
г р о м а д а 

№ 7
(№№ 124)

Липень 2014 року
Тамуз-Ав 7554

“Ми починаємо!“ - 1 день з життя ОЦ м. Тернопіль

До офіційного відкриття лишається менше 
двох місяців. Ця подія припаде на 15-ту річницю 
заснування ХБФ «Хесед Бешт» 16 вересня цього 
року (адже у Фонді здавна 
заведено відкривати нові 
приміщення у день свого 
«народження»). Сьогодні 
ж відбулося технічне 
відкриття з використанням 
встановленої апаратури, 
освітлення й допоміжних 
засобів. Саме тому 
Общинний Центр працював 
не на повну силу, але 
результатом усі лишилися 
вдоволені. Деякі недоліки, 
які були виявлені при 
«пускові» нової будівлі 
були виявлені й дуже скоро 
будуть усунені.

Хмельничани привезли зі собою низку методик  та 
проектів, які гарно себе зарекомендували в останній 
час. Для тернополян було проведено одразу три 
заходи поспіль, кожен з яких орієнтувався на окрему 
вікову категорію клієнтів. Зранку в актовому відділені 
зібралися люди «золотого віку», які мали змогу 
поспілкуватися з менеджером соціальної реабілітації 
Аллою Клопотюк. Людям пропонувалося заглибитися 
у спогади та роздуми про життя й добро. Алла 
Юхимівна розповідала присутнім притчі, сповнені 
глибокої філософської думки, які спонукали присутніх 
до роздумів про вічне. Також люди дізналися про стан 
сучасної благодійності у світі.

В післяобідню пору в цьому ж залі було проведено 
захід для представників середнього та старшого віку. 
Менеджер з питань регіонального розвитку Галина 
Атаманчук та керівник ансамблю Анатолій Музика 
представили на розсуд гостям другу частину проекту 
«Дорогу осилит идущий», що має назву «Батьки та діти» 
(перша частина називається «Життя чудових людей»). 
Зустріч носила форму діалогу між ведучими та клієнтами 
з теми відносин старшого та прийдешнього покоління. 
Музичні вставки, виконання авторських пісень, які 
гармонічно розкривали та доповнювали одвічну тему, 
додавали зустрічі емоційності. Не рідко можна було 
споглядати сльози в очах гостей, які бриніли при 
перегляді відеороликів; часто можна було споглядати, як 
люди підспівували знайомим гітарним мотивам.

Захід для молодих сімей з дітьми мав місце о 
шістнадцятій. Менеджер зі зв’язків з громадськістю 
Людмила Шварцман та менеджер по роботі з клієнтами 

Ольга Нікітіна провели 
майстер клас  з виготовлення 
паперових квітів для дорослих 
та малюків. Паралельно з 
ручною роботою проводилася 
розвиваюча робота, яка 
спонукала дітей та дорослих 
взаємодіяти між собою, 
розкривати свої юні або 
вже дорослі особистості та 
об’єднуватися разом задля 
спільною роботи.

Окрім людей, задіяних 
у зустрічах, до Общинного 
Центру приходили й просто 
відвідувачі з числа єврейської 

громади Тернополя, які не могли лишитися байдужими до 
дійсно важливої події. До їхньої уваги була представлена 
виставка з життя єврейської громади Тернополя, про 
яку розповідали співробітники представництва. Багато 
відвідувачів знаходили світлини з особистих фотоархівів 
у виставковій програмі «Ми народ», що вже саме собою 
говорить як про єдність громади, так і про важливість 
само ідентифікації з єврейською історією та корінням.

Допоки одні люди проводили презентації чи майстер-
класи в ОЦ, інші здійснювали домашні візити до 
клієнтів, які не можуть прийти особисто. Такі візити 
завжди допомагають краще зрозуміти потреби та наявні 
проблеми людини, сформувати перелік питань, що 
потребують вирішення. Декому з них випала нагода 
отримати спеціальну адресну 
допомогу від благодійників 
Всеукраїнського рівня, що 
було вдвічі приємніше.

Паралельно з усіма 
заходами, цього дня 
у Общинному Центрі 
працювала знімальна група 
студії «Новий погляд» й 
редактор газети «Шалом 
Алейхем» та адміністратор 
сайту hesedbesht.org.
ua В’ячеслав Нагнибіда. 
Відфільмовані кадри 

Ще не встигла висохнути фарба на деяких 
конструкціях, але Общинний Центр міста 
Тернополь почав вирувати життям, гостинно 
запрошуючи членів громади на День відкритих 
дверей. Сьогодні сюди завітали співробітники 
ХБФ «Хесед Бешт» на чолі з директором Ігорем 
Ратушним, аби особисто поспілкуватися з 
клієнтами, провести низку цікавих та корисних 
заходів, а головне – з’ясувати потреби людей 
та знайти шляхи їх розв’язання. 10 липня 2014 
року увійде в єврейську історію краю, як перший 
повноцінний день роботи нового Общинного 
Центру для громади.

стануть основою відеоролику про Общинний Центр, що 
буде презентований вже у день повноцінного відкриття 
у вересні. Деякі відвідувачі люб’язно дали інтерв’ю 
на камеру. І якщо підсумувати одним реченням вс, 
сказане ними, можна відзначити: «Тепер у тернополі є 
справжній єврейський теплий дім!»

Візит хмельницьких колег завершився нарадою 
співробітників усіх структурних підрозділів для 
кращої комунікації та координації роботи, які провів 
Ігор Ратушний. Робота Общинного Центру – складний 
процес, який потребує значних затрат часу та зусиль 
багатьох менеджерів. Тому усі повинні працювати 
злагоджено та чітко, аби клієнти – члени єврейської 

громади – повністю реалізовували себе, свої вміння та 
потреби. Перші кроки у цьому процесі вже зроблені. 
Тому варто побажати наснаги колективу Общинного 
центру міста Тернопіль у особах Олени Сеник, Ірини 
Івшиної, Олександра Геллера, Михайла  Шмітко та 
Ганни Крайник та усіх волонтерів, які вкладають свій 
час та вміння в розбудову свого теплого дому в «файнім 
місті Тернопіль».

Переглянути відео можна 
на сайті hesedbesht.org.ua
або перейти за посиланням у 
QR-коді нижче:
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Про скрутні умови проживання, в яких мешкає пані 
Галина, говорити не доводиться. Життя закинуло її у 
віддалений від міста населений пункт. Помешкання 
жінки вбоге, позбавлене досягнень цивілізації та 
елементарних засобів комфорту. Але найбільшою 
проблемою є питання енергоносіїв: більшу частину 
року пані Галина вимушена користуватися твердим 
паливом, а саме дровами, для обігріву чи приготування 
їжі!

Хмельницький благодійний фонд «Хесед  
Бешт» приходить на допомогу клієнтам у 
тих випадках, де вдіяти майже нічого, позаяк 
благополуччя наших людей – головний орієнтир 
діяльності організації. Інколи благодійна допомога 
буває нестандартною, інколи – трудоємкою, але 
конче необхідною.  Саме така ситуація виникла 
у клієнта ХБФ «Хесед Бешт» Галини Лєбєдінскої, 
на допомогу якій мобілізували мало не всіх 
чоловіків Фонду.

Подібний випадок може здатися «диким» для 
читачів, але життя доволі непередбачуване.  Прохання 
Галини Лєбєдінської допомогти їй з дровами знайшло 
розуміння та підтримку в нашій організації. В короткий 
час було знайдено постачальника, який згодився 
забезпечити клієнтами дровами та навіть перевізника, 
який мав доправити вантаж до її помешкання.

Питання лишалося лише в одному: хто завантажить 
розпилені дрова на самоскид? Насправді, воно було чи не 
найгостріше, позаяк послуга навантаження коштувала 
чи не більше, ніж, власне дрова. Таких коштів у Фонду 
не було, тому зі становища вийшли власними силами. 
Бригада чоловіків ХБФ «Хесед Бешт» віднайшла час 
та самотужки навантажили дровами для клієнта,чим 
зекономили кошти. А дехто — підтягнув фізичну форму.

Добро знайшло свого адресата: тепер на довгий час 
пані Галина забезпечена паливом. Вона надзвичайно 
вдячна ХБФ «Хесед Бешт» за допомогу. Розуміючи 
важливість не лише отримання, але й віддачі добра, 
вона також робить гарні справи на потреби Фонду 
та громади: бере участь у художньому оформленні 
літературно-публіцистичного журналу «Штетл».

Допомогли найважливішим

м и    т а   с в і т   

На жаль, не всі співробітники великого Департаменту 
змогли прийти: роботи у державної установи чимало та 
і можливості Общинного Центру «Тхія» не безмежні. Ті 
ж, кому поталанило прийти, відчули на собі гостинність 
нашого теплого єврейського дому, відвідали музейні та 
соціальні програми й відвідали реабілітаційний центр 
«Школа Здоров’я» у с. Печеськи.

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути», 
— каже приказка і це дійсно так. Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» спільно з 
Департаментом проводить численні соціальні проекти, 
виконує державні соціальні замовлення. Більшість 
співробітників знають про Фонд зі звітів та документів, 
проте одиниці на власні очі бачили нашу діяльність. Це 
була чудова нагода познайомитися колективам, які до 
цього були знайомі лише заочно.

Знайомство з ХБФ «Хесед Бешт» почалося з 
музейних програм Общинного Центру. Менеджер 
зі зв’язків з громадськістю Людмила Шварцман 
провела екскурсію для гостей. У конференц-залі 
для відвідувачів були продемонстровані відео кліпи, 
створені у студії «Новий погляд», які висвітлювали 
діяльність Фонду з різних боків. Це і соціальна 
робота, і культурна інтеграція, і створення соціальної 

реклами. Викладач курсів комп’ютерної грамотності 
В’ячеслав Нагнибіда розповів про особливості навчання 
соціально-незахищених верств населення від всесвітньої 

організації «Проект Кешер». Відвідувачі могли побачити 
також дитячі програми у дії та навіть бути присутніми 
на репетиції гуртка «Хіп-Хопу», що проходить зараз у 
рамках канікулярної програми «Кейтана».

Після знайомства з Общинним Центрам люди 
вирушили за місто, до РЦ «Школа Здоров’я». Тут 
менеджер Центру Здоров’я Наталія Герасименко 
провела з ними цікаву музичну вітальню та розповіла 
про незвідані факти творчості єврейських композиторів. 
Загалом, співробітники Департаменту відчули на собі 
дію релаксуючої програми, яка застосовується до 
наших клієнтів та людей, що приїздять у Печеськи за 

Візит важливої гості

Едва Родоговськи 
виявилась надзвичайно 
чуйною та доброю жінкою. 
В принципі, нічого іншого 
й годі було чекати від 
людини, яка пов’язала своє 
життя з допомогою іншим. 
Адже її благодійний фонд 
провадить активну політику 
співпраці та допомоги 
нужденним в усьому світі. 

До цього Едва вже 
була в Україні, деякий час 
проводила в Харкові. Тому 
життя місцевих єврейських 
громад було для неї відомим. 
Проте відвідини Хмельниччини та Тернопільщини 
глибоко вразили досвідченого менеджера. 

В нашому місті вона мала нагоду переконатися 
в ефективності проекту ремонту квартир, який 
підтримувався «WJR». Директор Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» Ігор Ратушний 

Візити іноземних гостей, так чи інакше 
пов’язані з роботою Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт» за майже п’ятнадцять років 
існування організації стали звичним явищем. 
Проте не всі візити очікуються так гаряче, як 
приїзд Проектного менеджера Британського 
фонду «WJR» Едви Родоговської, який відбувся 
1 липня. За останні кілька років ця благодійна 
організація з-за Ла-Маншу принесла багато добра 
нашим клієнтам і навіть у цьому номері газети є 
одразу кілька матеріалів, пов’язаних з допомогою 
«WJR». 

супроводжував гостю, знайомив її з життям організації 
та громади. Візит до Общинного Центру «Тхія» в м. 
Хмельницькому вразив жительку європейської країни 
в першу чергу сучасним підходом в сфері соціальної 
та культурної роботи з клієнтами. Декілька разів 
англомовна гостя вживала слово «incredible», що у 
перекладі означає «неймовірно». 

Після Хмельницького Едва Родоговськи відвідала 
Тернопільський Общинний Центр, в будівництві якого 
також брав участь фонд «WJR». Емоції від побаченого 
там майже не відрізнялися, а деколи й переважали 
враження від Хмельницького. Вже з-за кордону після 
свого візиту Едва надіслала листа, в якому висловила 

своє захоплення нашою 
громадою. Програмний 
менеджер пообіцяла 
докласти всіх зусиль, 
аби допомога нашому 
краю від британського 
фонду не припинялася 
й налагоджувалися 
нові зв’язки з іншими 
спонсорами та 
благодійниками світу. 
Така висока оцінка 
нашої діяльності додає 
впевненості у потрібності 
нашої роботи для людей, 
стимулює працювати ще 
краще. 

Нагадаємо, що станом на липень ХБФ “Хесед Бешт“ 
зіштовхнувся з деякими труднощами у реконструкції 
Кам’янець-Подльського представництва фонду. Зараз 
ведуться пошуки засобів на закінчення утеплення 
приміщення та облаштування входу. 

Хмельницький благодійний фонд «Хесед 
Бешт» радо влаштовує дні відвідувань своїх 
структурних підрозділів для інших організацій 
задля обміну досвідом. Надзвичайно приємно, 
коли на такі дні приходять співробітники органів 
влади – структур, з якими недержавні організації 
завжди співпрацюють найтісніше. У квітні в 
Общинному Центрі «Тхія» побували працівники 
Управління культури, а у липні до нас завітали 
співробітники Департаменту соціальної 
політики Хмельницької облдержадміністрації.

програмами виконання соціальних замовлень. Це дало 
їм змогу переконатися, що особливі методики, які 
впродовж багатьох років реалізуються у Фонді, дійсно 
мають чудовий ефект. А в сукупності з прекрасними 
природніми умовами «Школи Здоров’я» — ще й мають 
здатність оздоровлення.

День відкритих дверей став чудовою нагодою для 
одних – показати себе, а для інших – відпочити й на 
власні очі побачити роботу соціальної організації 
сучасного зразка. Про це сказав у подячному слові 
працівникам Фонду керівник відділу інвалідів та 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Департаменту 
соцполітики ХОДА Іван Блаватський.

День відкритих дверей для 
Департаменту соцполітики ХОДА

В альтанці з Н. Герасименко

Ремонти квартир 
для наших клієнтів

Ремонти квартир відбувалися на всій території, 
де працює Хмельницький благодійний фонд «Хесед 
Бешт». Добір клієнтів здійснювався надзвичайно 
ретельно, аби послуга була дійсно нагально потрібна. 
Адже у багатьох учасників програми ремонтно-
відновлювальні роботи не виконувалися більше 
десяти років! Перед залученням людей до програми 
у їх помешкання здійснювалися візити, які проводив 
Менеджер у сфері соціального обслуговування Віктор 
Кравченко. Ним же здійснювався контроль робіт, добір 
підрядників, моніторинг придбаних матеріалів та інше. 
Але для клієнтів Віктор став тою людиною, хто приніс 
у їх оселю світло, затишок й тепло, позбавивши давно 
наболілих побутових проблем. Ніхто не розкаже про це 
краще за них самих:

Ремонт – завжди довготривале, затратне, 
а інколи виснажливе дійство. Багато людей 
довго не наважуються його починати, а 
розпочавши бідкаються про швидке завершення. 
І якщо забезпечені люди можуть дозволити 
собі сторонню допомогу, то більшість наших 
клієнтів не в змозі й самотужки виконати 
ремонтні роботи, не те, щоб витрачатися 
на допомогу спеціалістів. А, між тим, 
житлові умови клієнтів подекуди дійсно 
жахливі. Цьогоріч найбільш нужденні клієнти 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт» отримали особливі послуги за благодійної 
допомоги британської організації “A Jewish Life-
line Worldwide “ (“WJR”) за особистої підтримки 
Катерини Мітяєвої. От деякі історії клієнтів, у 
яких ремонти вже скінчилися.

Юхим Нудель
На кухні було жахливо, 

бо ми з 1999 року ремонту ту 
не робили. Сусіди заливали, 
на стелі була велика пляма 
від води і ще одна – від 
газу. З вікна продувало, а 
клєйонці біля плитки вже 
виповнилося 11 років. 

Тепер до кухні зайти вельми приємно. Пофарбована 
підлога, нова клейонка, така кольорова. Стеля біла й 
всі дивуються, що змогли вивести ці страшні плями. 
Коридор також був затоплений сусідами, але на вище, 
а зі сторони. Там відлетіли шпалери й було темно. 
Тепер тут встановили новий світильник й поклеїли нові 
шпалери. Також встановили нову газову колонку. Від 
старої, з 1975 року, гарячої води отримати було важко. 
Я приймаю ванну виключно за допомоги патронажного 
працівника ХБФ «Хнснд Бешт», тому тепер цей процес 
став набагато простішим. 

Світлана Леонтьєва
До ремонту в кухні все 

було чорне. Мій чоловік 
якось поставив сушити 
чоботи біля конфорки з 
газом. Ми й не зчулися, 
як чобіт впав на вогонь, 
згорів та вкрив все довкола 
сажею. Тож уся кухня й 

коридор були чорними. Тепер кухня повністю нова: нові 
шпалери, вставлене пластикове вікно, біла рівна стеля, 
новий світильник. Також були проблеми з плиткою 
на підлозі: стара ламалася і я її потроху витягала, аби 
замінити. Але з часом цемент розсипався й плитка була 
неможлива. Під час ремонту мені вирівняли підлогу й 
застелили м’який лінолеум. 

Віра Мішина
Ось оновлені стелі 

та нові світильники. 
Мені також пропонували 
шпалери, але оскільки 
у великій кімнаті в мене 
шафи, які їх закривають, 
то обмежилися лише 

фільонками під стелею. А в коридорі та на кухні блідо-
рожеві шпалери. Ось нова газова колонка. У старій 
гніть загорявся навіть тоді, коли не йшла вода. Це 
було вибухонебезпечно! А тепер є гаряча вода і ніяких 
проблем. 

Софія Сорокопуд
За ремонт мені 

вставили пластикове 
вікно, відремонтували 
стелю, поклеїли шпалери. 
Порівняно з тим, що було у 
квартирі раніше – це небо 
і земля, звичайно. Хочу 
подякувати благодійникам 

(«WJR»), директору «Хесед Бешт» Ігорю Ратушному і 
Вікторові Кравченко та всім причетним до виконання 
цих робіт!

Роза Вілінчук
У квартирі до ремонту 

дуже сипалася стеля. 
Тому дякую хлопцям, 
які, звісно, намучилися з 
нею, але зробили якісно. 
У коридорі було залито: 
мене постійно заливали 
сусіди згори. Також мені 

замінили вікно на пластикове. А після робіт у мене 
лишилося трохи фарби і я розмалювала нею стіну у 
під’їзді. Її пошкодили навесні й було негарно. А тепер 
всі сусіди в під’їзді вдячні, приємно заходити з вулиці. 
Мені приємно, що можна подарувати гарні емоції 
іншим людям. 

СкВозь киЛоМетРы доРог

Aut inveniam viam, aut faciam
(Или найди дорогу, или проложи её сам)

Латинское изречение
Программа регионального развития призвана 

поддерживать связь с отдаленными от центрального 
офиса населенными пунктами и клиентами. Это 
осуществляется силами региональных кураторов, 
менеджера Фонда и водителей. Процесс трудоемкий, 
кропотливый и не простой. Сотни, а то и тысячи 
километров в месяц люди преодолевают  лишь для 
недолгого визита, откровенного разговора, доставки 
продуктового или шаббатнего набора. И все потому, 
что нет различия в среде клиентов Хмельницкого 
благотворительного фонда «Хесед Бешт», каждый 
из них важен для нас и лозунг «Дойти до каждого 
клиента!» справедлив как для областных центров, так 
и для периферии. Везде, где проживают евреи, Фонд 
будет нести свою благородную гуманитарную миссию, 
защищая и помогая, радуя и поддерживая членов общин, 
членов их семей или Праведников Народов Мира.

Региональная программа работает в 92-х населенных 
пунктах Хмельницкой и Тернопольской областях. 
Начало календарного года сопровождается домашними 
визитами к отдаленным клиентам для самоличного 
осмотра менеджером условий жизни человека, оценку 
состояния его здоровья, выяснения потребностей. 
Особое внимание уделяется микроклимату в семье 
человека: если клиент не одинокий, то какие отношения 
у него со второй половинкой или детьми, если это 
семья – в каких условиях живут их дети. Комплексный 
подход позволяет предоставить клиенту наиболее 
эффективную помощь, потому что решая лишь одну 
проблему невозможно полностью снять социальное или 
моральное напряжение человека. Кроме ответственного 
менеджера, нередко на визиты ездит Директор ХБФ 
«Хесед Бешт» Игорь Ратушный, чтобы лучше понимать 
людей и работу, которая ведется его организацией.

Менеджер региональной программы постоянно 
находится на связи с кураторами на местах. Передача 
информации от клиентов в центральный офис и 
обратная связь с клиентами обусловливает наибольший 
эффект предоставляемых услуг.

Также региональная программа имеет большое 
влияние на укрепление общин на местах и наращивания 
сотрудничества с местными органами власти или 
общественными организациями. Нередко мероприятия 
Фонда проходят совместно с другими организациями, 
которые являются социальными партнерами ХБФ 
«Хесед Бешт» и также предоставляют определенную 
опеку или помощь нашим клиентам. Развитие подобных 
связей идет на пользу как нашей еврейской общине, так 
и обществу в целом.

Постоянно в дороге, под шум мотора и в калейдоскопе 
меняющихся пейзажей за окном работает программа 
развития региона. Уже все маршруты нанесены на 
дорожные карты, однако пути к сердцам клиентов 
требуют особенно щепетильного прокладывания. Здесь 
не нужны дорожная разметка или знаки – главное, чтобы 
это делалось под знаком добра и любви к ближним.

Редактор газеты «Шалом Алейхем»
Вячеслав Нагнибеда

В этом номере газеты я 
предлагаю статью, которая 
вошла в сборник “Штетл №6“ и 
касается Центра регионального 
развития. Связь и сотрудничество 
с отдаленными от офиса фонда 
людьми - важна в нашей работе. 
Поэтому тема насущна и 
актуальна.
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у л ы б н и т е с ь ! м о л о д ь 

“Танці на межі реальності” «Надо ехать!» 
Анекдоты на вечную тему

Станом на зараз, шестеро 
підлітків вже відвідали різні 
єврейські таборові збори в 
різних куточках країни. Двоє 
лише поїхали, а ще троє – 
збираються з батьками до 
сімейного табору в с. Маньківка, 
що буде проводитися в комплексі 
«Аквадар» за підтримки МОО 
«Джойнт» та силами мадріхів 
Західного та Центрального 
регіону.

Одним з найпопулярніших 
способів літнього розвитку для учасників молодіжного 
клубу лишаються заняття з «Хіп-Хопу», що проводяться 
у ОЦ «Тхія» волонтеркою Настею. Дівчата продовжують 
тренувати гнучкість, координацію та пластику. 
Результати помітні всім, хто спостерігає за успіхами 

Підлітково-молодіжний клуб ХБФ «Хесед 
Бешт» переживає період затишшя. Вже лишилися 
позад гамірні дні шкільних випусків, для когось – 
складання Зовнішнього національного оцінювання. 
Тепер самий час відпочити й набратися сил для 
подальшої плідної роботи. А поки діти відвідують 
різні табори або їздять з батьками на відпочинок, 
у Общинному Центрі постійно працюють 
програми для тих, хто вже повернувся, або лише 
готується до поїздок.

наших вихованок. Несміливі, несинхронні рухи, які 
були у них на виступі під час святкування Пуріму, 
змінилися відпрацьованими та чіткими па сучасного 
електронного напрямку хореографії. Приємно, що на 
своїх старших колег по ОЦ хочуть орієнтуватися й 
найменші відвідувачки Центру розвитку дитини, які із 
захватом спостерігають за тренуваннями.

Додала наснаги учасникам молодіжного клубу й 
в екологічному фестивалі розвитку «Грінфест», що 
проходив у місті 28-го червня. Відвідини цього заходу 
познайомили підлітків з різними тренінгами, майстер-
класами, змаганнями й танцювальними колективами. А 

опісля, всі разом «відірвалися» 
на рок-концерті. ОЦ «Тхія» 
брала участь в організації 
«Грінфесту», тут проводилися 
збори оргкомітету и планувалися 
заходи, проходили окремі 
майстер-класи. Тому вдвічі 
приємніше, що наша молодь 
поступово інтегрується до 
загальноміського волонтерського 
руху, розвивається духовно та 
фізично.

Допоки всі не повернуться 
з таборів, клуб працюватиме в помірному режимі. 
Щоб потім, з новими силами взятися за масштабну 
підготовку до улюбленого осіннього свята – Рош 
а-Шана та 15-ї річниці заснування ХБФ «Хесед Бешт».

м о л о д ь м о л о д ь 

т а б і р 

***
Подал еврей документы на выезд в Израиль. 

Вызвали его в КГБ и говорят:
— Вы главный инженер крупного завода, у вас 

прекрасная квартира в центре, дача на берегу моря. 
Что вас не устраивает?

— Знаете, есть две причины. Первая — это сосед 
сверху. Он как напьётся, так начинает барабанить мне 
в дверь и орать: «Вот кончится советская власть, мы 
вас жидов всех перережем».

— Ну, вы же образованный человек... Советская 
власть никогда не кончится!

— А вот это как раз вторая причина.
 ***

Оперный театр. Дают «Евгения Онегина». В 
одном из первых рядов сидит Рабинович с женой. 
Через некоторое время он засыпает.

Его расталкивает жена:
— Пока ты тут спишь, Ленский Онегину послал 

вызов.
— И что, он таки едет?

 ***
— Ребята, хватит уже об отъезде! Давайте лучше 

о бабах!
— Давайте… Раечка ещё не уехала?

 ***
— Рабинович, зачем вам в Израиль? Вам что, мало 

платят в нашей стране?
— Нет, платят хорошо.
— Работа не устраивает?
— Нет, вполне устраивает.
— С жильём плохо?
— Да нет, квартира хорошая.
— Так чего же тебе ещё надо, жидовская морда?!

 ***
Рабинович приходит в ОВИР и просит визу в 

Америку.
— Зачем вам туда?
— У меня там дядя. Я бы ему помог. Он глуховат и 

не может найти работу.
— Так пускай он приедет сюда!
— Да нет, я сказал «он глуховат», а не «глуповат».

 ***
Рабинович подал заявление на выезд. С работы 

его уволили, а визы не дают. Жить не на что. Тут 
приезжает в Одессу цирк. Гвоздь программы: 
дрессировщик суёт голову в пасть тигру-людоеду. 
Затем он предлагает сделать то же самое желающим 
из публики — за десять тысяч долларов. Рабинович 
выходит на арену и, весь дрожа, суёт голову в пасть. 
Потом вынимает её оттуда целой и невредимой. С 
удивлением смотрит на тигра и слышит его шёпот:

— Не думайте, будто вы — единственный еврей-
отказник в этой стране.

Літній табір для юних клієнтів

Шість насичених днів (з 27 липня по 1 серпня) для 
дітей реалізовувалась весела та корисна програма. 
Загалом 30 наших клієнтів взяли участь у таборі. Було 
сформовано 2 вікові групи: з 3 до 13 та з 13 до 16 років 
відповідно. Співробітники ОЦ «Тхія» стали мадріхами, 
які склали й проводили усі заплановані заходи. Кожен 
день мав свою тематику та відповідну назву. 

Розпочався табір з сумісного походу дітей та їх 
батьків у цирк. Для Хмельницького це явище достатньо 
рідкісне, тому цікавість від походу мали як дорослі, 
так і діти. До душі глядачам припали еквілібристи, 
наїзники на конях і, звісно ж – веселі клоуни, які у 
більшості асоціювалися зі святом Пурім. Після цирку 
всі учасники табору разом пішли на прогулянку до 
міського парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана, 
де діти мали змогу гратися та кататися на атракціонах. 

З понеділка програма табору вже урізноманітнилася 
розвиваючою діяльністю. Назва другого дня – 
«Батьківщина в серці». Програма розпочалася з 
розповіді про життя єврейської громади на Поділлі від 
приходу перших переселенців-ашкіназі й до сьогодні. 
Потім дітям розповідали про заснування та розбудову 
держави Ізраїль, проводячи паралелі з Україною. 
Відвідувачі табору цього дня вивчили (а більшість 
повторили) гімни обох держав у музичному супроводі. 
Після обіду заняття проводилися вже у групах. Молодші 
писали листа своїм ровесникам в Ізраїль а старші – 
вивчали молитву «Шма» та розглядали медузи. Заняття 
зі старшими дітьми проводила волонтер Фонду Каріна 
Епельфельд.

Третій день був присвячений місту Хмельницькому. 
Почався він вікториною на знання цікавих фактів та 

історії міста. Ще один волонтер ХБФ «Хесед Бешт» 
краєзнавець Леонід Западенко демонстрував дітям відео 
про Проскурів та ділився своїми багатими знаннями. 
Логічними цього дня були відвідини музею історії міста. 
Після обіду було проведене заняття з традицій: дітям 
показували та розказували про талес, кіпу й тфілін. 
Цікавим, незвичним, а головне – смачним, був захід 
«вітотерапія», яке закінчилося смакуванням дійсно 
великого кавуна. 

Четвертий день носив назву «Театр та мідраш». 
Заняття було збудоване на темі казок про комедійного та 
кмітливого героя – барона Мюнгаузена. З попереднього 
дня діти дізналися цікавий факт – наше місто є другим у 
світі, де є пам’ятник цьому непересічному персонажеві. 
Тож четвертого дня, опісля заняття, усі разом вони 
прогулялися у затишний двір центральної частини 
міста, де могли побачити цей дивний пам’ятник. 
Після прогулянки дітей чекали кілька доріжок та маса 
веселощів у боулінг-клубі. 

П’ятий день проходив під знаком здорового способу 
життя. Усі разом діти відвідали реабілітаційний центр 
«Школа Здоро’я» у с. Печеськи. Про переваги візиту в 
це мальовниче місце говорити не доводиться: прекрасна 
природа, чудові рекреаційні можливості, - усе це 
добре відомо нашим дітям та дорослим клієнтам. На 
відпочинку з дітьми провели квест «Моя майбутня 
професія», який мав на меті визначити хист молоді до 
певних напрямків роботи. 

Завершальний день табору називався «Святині 
душі». До першої зірки група дітей встигла відвідати 
могилу цадика Баал-Шем Това у смт. Меджибіж. Окрім 
цього вони завітали й до синагоги Баха та Меджибіжської 
фортеці. На святих місцях було проведене заняття, 
присвячене заповіді Цдаки. Повернувшись до ОЦ 
«Тхія» діти взяли участь у кулінарному майстер-класі з 
випікання хали до Шаббату. І от, нарешті, всі учасники 
табору, провівши індивідуальну підготовку, зібралися 
разом на Кабалат-Шаббат. Святковою трапезою 
завершився прекрасний тиждень літа, проведеного 
з користю та весело. І діти, і їх батьки, і мадріхи з 
волонтерами лишилися вельми вдоволеними цим часом. 
Відпочинок у «Лильмод Ве Ноах» лишиться у серці та 
пам’яті всіх його учасників аж до початку нового табору 
наступного літа. 

«Лильмод Ве Ноах» («Вчимось і відпочиваємо») 
– таку назву мав дитячий табір, організований 
впродовж шести днів для юних клієнтів ХБФ 
«Хесед Бешт» у Общинному Центрі «Тхія». Це була 
гарна нагода відпочити, оздоровитися, дізнатися 
щось нове та поспілкуватися між собою дітям, 
які не відвідують цього спекотного літа інших 
таборів. В основному табір був розрахований 
на дітей з групи ризику та малозабезпечених 
сімей, для яких відпочинок – дорога справа. Але 
працівники Фонду доклали всіх зусиль, аби табір 
запам’ятався дітям надовго.


