову І. М. та завідуючу сектором 
національностей та релігії Управління культури, 
національностей та релігії ХОДА Лопатовську Н. В. 
Особливу увагу у Фонді також надають питанням 

медичного забезпечення, охорони здоров’я. 
Відтак нагороди будуть удостоєні також 

медики, які є волонтерами Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» та на 
рахунку яких сотні врятованих життів 
людей: головний лікар обласної лікарні 
Флаксемберг А. С. та лікар-онколог 

Дробнер Г. Й. Відзнаку за волонтерську 
діяльність отримає активіст єврейської 

громади Мільман С. Л.
Директор Хмельницького благодійного фонду 

«Хесед Бешт», Заслужений працівник соціальної 
сфери України Ігор Ратушний наголошує: «Добро 
не може лишатися непоміченим. У Хмельницькому 
благодійному фонді «Хесед Бешт» це розуміють та 
не соромляться про це говорити. Адже єврейська 
мудрість каже: «Сама лише думка про добре 
діло – вже добре діло». Тож нехай медалі до 
чотирнадцятої річниці заснування Фонду стануть 
приємною винагородою достойним людям та 
гарним мотиватором для інших. 

Особлива відзнака за добрі справиВідзначення людини за вагомі вчинки, 
які дійсно приносять користь або роблять 
світ кращим – важлива традиція людської 
цивілізації. Визнання досягнень інших 
не лише додає таким людям наснаги та 
енергії примножувати свої здобутки, а 
ще й відіграє важливу роль у суспільстві, 
виокремлюючи з нього взірців для слідування 
інших. У різні часи та у різних народів 
такі відзнаки відбувалися по-різному: від 
нанесення на тіло татуювань у первісних 
людей до присвоєння титулів й звань 
чи матеріальних винагород у сучасному 
світі. Але суть завжди лишалася єдиною – 
достойні люди мають відчувати подяку за 
свої гарні вчинки й мати щось на згадку, аби 
не спинятися на досягнутому. 

з м і н ю є м о   с в і т   н а    к р а щ е 

Знову за вікнами вересень, а значить – 
чергова святкова дата від дня заснування 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт». Для всієї організації цей рік був не з 
легких, але всі плани виконано, сподівання 
– реалізовано і навіть краще, ніж ми 
того очікували. Минулоріч Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» святкував 
тринадцяту річницю, а в єврейській традиції 
це вік, коли юнак стає дорослим. І наша 
організація цілком виправдала свій вік й 
ті сподівання, які покладалися на команду 
професіоналів благодійної справи.

Отож яким був минулий рік? Я, як керівник, особливо 
ревно ставлюся до цього питання, аналізуючи роботу 
організації та колективу. Головне завдання зі зняття 
соціальної напруги числа наших клієнтів особливо 
гостро постало в світлі загальнодержавної ситуації. 
Але стараннями наших співробітників, основного 
благодійника МОО «Джойнт» та інших небайдужих 
до чужих потреб благодійників вдалося забезпечити 
належну підтримку усіх, хто звертався до нас по 
допомогу. У зимовий час особливу підтримку нашим 
клієнтам надав Фонд “WJR“ у вигляді гуманітарної 
допомоги одягом. Продовжують допомагати нашим 
клієнтам благодійники з місії «Стіхтінг Рухама» 
(Голандія). В літній час нам вдалося здійснити низку 

ремонтів помешкань наших клієнтів по всій області. 
Не втратили своєї актуальності програми направлені на 
забезпечення людей харчами та медикаментами. 

Завдяки благодійній підтримці цього року значно 
зросла підтримка культурної складової нашої роботи. 
Клієнти проектів «Теплий дім» та «Шабатній бокс» мали 
нагоду частіше зустрічатися разом, отримали необхідні 
продукти для святкування важливих днів єврейського 
календаря. За співпраці з іноземними партнерами наші 
діти змогли відвідати Польщу, взяти участь у програмі 
«Тагліт» з відвідання Ізраїлю. Під час канікул в рамках 
програми «Кейтана» діти відвідували Общинний центр 
«Тхія», а наприкінці літа – отримали допомогу перед 
початком шкільної навчання. 

Особливо хочеться відмітити досягнення, яке 
стосується всієї країни – проведення міжнародної 
конференції з вивчення предметів юдаїки,  яка 
проходитиме в час святкування чотирнадцятої річниці 
Фонду. Це унікальний захід, який реалізується за 
підтримки фонду родини Ротшильдів та за участі 
історико-культурного заповіднику «Межибіж» та має 
значення для працівників музейної сфери України. 
Спеціально до цього заходу Фондом було випущено 
кілька збірників методичного характеру, серед яких 
книга з матеріалами конференції. 

Значну увагу цього року ми 
також надали розбудові діалогу 
між владою та громадою: 
проведено низку круглих 
столів представників влади з 
громадськими, культурними, 
благодійними, релігійними  
об’єднаннями, зреалізовані 
проекти, де Фонд спільно 
з владними структурами 
співпрацювали на благо хмельничан та жителів області. 

Отож, нам є чим пишатися й про що говорити. 
Але наступний рік поставить перед Хмельницьким 
благодійним фондом «Хесед Бешт» нові виклики й 
завдання. Озираючись назад, аналізуючи пройдений 
етап і я, і вся наша команда ставить перед собою нові 
обрії, які будуть під силу в новому, ювілейному, році. І 
ми впевнені, що проживемо його поруч з вами, пліч-о-
пліч змінюючи цей світ на краще. Адже це і є головне 
завдання будь-якої благодійної організації загалом та 
кожної свідомої людини зокрема. 

Директор ХБФ «Хесед Бешт»
Заслужений працівник соціальної сфери України 

Ігор Ратушний
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Перед музейними працівниками час ставить все 
новіші та складніші завдання. Одне з найперших 
з них у сьогоденні – повернення предметам 
контексту, що неможливе без відновлення їх 
біографії. Зазвичай, перед відвідувачами предмет 
постає практично цнотливими, з поясненнями-
анотаціями про його вік, походження та 
призначення. А контекст, його власна історія 
залишаються похованим в документації та на 
сторінках експертизи.

Встановлення історії життя предмета (чи цілої 
колекції) – справа нелегка. Особливо, коли це 
стосується предметів юдаїки, яких в музейному 
фонді України нараховується велика кількість. 
Досліджувати предмети юдаїки означає володіти 
необхідними, часто, специфічними знаннями, 
навичками та вміннями. 

Та чи тільки в межах реальності музею діють 
усі ці дослідження з встановлення контексту, 
біографії предмету? У наш час, на жаль, історія 
сприймається математично: жертви війни – 
статистика, історія власного краю чи народу – ще 
одна енциклопедична стаття, і це є неправильно. 
Музей, як культурно-освітня установа, несе 
величезну відповідальність за формування 
свідомості, особистості, сприйняття іншими того 
чи іншого матеріалу, явища, події. Музей, як 
ніяка інша установа, має можливість займатись 
відродженою історією, історією, що оживає в 
деталях, особистостях, що промовляє з вітрини 
експозиції та продовжує розмову на вулицях міста. 

А тим паче – єврейська спадщина. Ті 
предмети, що створювались, використовувались, 
передавались, дарувались, лежали забуті, якими 

Є в світі місце, де знаходиться дім 
для кожного єврея – це світ єврейської спадщини

милувались, тішились, які конфісковували, губили, 
ховали та зберігали – як багато вони можуть 
розповісти про себе, ті події, що відбувались 
довкола них, про людей, що діяли та творили поруч. 
Цей процес неможливий як без відданих справі 
професіоналів, так і без підтримки з боку держави 
та меценатів.

У 2012 році з ініціативою проведення 
Професійного навчального курсу для музейних 
працівників України, які опікуються предметами 
юдаїки на тему «Розуміння і опіка над колекціями 
юдаїки» виступила Фундація Ротшильд (Ганадів) 
з Великобританії. Чотири рази на рік музейні 
працівники з більш ніж 20 музеїв збирались 
у Львові і протягом чотириденних семінарів 
вивчали історію та культуру єврейського народу, 
опановували навики читання написів на предметах, 
навчались розпізнавати фальшивки та підробки, 
обговорювали проблеми дослідження походження 
предметів юдаїки, їх місця в музейних виставках 
тощо. Справжньою знахідкою організаторів стали 
відвідування львівських музеїв з можливістю 
ознайомлення з предметами юдаїки з фондів та 
практичного застосування отриманих знань та 
умінь.

Та чи не найбільшим досягненням навчального 
курсу стали налагоджені професійні зв’язки між 
учасниками з різних музеїв та міст. Відрадно і те, 
що для кожного з випускників опіка та дослідження 
предметів юдаїки у власній установі є не лише 
професійним обов’язком, але і покликом душі. 
Робота у цій галузі вимагає від людини постійного 
навчання, самовдосконалення, постійного 
пошуку та водночас покладає величезну 
відповідальність за гідну презентацію 
зразків єврейського мистецтва, 

культури та історії.
Кожен гарний початок потребує не менш 

продуктивного продовження, а тому Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» став ініціатором 
проведення Науково-практичної конференції 
«Нові дослідження предметів юдаїки в музеях 
України» 17-18 вересня 2013 року. Партнером в 
організації цього заходу став Історико-культурний 
заповідник «Межибіж», а фінансову підтримку 
надала Фундація Ротшильд (Ганадів).

Маємо надію, що Науково-практична 
конференція «Нові дослідження предметів юдаїки 
в музеях України» – перший подібний за тематикою 
захід в сучасній Україні – стане каталізатором 
якісних перетворень в галузі дослідження 
музейної юдаїки, створить велику та плідну базу 
спеціалістів, які опікуються предметами юдаїки, 
а зрештою, буде корисним для музейної справи 
загалом.

А кожен єврей, незалежно від рівня своєї 
національної самосвідомості, одного разу, 
відвідавши нову виставку, експозицію, музей, 
присвячені предметам юдаїки, відчує, що він 
вдома. І вислухає цікаву історію, і знайде гарного 
співбесідника в особі Історії та її представника – 
предмету юдаїки.

Менеджер з культурно-
просвітницької роботи 
Надія Уфімцева

Гостями  на Шаббати 
часто  бывают  женщины из 
«Центра дневного развития» 
ХБФ «Хесед Бешт» под 
руководством Марии 
Борисовны Колесниковой. 
Участникам программы 
раздаются шаббатние боксы, 
содержащие все необходимое 
для встречи Царицы Субботы: 
халы, шаббатние свечи, вино 
и др., но святой дух Шабэс в 
боксы не запакуешь, посему – духовное наполнение 
обряда зависит только от самих семей, искренности 

и силы веры, желания познавать новое и передавать 
это своим детям и последующим поколениям.

Что можно делать с тем, что дорого сердцу? Его 
можно хранить и лелеять, радуясь в одиночку или с 
близкими. Можно спрятать – и самому не смотреть, и 
другим не давать, но в итоге это никому не принесёт 
радости. Лучшее, что можно сделать со счастьем – 
поделиться им со всеми! Ведь нельзя забывать еще 
одну заповедь: «Б-г делился и нам велел».

Поэтому программа «Шаббатний гость» рассчитана 
не только на участие в ней еврейского населения. 
Для улучшения межкультурной интеграции, во имя 
мира и взаимопонимания, особенностью данной 
программы есть приглашение в качестве гостей 
представителей других национальностей, с которыми 
мы живем в добрососедстве. С большим интересом 

и благодарностью такие 
гости слушают Шаббатние 
истории, участвуют в 
церемониях и поют с нами 
песни. Такие встречи 
помогают лучше понять 
друг друга, обменяться 
не только улыбками, но и 
частичкой душевного тепла. 
Пусть Царица Суббота 
укоренит в вашем доме уют и 
мерцающее тепло семейного 

очага. Ждем новых встреч с вами.

Программа «Шаббатний гость»
С целью возвращения и еще более глубинного 

познания еврейской традиции, в Хмельницком 
благотворительном фонде «Хесед Бешт» 
успешно стартовала программа «Шаббатний 
гость». Суть программы заключатся в том, 
что молодые еврейские семьи обогащаются 
знаниями о еврейской культуре и традициях 
вместе. А фонд – обеспечивает их всем 
необходимым: начиная от места проведения 
встречи в Общинном центре «Тхия» до 
атрибутов встречи Шаббата, собранных 
в пластиковой коробке, которую назвали 
«шаббатний бокс». Но есть во встречах 
Субботы своя «изюминка» – особо приглашенные 
на церемонию гости.

Рано чи пізно кожна людина починає 
цікавитись минулим – своїм, своєї сім’ї, 
батьківщини, нації. Інколи ця цікавість 
приводить за руку до музеїв, які в нашій 
свідомості є місцем концентрації минулого в 
його матеріальному вимірі.

д о с я г н е н н я  

За рік студією було створено більше півсотні 
професійних відеороликів  з різної тематики. У 
відео була переведена програма «Люди й долі», яка 
розповідає про віхи життя наших клієнтів й раніше 
існувала лише в друкованому вигляді. Фільмувалися 
домашні візити програми «Регіон», заходи, які 
проводились до свят. Студія дозволила повною 
мірою розкрити потенціал креативної групи Фонду 
у створенні соціальної реклами з тем толерантності, 
здоров’я та благодійництва, яка діставала високу 
оцінку серед людей, які знаються на рекламі. 

Особливістю роботи студії є те, що кожен 
працівник Фонду сам записує позакадровий текст, 
а значить – передає неупереджену інформацію про 
справу, за яку відповідає та вболіває серцем. Усі 
відеоматеріали зберігаються архівним підрозділом 
Фонду й викладаються у мережу Інтернет для 
загального перегляду. Ми сподіваємося, що наші 
ролики стануть корисними для інших людей, 
спонукають їх робити більше добрих справ.

Відеобібліотека фонду
Про переваги відео над іншими способами 

передачі інформації говорити не варто: 
сьогодні це найбільш популярне та корисне 
досягнення, яке підходить як для демонстрації 
аудиторії, так і розповсюдження через мережу 
Інтернет. За ініціативи Директора ХБФ 
«Хесед Бешт» Ігоря Ратушного це рік тому 
при фонді була створена відео студія «Новий 
погляд». Підбиваючи підсумки роботи студії 
за рік можна констатувати той вклад, який 
примножили здобутки нашої організації, 
зберігши результати нашої праці задля людей 
у відео форматі.
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о б о в ‘ я з о кп р о г р а м м ы   ф о н д а 

Про перебіг подій довкола місць масових 
поховань євреїв, страчених фашистами під час 
Великої Вітчизняної війни поблизу містечка Смотрич 
розповідає голова «Християнської Місії Допомоги» 
Павло Іванович Сівець. На перший погляд ця історія 
має навіть елементи загадкових збігів, але для 
добрих справ будь який збіг – передбачена вище 
закономірність. Отож все почалося у 1942-му році, 
коли гітлерівський режим винищував єврейське 
населення Поділля та всієї окупованої території. 
Смотрич від «неугодних» фюрерові людей зачищав 
каральний загін з норвезьких вояків (Норвегія 
входила до складу Гітлерівської коаліції, – прим 
авт.). За офіційними даними того часу ними було 
страчено близько 1800 євреїв, про що нагадував 
напис на пілоні, встановленому вже у мирний час. 
Однак свідчення очевидців приписують цьому місцю 
набагато більше жертв, позаяк євреїв приганяли не 
лише зі Смотрича, але й з ближніх населених пунктів. 

Один зі солдатів вермахту проніс той важкий тягар 
провини перед ні в чому не повинними людьми крізь 
все життя. За життя він мовчав про скоєне, чи то від 
переживань, чи від перестороги бути засудженим за 
зв‘язки з фашистами. Та вже на схилі років чоловік 
розповів усе синові – норвезькому письменникові 

Бйорну Бестлі. Зі слів 
колишнього солдата, у яких 
чільне місце душевного 
неспокою відводилося 
саме Смотричу, Кам‘янець-
Подільської області далекої 
України, виникла книга 
«Війна мого батька». 
Бажання спокутувати вину 
та вшанувати пам‘ять 
закатованих людей було 
чи не останнім словом, яке 
зійшло з вуст головного 
героя книги.

В той самий час в 
історії з‘являється Ян Туре Торнес. Вже десять років 
його християнська благодійна місія співпрацює з 
Україною та реалізовує свою діяльність на Поділлі 
через тутешню «Християнську Місію Допомоги». 
На одному з форумів Торнес знайомиться з Бестлі, 
у них зав‘язується плідне спілкування й зрештою 
письменник презентує благодійнику екземпляр своєї 
книги. Яким же було здивування обох героїв, коли 
виявилося, що описаний у спогадах населений пункт 
підпадає під сферу діяльності благодійної місії. 
Рішення назріло само собою: останню волю батька 
потрібно виконати, на це вказує сама доля. 

У Смотричі про могилу знають та пам‘ятають. Це 
місце охороняється Законом. Але бур‘янам закони не 
писані, старенький бетонний обеліск не підкорюється 
нормативним актам та руйнується. Християнська 
громада, дізнавшись про звістку щодо можливості 
облаштування братської могили одразу загорілася 
бажанням виправити ситуацію та докласти всіх зусиль 
до цієї справи. На чолі з О.Д. Форкуном, місцеві 
мешканці належним чином підготували місце могили 

до встановлення меморіалу, який мав прибути з 
Норвегії. На привеликий жаль, через особливості 
національного розмитнення, гранітна стела стала 
легальною в Україні лише наприкінці літа, а не 
дев‘ятого травня як планувалося, але це все ж краще, 
ніж ніколи. 

Урочистості з нагоди відкриття пам’ятнику 
заплановані на 13 вересня 2013 року. До важливого 
заходу долучилася єврейська громада Хмельницької 
області, очолювана Ігорем Ратушним. Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» підготував обширну 
програму, яка стосуватиметься всіх жителів містечка. 
До школи Смотрича привезуть унікальну пересувну 
виставку «Голокост і Пам’ять», проходитимуть 
відкриті уроки для учнів середніх та старших класів. 
Після заходів у школі виставка буде переміщена до 
будинку культури, де її зможуть побачити всі охочі, 
а також пройде культурний захід від єврейської 
громади. 

На відкритті меморіалу звучатимуть молитви 
різними мовами, в тому числі й їдишем – мовою 
загиблих євреїв. На самій стелі містяться тексти 
норвежською, українською та івритом: це вислів з  
Псалмів царя Давида: «Кров їх у очах твоїх». Павло 
Сівець наголосив, що ці псалми є спільними як для 
юдеїв, так і для християн, оскільки вони є важливими 
для представників обох релігій. А спільна молитва за 
загиблими – примирює всі конфесії. 

Пілон, який стояв на місці нової стели, буде 
реконструйовано. За час свого перебування на Поділлі 
норвезька делегація у складі двадцяти п’яти чоловік 
планує відвідати місцеві християнські громади, 
історико-культурний центр Кам’янець-Подільський. 
В перспективі можлива спільна робота щодо 
відновлення інших масових поховань на теренах 
Хмельницької області. 

п а м ‘ я т ь

Смотрицький меморіал жертвам ГолокостуВже давно відшуміла війна, але її криваві сліди 
обпікають душі людей і до сьогодні. Особливо це 
помітно на місцях, де місця поховань жертв 
окупаційного режиму заростають бур‘янами 
й руйнуються поставлені поспіхом повоєнні 
меморіальні знаки. В таких випадках виникає 
двояке почуття: скорбота за жертвами й біль 
за байдужість живучих нині, у мирний час, 
людей. Проте не скрізь місця масових поховань 
перетворюються в пустирі й ця розповідь 
саме про випадок, що має достойне історичне 
продовження. 

Значно змінилася ситуація довкола зведення  
Меморіалу пам’яті жертв Голокосту по вул. 
Сільськогосподарській. Силами Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт», стараннями 
його співробітників, патронажних працівників та 
волонтерів, які жертвують своїм вільним часом, 
працюючи на будівництві; за участі небайдужих 
членів єврейської громади й за підтримки спонсорів 
тут вже чітко вимальовується картина майбутнього 
комплексу. І хоча роботи на об’єкті лишається 
чимало, усі ми 
впевнені – до 
п ’ я т н а д ц я т о ї 
річниці створення 
Фонду «Хесед 
Бешт» меморіал 
буде готовий. Адже 
зараз усі роботи 
виконуються «на 
совість». 

 
Зараз на меморіалі вже встановлена стела у 

формі розкритої книги, де міститимуться пам’ятні 
надписи. Тут буде перелік усіх населених пунктів, 
яких торкнулася Катастрофа на теренах нашої 
області. Також встановлені оригінальні композиції 
з металу, в яких відображено шлях жертв нацистів 
«дорогою смерті» до місць страти. 

Над втіленням проекту Меморіалу в життя 
працює велика кількість людей. Кожен з них робить 
усе від нього залежне: хтось допомагає фізичною 
працею, інші – втілюють дизайнерські задуми, 
а хтось просто жертвує на пам’ятник благодійні 
внески. Фінансові труднощі значно гальмують 
будівництво, тому ми переконливо закликаємо 
пожертвувати на зведення меморіалу більше коштів. 
Адже заповідь Цдаки крізь віки нагадує нам про 
важливість творення добра, чим і є будівництво 
Меморіалу!

Потрібна допомога!Клуб любителей природы
Один из самых  «молодых» проектов ХБФ 

«Хесед Бешт» Клуб любителей природы  
неожиданно оказался на редкость удачным 
и востребованным. Клиенты и подопечные 
Фонда от мала до велика – и пенсионеры, и 
молодежь, и дети  - с удовольствием выезжают 
на «хеседовском» бусике за город, чтобы 
надышаться свежим воздухом, налюбоваться 
пейзажами родного края, увидеть старых 
друзей, ощутить поддержку, взаимопонимание 
и взаимовыручку товарищей.

Нельзя сказать, что раньше 
подопечные Фонда не выезжали 
на природу. Отнюдь. Ежегодные 
еврейские праздники «Лаг ба- 
Омер», «Тубишват», «Суккот» и 
даже «Песах» всегда сопряжены с 
поездками в лес, посадки, на реки 
и озера с разжиганием костров, 
приготовлением нехитрой, но 
ужасно вкусной  приготовленной 
на огне снедью. Были поездки на 
рыбалку, по грибы, на пикники и т.д.

Но они носили случайный 
характер, проводились время 
от времени, спонтанно. С организацией Клуба 
наши поездки приобрели систематичность, 
упорядоченность и определенную схему. Сначала 
был проведен тщательный опрос клиентов по факту 
их потребностей и пожеланий. Люди, у которых есть 
дачи, транспортные средства, вполне самостоятельно 
организовывают свой досуг на лоне природы. Но 
оказались и такие, у которых грибные лукошки, 
удочки и спиннинги покрылись пылью и паутиной. 
У многих наших клиентов не было ни технических, 
ни материальных возможностей реализовать 
свои потребности побывать «вне асфальтной 
зоны», посмотреть на красоту птичьего полета, 

полюбоваться поклевкой на рассвете, присыпанными 
сосновыми иголками маслятами и боровиками…

 В первую поездку на рыбалку едва набралось 
десять человек. Через неделю количество желающих 
удвоилось, далее – утроилось… Большую роль 
в этом сыграли жены наших подопечных. По их 
«сарафанному радио» еврейская община очень 
быстро узнала, какими довольными и просто 
счастливыми наши дедушки возвращаются домой 
после «хеседовских» поездок. И дело не в улове. 
К примеру, Ефим Кац и Леонид Криштун (жертвы 
нацизма, полковники в отставке, малоподвижные) 
практически не выходят из дому. Они знакомы  
и дружат с молодых лет. Но сейчас у них нет 
возможности ходить друг к другу в гости, потому что 
живут в разных районах. А на рыбалку они едут с 

удовольствием – пообщаться, 
вспомнить общего друга 
Аркадия Штейнмана, одного 
из основателей нашего Клуба, 
который, к сожалению, зимой  
этого года ушел из жизни. 

Сейчас в клубе 
насчитывается более 60 человек. 
Еще примерно столько же 
собирается примкнуть к нашим 
дружным рядам. Наверняка 
есть еще потенциальные члены, 
которые с радостью составят 
нам компанию. Чуть ли не 

ежедневно мы находим таких и среди молодежи, и 
среди людей преклонного возраста.

Величие и многообразие природы дает нам силы 
жить. Для многих Клуб – это прекрасная возможность 
избежать социальное одиночество, отдушина в 
жестком мире урбанизации. Наши подопечные 
бесконечно благодарны руководству «Джойнта», 
«Хеседа» за предоставленную возможность получить 
незабываемые впечатления, набраться энергии, 
здоровья и в конечном итоге плодотворно продлить 
годы жизни.

   Менеджер  по работе с клиентами
   Юлле В.А.
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м и    т а    п а р т н е р и   

Час запалювання суботніх 
свічок для м. Хмельницкого на 

вересень-жовтень 2013 року

Вересень 2013 року          Елул 5773 - Тишрей 5774

Дата               Запалювання         Вихід

Розклад роботи ОЦ “Тхія“ на вересень

         Рош-Ашана        Йом Кипур        Суккот

в и д а в н и ч а    д і я л ь н і с т ь

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

          04.09.2013       19:33 (Переддень першого дня Рош-Ашана)

          05.09.2013       20:38 (Переддень другого дня Рош-Ашана)

     06.09.2013            19:29
 Глава Тори: Хаазину
     8.09.2013                                       20:34
          13.09.2013        19:14 (Переддень Йом-Кипур)

          14.09.2013                                20:18
     18.09.2013        19:03 (Переддень першого дня Суккот)

     19.09.2013        після 20:06
20.09.2013             18:59
 Глава Тори: Везот Хабраха

     21.09.2013               20:02
     25.09.2013             18:48 (Шміні Ацерет)

     25.09.2013             після 19:51
     27.09.2013             18:43
 Глава Тори: Берешит
     28.09.2012               19:47
     29.09.2012                                     19:45
     
     04.10.2013              18:28
 Глава Тори: Ноах
     05.10.2013                                     19:32
     11.10.2013              18:14
 Глава Тори Лех-Леха
     12.10.2013     19:17
     18.10.2013     18:00
 Глава Тори Вайєра
     19.10.2013                19:04
     25.10.2013   17:46
 Глава Тори: Хайей Сара
     26.10.2013     18:51

 

На користь дітям

  

Презентація довідника від-
булася 10 вересня на семінарі 
«Довготривалий догляд за 
хворими» для патронажних 
працівників нашого Фонду 
та їх колег з Хмельницького 
територіального центру, 
організований менеджером з 
соціальної роботи Аллою Клопотюк. 

 Ментором семінару була головний 
професійний консультант відділу 
розвитку та навчання персоналу 
ВАТ «Белла трейд» (м. Київ) Наталія 

Сімагіна. На семінарі соціальні працівники 
отримали методичні рекомендації, мали змогу 
закріпити теоретичні знання практичними вправами. 
Кожен учасник семінару отримав примірник нового 
довідника для користування та самовдосконалення. 
Особливо цінним є те, що ХБФ «Хесед Бешт» прагне 

всіляко поширити напрацьований досвід 
серед інших соціальних організацій. 
Присутність запрошених на семінар 
представників територіального центру - 
яскраве тому підтвердження. 

Примірники нового довідника 
вже надійшли на полиці бібліотеки 
Фонду, що знаходиться у Общинному 
центрі «Тхія». Тож кожен бажаючий 
може ознайомитися з новітніми 
методиками догляду за хворими та 
літніми людьми, з’ясувати контактну 
інформацію установ, які такими 
людьми опікуються. 

До чотирнадцятої річниці свого заснування 
наша організація поповнила серію видавничої 
продукції «Бібліотека фонду «Хесед Бешт» 
новою книгою – «Крок назустріч». Це довідник 
для людей похилого віку, який дозволяє людям 
краще орієнтуватися у сфері соціальних 
послуг, знати, куди звернутися по допомогу. 
Довідник також стане у пригоді соціальним 
працівникам та допоможе краще доглядати 
за підопічними літніми людьми.

Презентували новий 
довідник для літніх людей

Дата Час Захід
3.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 19:00 Молодіжний клуб: гра «Мафія»
4.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 17:00 Переддень Рош-а-шана
5-6.09  Рош-а-шана
10.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 19:00 Молодіжний клуб: гра «Мафія»
12.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 14:00 Клуб вивчення глав Тори
 16:00 Гурток рукодільниць «Шальва»
 19:00 Молодіжний кіноклуб
13.09 9:00-   Відкриття пам’ятника на місці   
 18:00 загибелі євреїв, жителів с. Смотрич у роки  
  Другої світової війни
14.09  Йом Кіпур
16.09 14:00 Відкриття виставки «Сімейні скарби»
 17:00 Святковий концерт, приурочений до 14-ої  
  річниці заснування фонду «Хесед Бешт»
17-18.09 11:00 Науково-практична конференція «Нові  
  дослідження походження предметів   
  юдаїки в музеях України»
17.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 19:00 Молодіжний клуб: гра «Мафія»
19-25.09  Суккот
20-22.09 9:00 Візит молодіжної групи з    
  Дніпропетровська
24.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 19:00 Молодіжний клуб: гра «Мафія»
26.09 11:00 Заняття з Hip-hop
 14:00 Клуб вивчення глав Тори
 16:00 Гурток рукодільниць «Шальва»
 19:00 Молодіжний кіноклуб
27.09 20:00 Кабалат шабат. Сімхат Тора

ХБФ «Хесед Бешт» також активно підтримує 
будь-які ініціативи, які направлені на розвиток 
чи оздоровлення молодого покоління. Особливо 
тоді, коли мова йде про малозахищених дітей, які 
потребують турботи та опіки або тих, хто змалечку 
виявляє неабиякий хист до певної справи. Останній 
місяць літа запам’ятається деяким малюкам міста 
гарним часом, проведенним в Общинному центрі 
«Тхія» а співробітникам фонду – співпрацею з 
іншими організаціями на благо дітей. Адже одразу 
два спільних проекти проходили в стінах Общинного 
центру. 

У рамках виконання грантової програми 
Президента України для обдарованої молоді 
«За крок до улюбленої справи», ХБФ «Хесед 
Бешт» співпрацював з Департаментом освіти та 
науки ХОДА. Общинний центр «Тхія» прийняв 
курс проекту «Творчі майстерні», який об’єднав 
двадцять обдарованих дітей за улюбленою справою 
– декоративно-прикладним мистецтвом. Старший 
тренер групи Людмила Шварцман та співробітники 
Фонду забезпечили виконання курсу якнайкраще. 
Впродовж двох тижнів діти мали змогу вивчати різні 

Молоде покоління – стратегічно важлива 
цільова група клієнтів ХБФ «Хесед Бешт». 
Протягом літа спеціально для дітей працювала 
програма «Кейтана». А перед початком 
навчального року усіх юних клієнтів, які 
потребували підтримки, Фонд забезпечив 
шкільним приладдям, формою, взуттям та 
одягом.  

техники: квілінг, ліпка з пластику, бісероплетіння, 
тощо.  Кожен з учасників курсу отримав по його 
закінченню сертифікат. А головне – збагатився 
знаннями для успішного подальшого творчого 
розвитку. Тому ми переконані, що всі діти, які 
відвідували Общинний центр – майбутні успішні 
митці. 

Інша акція, направлена на підтримку дітей з 
неблагополучних сімей, відбулася у співпраці з 
громадською організацією «Молоді регіони». Її метою 
було допомогти мало захищеним дітям зібратися до 
школи чи дитячого садочку та гарно провести час 
у безтурботній атмосфері дитинства. Організатори 
акції підійшли до питання формату проведення акції 
творчо: дітей зібрали за солодким столом у спеціально 
облаштованному для таких подій Центрі розвитку 

дитини ОЦ «Тхія» й доповнили захід трансляцією 
мультфільмів. У цей час соціальні працівники Фонду 
провели бесіду з батьками, ознайомивши їх з роботою 
Фонду та важливістю правильного ставлення до 
дітей та їх потреб. Подібні акції будуть проводитися 
й надалі для наступних груп дітей та їх батьків. 

У Хмельницькому благодійному фонді 
«Хесед Бешт» глибоко переконані, що добробут 
дітей сьогодні відобразиться добробутом всього 
суспільства у майбутньому. Підтримуючи своїх юних 
клієнтів, Фонд зміцнює єврейську громаду. А спільно 
реалізовуючи проекти для всіх дітей – закладаємо 
надійні підвалини майбутньої країни.  


