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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 листопад 2013 г.

т о л е р а н т н і с т ь 

Дата    Час       Захід

1.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 14:00	 Клуб	вивчення	глав	Тори
	 16:00	 Гурток	рукодільниць	«Шальва»

6.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 19:00	 Молодіжний	клуб:	гра	«Мафія»
8.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 19:00	 Молодіжний	кіноклуб
	 14:00	 Клуб	вивчення	глав	Тори
	 16:00	 Гурток	рукодільниць	«Шальва»
13.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 19:00	 Молодіжний	клуб:	гра	«Мафія»
14.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 15:30	 Кіноклуб
15.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 14:00	 Клуб	вивчення	глав	Тори
	 16:00	 Гурток	рукодільниць	«Шальва»
17.11		 11.00	 День	єврейських	знань	
20.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 19:00	 Молодіжний	клуб:	гра	«Мафія»
22.11	 11:00	 Заняття	з	Hip-hop
	 14:00	 Клуб	вивчення	глав	Тори
	 16:00	 Гурток	рукодільниць	«Шальва»
28.11	 19:00	 Молодіжний	кіноклуб
	 19:00	 Молодіжний	клуб:	гра	«Мафія»
27.11	 12:00	 Святкові	заходи	до	Хануки

Конференція	 пройшла	 дуже	 вдало,	 її	
організація	 була	 на	 дуже	 високому	 рівні,	
відчувалась	 турбота	 про	 кожного	 учасника	
навіть	 у	 дрібницях.	 Враження	 від	 усього	
побаченого	і	почутого	найкращі.	Всі	виступи	в	
тій	чи	іншій	мірі	допоможуть	мені	в	подальшій	
роботі.

Я	 за	 те,	 щоб	 проводити	 подібну	
конференцію	раз	на	рік.	А	ще,	на	мій	погляд,	
непогано	 б	 створити	 окремий	 сайт	 КЕТЕРу,	

де	 можна	 було	 б	 вмістити	 всі	 наші	 надбання,	 обговорювати	
актуальні	теми	тощо.

Клавдія Колеснікова, 
Регіональний музей єврейської історії 

«Ми родом зі штетлу», Корсунь-Шевченківський

17-18	 вересня	 Хмельницький	 благодійний	 фонд	 «Хесед	
Бешт»	провів	Міжнародну	науково-практичну	конференцію	«Нові	
дослідження	 походження	 предметів	 юдаїки	 в	 музеях	 України».	
Конференція	 відбулася	 за	 фінансового	 сприяння	 Фундації	
Ротшильд	 (Ганадів),	 Великобританія.	 Партнером	 проведення	
конференції	 став	 Державний	 історико-культурний	 заповідник	
«Межибіж».

Головною	 метою	
проведення	 конференції	
було	підняття	та	висвітлення	
теми	 важливості	
правильної	 ідентифікації,	
опису,	 збереження	 та	
систематизації	 артефактів,	
які	відносяться	до	предметів	
юдаїки.	 У	 післявоєнний	
час,	 після	 винищення	
єврейського	 народу	 на	
теренах	окупованої	території	
України,	 таких	 предметів	
лишилося	 надзвичайно	
багато.	 Відсутність	
системного	 дослідження	 їх	 походження	 призвело	 до	 того,	 що	
багато	 унікальних	 та	 безцінних	 предметів,	 які	 мають	 велике	
культурне	 значення,	 були	 втрачені,	 вивезені	 з	 території	 країни,	
знищені	 чи	 загублені	 або	ж	мали	недостовірну	 ідентифікацію	у	

Результати міжнаРодної конфеРенції
Важливим напрямком діяльності Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт» є збереження та 
примноження єврейського культурного надбання, яке є 
невід’ємною частиною загального культурного надбання 
України. Впродовж століть єврейська громада вносила 
вагомий внесок у розвиток нашої держави, позаяк 
територія сучасної України входила до межі осілості 
єврейського народу. Цей вклад має втілення у архітектурі, 
звичаях і традиціях, предметах.

музейній	 документації.	 Таким	 чином,	 значний	 пласт	 історико-
культурної	 спадщини	 єврейського	 надбання,	 який	 є	 частиною	
загальноукраїнського	 культурного	 спадку,	 не	 був	 вивчений	
належним	чином.

На	конференції	були	присутні	тридцять	шість	представників	
музейних	установ	та	дослідників	предметів	юдаїки	з	усієї	країни.	
Спеціальними	гостями	були	незалежні	куратори	з	Австрії,	колишні	
куратори	Єврейського	музею	у	Відні.	Програма	конференції	була	
розподілена	на	два	етапи:	перший	проходив	у	Общинному	центрі	
«Тхія»	 Хмельницького	 благодійного	 фонду	 «Хесед	 Бешт»	 у	 м.	
Хмельницький,	 другий	 –	 у	 Державному	 історико-культурному	
заповіднику	 «Межибіж».	 Під	 час	 конференції	 учасники	 змогли	
обмінятися	досвідом	та	здобутками,	презентувати	власні	програми	
роботи	з	предметами	юдаїки.

Спеціально	 до	 конференції	 Хмельницьким	 благодійним	
фондом	«Хесед	Бешт»	було	видано	збірник	матеріалів	конференції	
(ISBN	 978-617-683-022-1).	 Дане	 видання	 буде	 корисним	 для	
працівників	музеїв	України,	 які	 опікуються	предметами	юдаїки,	

істориків,	 краєзнавців,	 етнографів.	
Примірники	збірнику	будуть	надані	
в	 користування	 музеям,	 надіслані	
до	 закладів	 культури	 України	 та	
державних	бібліотек.

Хмельницький	 благодійний	
фонд	 «Хесед	 Бешт»	 доклав	
усіх	 зусиль,	 аби	 конференція	
пройшла	 на	 гідному	 рівні.	 Наша	
організація	 сприяла	 розвиткові	
питання	 збереження	 предметів	
юдаїки,	 що	 в	 подальшому	 значно	
вплине	 на	 загальне	 становище	
музейної	 справи	 у	 сфері	
збереження	 історичних	 пам’яток	

та	 у	 розрізі	 загальнокультурного	 збагачення	 музейних	 фондів.	
Також	 конференція	 посприяла	 приверненню	 уваги	 місцевих	
та	 зарубіжних	 зацікавлених	 осіб	 щодо	 розбудови	 музейної,	
культурної	та	туристичної	сфери	у	Хмельницькому	регіоні.

Конференція	 дозволила	 познайомитися	 з	
колегами,	які	працюють	із	подібними	речами	на	
високому	науковому	рівні,	завести	нові	контакти,	
що	 стануть	 у	 пригоді	 в	 подальшій	 роботі	
(наприклад,	консультації	колег-спеціалістів).	

Анатолій Кержнер, 
Вінницьке обласне товариство 

єврейської мови та культури, Вінниця

Так,	 конференція	 дала	 змогу	 оприлюднити	
наявні	результати	досліджень	та	дала	стимул	для	
продовження	 дослідницької	 роботи	 в	 обраному	
мною	напрямку.

Загалом	 Конференція	 відповідала	 всім	
критеріям	 такого	 роду	 заходів.	 Головне,	щоб	 не	
втратити	цей	рівень	і	зробити	його	базовим.

Ярослав Михайловський, 
Хмельницький обласний осередок 

ВГО «Закінчимо війну», Хмельницький
Творче	продуктивне	спілкування,	отримання	

цікавої	 інформації	 щодо	 організації	 музейної	
справи,	 обмін	 думками	 та	 досвідом	 –	 далеко	
неповний	 перелік	 вражень	 від	 участі	 у	
конференції.

Робота	 з	 даного	 напрямку,	 звичайно,	 буде	
продовжена!

ВЕЛИКА	 ПОДЯКА	 ОРГАНІЗТОРАМ	 із	
побажанням	подальшої	плідної	співпраці!

Олена Пачковська, 
Національний заповідник Хортиця, Запоріжжя

Абсолютно	 вдала	 ідея	 систематизації	
досліджень	 з	 даної	 проблематики.	 Доцільно	
було	б	проведення	майстер	класів	з	конкретними	
музейними		колекціями…

Валерій Сторчовий, 
Кам’янець-Подільський державний 

історичний 
музей-заповідник, Кам’янець-Подільський

Конференція	 пройшла	 дуже	 успішно.	
Вразило	 оформлення	 музею	 в	 Хесед-
Бешт,	 дуже	 цікава	 і	 змістовна	 розповідь,	
експозиції	 	 оформлені	 з	 любов’ю,	 талановито	
і	 винахідливо.	 Доповіді	 учасників	 змістовні,	
цікаві	 і	 дуже	 допоміжні.	 Краса	 і	 величність	
замку	 «Межибож»	 просто	 вразила	 і	
запам’яталась.	 Єврейське	 кладовище,	
синагога,	 місце	 поховання	 Цадика	 Бал	 Шем	
Тов	–	це	історія,	відчуття	дотику	до	єврейської	

самобутності	в	Україні.	
Склалися	привітні	та	теплі	взаємовідносини	між	учасниками	

конференції	 (чому	 сприяла	 організація	 конференції),	 які	
переростають	 у	 дружні	 ділові	 професійні	 відносини	 в	
майбутньому.	Це	допоможе	нам	у	збільшені	кількості		учасників	
нашого	проекту	по	створенню	бази	даних	предметів	єврейської	
спадщини	в	музеях	України,	що	сприяє	збереженню	єврейської	
культурної		спадщини.	

Володимир Вальков, Евеліна Галанова, 
Науковий центр юдаїки та єврейського 
мистецтва ім. Фаїни Петрякової, Львів

Відгуки учасників конференції:

Виховування	 толерантності	 у	 підростаючого	 покоління	 –	
важливий	 напрямок	 діяльності	 Хмельницького	 благодійного	
фонду	«Хесед	Бешт».	Ми	цінуємо	партнерські	зв’язки	з	іншими	
організаціями,	 які	 підтримують	 той	 самий	 курс	 у	 сучасному	
суспільстві.	Одна	з	таких	установ	–	Обласна	наукова	бібліотека	ім.	
М.	Островського.	Вже	традиційним	є	запрошення	співробітників	
Фонду	на	круглі	столи,	лекції	та	бесіди	з	молоддю,	які	проводить	
ця	читальня.	

14	листопада	на	лекції	для	учнів	Хмельницького	торговельного	
коледжу,	 присвяченого	 толерантності	 були	 запрошені	
Менеджери	 Центру	 реабілітації	 регіонального	 розвитку	 Алла	
Клопотюк	 та	 Галина	 Атаманчук.	 Для	 юних	 відвідувачів	 було	
проведене	 міні-заняття,	 основане	 на	 «21-му	 золотому	 правилі	
життя».	 На	 розсуд	 учнів	 були	 представлені	 прості,	 здавалось	
би,	 істини,	які	є	основами	толерантного	ставлення	до	ближніх.	
Заняття	 проводилося	 у	 формі	 інтерактивного	 спілкування,	 до	
якого	радо	долучилися	й	працівники	бібліотеки,	інші	запрошені	
гості,	 серед	 яких	 були	 й	 психологи.	Ми	маємо	 надію	 й	 надалі	
співпрацювати	 з	 усіма	 небайдужими	 до	 теми	 толерантності	
закладами,	розбудовуючи	громадянське	суспільство	краю.

А	інша	новина	особливо	прийдеться	до	душі	членам	нашої	
громади.	Редакція	газети	«Шалом	Алейхем»	сумісно	з	виданням	
«Є»	розширюють	інформаційну	наповненість	газети	«Є	сімейна»	
інформацією	 з	 юдейського	 календаря.	 У	 планах	 з	 наступного	
року	 друкувати	 окрім	 православних	 та	 католицьких	 святкових	
днів	ще	й	юдейські,	включно	з	часом	запалення	шабатніх	свічок	
та	Недільних	Глав	Тори.	

На шляху до кращого порозуміння
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Тематика	 шаббатона	
ґрунтувалася	 на	 питаннях	
відносини	в	єврейській	родині,	
відносин	 між	 батьками	 та	
дітьми.	 Багато	 сімей	 приїхали	
на	захід	в	складі	представників	
трьох	 поколінь:	 старшого,	
середнього	 та	 молодшого.	
Така	 наступність	 поколінь	
дозволила	 організаторам	 куди	
краще	 реалізувати	 програму	
Шаббатону.

Все	почалося	з	запалювання	
свічок,	виголошення	молитов	і	
благословень.	Як	організатори,	
так	 і	 учасники	 надзвичайно	
серйозно	 поставилися	 до	 шаббатніх	 заборон,	 форми	 одягу.	
Активну	участь	у	дійстві	брали	діти,	які	залишили	на	час	шаббата	
свої	звичні	ігри	і	витівки,	занурившись	із	батьками	в	атмосферу	
духовності	 свого	 народу.	 Кідуш	 на	 вино	 і	 хали	 робив	 Голова	
Тернопільської	 іудейської	 релігійної	 громади	 Ігор	 Банзерук	
(Іцхак	 Кацнер).	 Важливою	 частиною	 заходу	 було	 знайомство	
учасників	 між	 собою.	 Кожен	 мав	 можливість	 представити	 себе	
і	 свою	сім’ю,	 коротко	розповісти	про	очікування	 від	 зустрічі.	В	
ході	знайомства	виявилося,	що	мало	не	кожна	сім’я	має	цього	дня	
певний	привід	для	окремого	святкування,	як-то	річниця	весілля	чи	
день	народження	родичів.

А	 от	 Лізі	 Нєстєрєнко	 поталанило	 ще	 більше	 –	 вона	 сама	
цього	дня	 святкувала	 сімнадцятий	день	народження!	Усі	 гуртом	
учасники	шаббатону	побажали	їй	«Мазл-Тов»	і	«До	ста	двадцяти!»

Також	пролунала	й	чимало	подяк,	адресованих	Хмельницькому	
благодійному	 фонду	 «Хесед	 Бешт»	 за	 активну	 участь	 в	 житті	
членів	єврейських	громад,	допомогу	і	підтримку.	Під	час	зустрічі	
учасники	 із	 задоволенням	 репетирували	 спільне	 виконання	
декількох	шаббатніх	пісень,	тексти	яких	були	роздані	заздалегідь,	
і	 вийшло	 це	 вельми	 згуртовано.	 Далі	 слідувало	 неформальне	
спілкування	учасників	і	неспішний	моціон	вечірнім	містом.

Другий	день	розпочався	 зі	 спільної	молитви	Шахаріт.	Після	
сніданку	 широко	 розчинив	 двері	 Общинний	 центр	 «Тхія»,	 де	
проходила	 теоретико	 —	 практична	 частина	 шаббатону.	 До	
обіду	 тут	 говорили	 про	 відносини	 батьків	 і	 дітей,	 проводився	
психологічний	 тренінг	 з	 цієї	 ж	 тематики.	 Тут	 також	 була	

прочитана	 Тижнева	 Глава	
Тори	«Хайей	Сара».	Учасники	
знайомилися	 з	 роботою	
Хмельницького	 благодійного	
фонду	 «Хесед	 Бешт»	 і	 його	
окремих	 програм,	 працювали	
творчі	 майстерні	 та	 ігрова	
кімната	 Центру	 розвитку	
дитини.	 Учасники	 шаббатону	
зустрілися	 з	 директором	
Фонду	 та	 головою	 обласної	
єврейської	 громади	 Ігорем	
Ратушним,	 який	 розповів	 про	
важливість	роботи	організації,	
плани	та	перспективи,	а	також	
відповів	 на	 питання,	 які	

цікавили	людей	питання.
Завершила	 шаббатон	 спільна	 зустріч	 Авдали,	 після	

чого	 учасники	 разом	 прочитали	 молитву	 Мінха	 і	 вирушили	
додому.	 Ця	 зустріч	 була	 наповнена	 змістом,	 родинним	 теплом	
і	 доброзичливістю.	 Подібні	 заходи	 надзвичайно	 важливі	 для	
єврейської	 громади.	 На	 жаль,	 вартість	 подібних	 зустрічей	 не	
дозволяє	 збирати	 велику	 кількість	 учасників.	 Хмельницькому	

благодійному	 фонду	 «Хесед	 Бешт»	 та	 МГО	
«Джойнт»	 вдається	 проводити	 шаббатони	
без	 оплати	 від	 учасників.	 Але	 без	 надійної	
спонсорської	 допомоги	 така	 можливість	
незабаром	може	бути	втрачена.

Прес-служба ХБФ “Хесед Бешт“

Осінній шаббатон, який проводився Хмельницьким 
благодійним фондом «Хесед Бешт» в останні вихідні жовтня, 
подарував радість спільної зустрічі Суботи єврейським 
сім’ям з Хмельницького, Шепетівки, Ізяслава, Деражні, 
Кам’янець-Подільського й Тернополя. Така велика географія 
учасників дозволила зібрати разом людей, які раніше не були 
знайомі зовсім або погано знали один одного, були й такі, 
хто брав участь у шаббатоні вперше. Тому співробітникам 
Фонду було подвійно приємно слухати подяки та позитивні 
відгуки по закінченню цього «єврейського уїк-енду».

ОСІННІЙ ШАББАТОН

Первое	 воскресенье	 ноября	 –	 День	
социальных	 работников	 Украины.	
Символично,	 что	 сегодня	 мне	 бы	
хотелось	 затронуть	 вниманием	
именно	 социальную	 тему,	 поскольку	
Хмельницкий	 благотворительный	
фонд	 «Хесед	 Бешт»	 является	 одной	
из	 лучших	 социальных	 структур	 в	
Хмельницкой	 и	 Тернопольской	 областях.	
Это	 не	 преувеличение	 –	 это	 результат	
четырнадцатилетней	 планомерной	
работы	 на	 благо	 клиентов	 и	 обществу.	
Хмельницкий	 благотворительный	 фонд	
«Хесед	Бешт»	находится	на	хорошем	счету	

у	 городских	 и	 областных	 государственных	 социальных	 служб,	
с	нами	сотрудничают,	нас	уважают	и	нас	благодарят.	Та	опека,	 с	
которой	 относится	 «Хесед»	 к	 своим	 клиентам,	 доступна	 далеко	
не	 каждому	 нуждающемуся	 гражданину.	 Комплексный	 подход	 к	
потребностям	и	всестороннее	 снятие	 социальной	напряженности	
позволяют	 значительно	 эффективнее	 оказывать	 социальные	
услуги.	Все	сотрудники	Фонда	гордятся	принадлежностью	к	рядам	
социальных	работников.	Просто	они	видят	результат	своей	работы,	
получая	слова	благодарности	за	проделанный	труд,	каждый	человек	
приобретает	стимул	работать	еще	лучше.

Социальная	система	еврейских	общин	всегда	была	на	высоте.	
В	первую	очередь	потому,	что	имела	под	собой	мощную	твердыню	
–	учения	мудрецов,	традиции	и	главное	–	Тору.	Заповедь	«Цдака»	
предписала	 успех	 социальной	 системы	 еврейской	 общины	 еще	
задолго	 до	появления,	 собственно,	 и	 слова	 «система»,	 и	 понятия	
«социум».	 Но	 это	 абсолютно	 не	 помешало	 общинам	 не	 только	
выживать	в	трудное	время,	но	и	процветать	там,	где	другие	общины	
едва	 сводили	 концы	 с	 концами.	 А	 все	 потому,	 что	 евреи	 всегда	
держались	вместе,	всегда	помогали	друг	другу	и	всегда	помнили	
заповеди	взаимопомощи	и	взаимовыручки.	

До	начала	прошлого	века	наши	общины	были	самодостаточными	
и	процветающими.	Однако	всем	известные	процессы	в	обществе	
значительно	 нарушили	 их	 природное	 развитие	 –	 смена	 власти,	
Холокост,	 борьба	 с	 религией	 и	 ассимиляция.	Поэтому	 с	 началом	
новой	 эпохи	 развития	 общин	 понадобились	 дополнительные	
стимулирующие	факторы,	которые	были	бы	способны	заполнить	
нишу	социальной	нестабильности	внутри	общины.	Так	появился	
и	наш	Фонд.

Работа	 Хмельницкого	 благотворительного	 фонда	 «Хесед	
Бешт»	 базируется	 главным	 образом	 на	 предоставлении	
благотворительных	 средств	 от	 нашего	 главного	 мецената	 –	
Американского	 еврейского	 объединенного	 распределительного	
комитета	«Джойнт».	Эта	организация	была	инициатором	создания	
центров	социальной	помощи	в	странах	СНГ,	которые	объединились	
под	 общим	 названием	 «Хесед».	 Ряд	 других	 спонсорских	
организаций,	 грантодателей	 и	 доноров	 ежедневно	 работают	 над	
тем,	 чтобы	 единая	 налаженная	 система	 благотворительности	 не	
исчерпала	 себя.	 Все	 участники	 благотворительного	 процесса	
отлично	понимают:	от	их	работы	сегодня	зависят	жизни	и	судьбы	
людей	во	всем	мире	и	в	частности	на	территории,	где	работает	ХБФ	
«Хесед	Бешт».	

Но	система	любой	благотворительной	организаций	имеет	под	
собой	 намного	 больше	 важных	 механизмов,	 которые	 влияют	 на	
общую	работу	всей	структуры.	Для	большинства	наших	клиентов	
это	 остается	 незаметным.	 Как	 руководитель	 организации	 я	
понимаю,	что	собственно	клиенты	не	обязаны	знать,	каким	образом	
на	 их	 столах	 появляются	 продукты	 питания,	 как	 обеспечивается	
медицинское	обслуживание		–	они	должны	получать	качественные	
социальные	 услуги.	 Однако	 клиенты	 должны	 с	 полной	 мерой	
ответственности	 подходить	 к	 получению	 этих	 услуг	 и	 думать	
не	 только	 о	 себе,	 но	 и	 о	 других	 людях,	 которые	 также	 являются	
нашими	 клиентами.	 Благотворительность	 начинается	 не	 где-
нибудь,	 а	 в	 первую	 очередь	 в	 сердце	 самого	 человека.	 Таким	
образом,	 следует	 понимать,	 что	 все	 благотворительные	 услуги	
предоставляются	 	 Фондом	 потому,	 что	 кто-то	 другой	 уже	 внес	
свои	пожертвования.	И	пройдя	немалый	путь,	 в	 конечном	итоге,	
эти	 пожертвования	 трансформировались	 в	 ту	 или	 иную	 услугу,	
получаемую	 каждым	 отдельно	 взятым	 клиентом.	 Поэтому	 очень	
больно	 иногда	 видеть,	 как	 люди	 превращаются	 в	 банальных	
потребителей,	 которые	желают	 всего	 и	 только	 себе,	 забывая	 про	
тех,	 кому	 эта	 помощь	 может	 оказаться	 куда	 полезнее.	 Важность	
работы	Хмельницкого	 благотворительного	 фонда	 «Хесед	 Бешт»,	
как	 и	 любого	 другого	 «Хеседа»,	 измеряется	 и	 количеством	
оказанных	 услуг,	 и	 количеством	 услуг,	 которые	 были	 оказаны	
эффективно.	Именно	поэтому	мы	не	устаем	модернизировать	нашу	
работу,	искать	новые	методы	оказания	помощи	и	новые	источники	
финансирования.	В	этом	деле	очень	важно	чувствовать,	что	люди,	
которым	мы	помогаем,	понимают	важность	оказанной	им	помощи.	
Государство,	в	котором	мы	живем	еще	не	готово	принять	на	себя	
социальную	 нагрузку,	 которая	 существует	 в	 его	 обществе.	 И	 в	
этом	 еврейская	 община	 значительно	 преуспевает,	 опираясь	 на	
свою	 многовековую	 историю	 с	 одной	 стороны	 и	 социальную	
составляющую,	предлагаемую	«Хеседами».	

Таким	образом,	от	самого	основания	и	поныне,	Хмельницкий	
благотворительный	 фонд	 «Хесед	 Бешт»	 призывает	 всех	 людей	
не	 оставаться	 в	 стороне	 от	 проблем	 и	 трудностей	 других.	 Не	 за	
горами	 новый	 календарный	 год,	 который	 не	 сулит	 быть	 легким;	
он	 будет	 даже	 труднее,	 чем	 теперешний.	 Я	 призываю	 всех	 	 в	
первую	 очередь	 задуматься	 над	 тем,	 насколько	 важна	 лично	
для	 каждого	 из	 Вас	 работа	 нашего	Фонда.	 Я	 вовсе	 не	 говорю	 о	
том,	 что	 нужно	 подсчитать	 количество	 визитов	 патронажного	
работника,	вычищенных	подушек,	полученных	вещей	или	походов	
на	праздники	в	Общинный	центр.	Подумайте	о	своевременности	
и	важности	предоставленной	услуги	Вам	или	Вашим	близким.	Я	
уверен,	что	каждый	найдет	не	один	такой	пример.	

Игорь Ратушный,
Директор ХБФ «Хесед Бешт»

В	главе	Торы	«Вайера»	говорится,	что	Б-г	
открылся	Аврааму	после	его	обрезания.	На	
вопрос	«Почему	обрезание	столь	значимо?»	
детальный	ответ	дает	Любавический	Ребе,	а	
его	 комментарий	 раскрывает	 особую	 связь	
между	евреем	и	Б-гом,	которая	достигается	
при	исполнении	этой	заповеди.

Рабби	Йосиф-Йицхак	 (четвертый	Ребе)	
рассказал	 историю,	 которая	 произошла	 с	
его	 отцом,	 рабби	 Шалом-Довбером,	 когда	
тому	 было	 пять	 лет.	 Суббота,	 в	 которую	
читали	 главу	 «Вайера»,	 была	 ближайшей	
к	 его	 дню	 рождения.	 Чтобы	 отметить	

это	 событие,	 мать	 взяла	 его	 в	 гости	 к	 дедушке,	 Цемах-Цедеку	
(третьему	 Любавическому	 Ребе),	 чтобы	 мальчик	 на	 свой	 день	
рождения	 получил	 благословение.	 Но	 как	 только	 Ребе	 вошел	 в	
комнату,	мальчик	разрыдался.	Дедушка	спросил,	что	произошло.	
Выяснилось,	что	на	уроке	ребенок	узнал	о	том,	что	Б-г	открылся	
Аврааму,	и	плачет,	потому	что	Б-г	не	открывается	нам.

Дедушка	объяснил:	когда	еврей	в	возрасте	девяносто	девяти	
лет	решает	сделать	обрезание,	он	достоин	того,	чтобы	Б-г	открылся	
ему.	 Таким	 образом,	 если	 обрезание	 не	 было	 сделано	 в	 нужное	
время,	как	это	было	у	многих	наших	братьев	во	времена	борьбы	
с	 религией	 в	 бывшем	 Союзе,	 то	 заключение	 Союза	 Авраама	
приветствуется	в	любом	возрасте,	а	еврей,	который	решает	сделать	
обрезание	–	достоин	уважения	в	общине	и	ему	открывается	Б-жья	
благодать.	Больше	того:	человек	совершает	обрезание	не	только	на	
физическом,	но	более,	на	уровне	его	внутреннего	смысла.	Поэтому	
даже	 девяносто	 девять	 лет	 (не	 календарных,	 а	 лет,	 подаренных	
служению	 Б-гу),	 без	 Союза	 не	 достаточно,	 чтобы	 полностью	
выполнить	свое	призвание.

Между	 Авраамом	 и	 обрезанием	 существует	 особая	 связь.	
Сказано,	 что	 шесть	 заповедей	 были	 даны	 Адаму,	 седьмая	 –	

Ноаху,	 и	 еще	 одна,	 дополнительная,	 Аврааму	 –	 обрезание.	 Раз	
эта	 заповедь	 впервые	 была	 дана	 Аврааму,	 она	 должна	 иметь	
к	 нему	 особое	 отношение.	 Из	 этого	 следует,	 что	 обрезание	 не	
просто	 прибавляло	 что-то	 к	 99	 годам	 его	 совершенной	 службы,	
а	 что	 до	 этого	 момента	 в	 его	 жизни	 недоставало	 главного.	 Это	
подтверждается	и	тем,	что	Б-г,	давая	заповедь	обрезания,	говорит	
Аврааму:	«Стань	совершенным»,	имея	в	виду,	что	пока	у	него	есть	
этот	изъян,	его	служение	нельзя	считать	завершенным.

Обрезание	 Авраама	 имеет	 еще	 более	 глубокий	 смысл.	 С	
одной	стороны,	известно,	что	 заповеди,	которые	мы	соблюдаем,	
превосходят	 те,	 которые	 выполняли	 наши	предки	 до	Дарования	
Торы.	 Настолько,	 что	 в	 Мидраше	 написано:	 “Все	 заповеди,	
которые	соблюдали	праотцы,	похожи	на	запах	(хорошего	масла),	а	
наши	–	похожи	на	масло.	Заповеди,	выполняемые	нашими	отцами,	
можно	 сравнить	 с	 ароматом,	 а	 наши	 дела	 –	 с	 источником	 этого	
благоухания.	Их	свершения	в	сопоставлении	с	нашими	делами	–	
как	аромат	в	сравнении	с	источником	запаха	или	как	эманация	в	
сопоставлении	с	сущностью.

Это	 объясняется	 тем,	 что	 наши	 праотцы	 поступали	 так	 в	
большей	 степени	 по	 своей	 воле,	 по	 душевному	 порыву	 (так	
Авраам	 ввел	 в	 обычай	 утреннюю	молитву,	 а	Ицхак	 –	 десятину,	
отдаваемую	на	благотворительность),	нежели	по	Б-жественному	
указу.	 Но	 в	 наше	 время,	 после	 Дарования	 Торы,	 мы,	 исполняя	
заповедь,	устанавливаем	связь	с	Тем,	Кто	ее	заповедал.	И	это	ни	
что	иное,	как	суть	Б-га,	ибо	Он	дал	нам	Тору,	начав	Откровение	
словами:	 “Я	 (то	 есть	 Моя	 суть)	 –	 Б-г,	 Всесильный	 твой”.	 Эта	
связь	 постоянно	 изменяет	 наш	 мир,	 привнося	 в	 него	 вечную	
святость.	Добровольная	праведность	отцов	не	была	исполнением	
повеления.	Она	не	связывала	их	с	сущностью	Творца.	А	значит,	
святость	 их	 деяний	 была	 преходящей	 в	 том,	 что	 касается	 их	
воздействия	на	мир.

Р. Тамир

Мазаль Тов! В нашей общине большой праздник – р. Тамир привел к союзу со Всевышним еще одного нашего побратима! В 
этот раз мы поздравляем Дмитрия Корницкого, известного большинству из нашей общины по операторской работе, актера 
театра «Дзеркало Всесвіту» (бывший «Рейдл») с принятим Союза Авраама! Исполнение Заповеди прошло в начале ноября в 
Ямполе, в присутсвии раввинов из Израиля и США. Дмитрий получил двойное еврейское имя: Абрам – в честь своего дедушки 
и Шломо в знак почтения  раввина, который внес пожертвования за проведения Брит-Милы. Специально по этому случаю 
из Нью-Йорка прилетел один из лучших моэлей. Теперь Абрам-Шломо получил особую обязанность привести к обряду еще 
одного (как минимум) члена нашей общины. Поэтому вскоре мы надеемся на новый повод для радости! Поезка в Ямполь стала 
возможна при содействии Хмельницкого благотворительного фонда “Хесед Бешт“. Сандеком Абрама-Шломо стал р. Тамир, 
который далее раскрывает нам суть данной Заповеди.

 Путь ПРаведника
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В	этом	году	конкурсная	программа	состояла	
из	сорока	номеров	от	представителей	социальных	
организаций	 со	 всей	 области.	 Здесь	 были	
как	 сольные	 вокальные,	 так	 и	 коллективные	
выступления,	хореографические	постановки.	
Хмельницкий	 благотворительный	 фонд	
«Хесед	 Бешт»	 же	 представил	 на	 суд	
вокальную	 композицию	 с	 сопровождением	
скрипки.	 И	 если	 песню	 «Щастя,	 добра	 і	
любові»	 исполнял	 известный	 в	 области	 (а	
после	 «Черниговской	 Осени»	 и	 в	 стране)	
исполнитель,	руководитель	вокальной	студии	
ХБФ	 «Хесед	 Бешт»	 Анатолий	 Музыка,	 то	
аккомпанировали	 ему	 трио	 скрипачек	 —	
без	 преувеличения	 настоящая	 «находка»	
в	 рядах	 волонтеров	 нашей	 организации.	
Дарья	 Тренченко,	 Агнеса	 Власюк	 и	 Оксана	
Печенюк	 дебютировали	 в	 составе	 трио,	
которому	 еще	 даже	 не	 успели	 придумать	

Как	сказано	в		книге	Зоар:	“И	если	она	будет	
зажигать	 субботние	 свечи	 с	 радостью	 в	 сердце,	
она	 принесет	 мир	 в	 свой	 дом,	 и	 удостоится	
детей,	 которые	 озарят	мир	 светом	Торы,	 и	 этим	
принесет	 мир	 на	 землю	 и	 долголетие	 своей	
семье!”.	 Действительно,	 так	 уж	 повелось,	 что	 с	
зажиганием	 женщиной	 субботних	 свечей	 в	 дом	
приходит	 тепло	 и	 свет,	 атмосфера	 становится	
праздничной	 и	 торжественной,	 все	 семья	
понимает,	невеста	на	пороге	.

Так	 как	 правильно	 ознаменовать	 начало	
субботы,	кто	зажигает	свечи,	в	каком	количестве,	
и	в	какое	время,	на	эти	и	другие	вопросы	отвечает	
наша	статья.	

До	 обряда	 зажигания	
свечей	 положено	 облачиться	 в	
праздничные	одежды.	Старший	
мужчина,	 муж	 заранее	
должен	 обеспечить	 место	
для	 зажигания	 –	 в	 комнате,	
где	 предполагается	 трапеза,	
подготовить	 и	 установить	
подсвечники	 (классически	
серебряные),	 обжечь	 фитили	
на	 свечах.	 В	 некоторых	
общинах,	 положено	 давать	
перед	 зажиганием	 свечей	
минимальную	цдаку.	

Субботние	свечи	зажигают	
за	 18	 минут	 до	 захода	 солнца.	
Их	 можно	 зажечь	 и	 немного	
раньше	 при	 условии,	 что	 они	 будут	 гореть	 во	
время	 первой	 субботней	 трапезы,	 но	 их	 ни	 в	
коем	 случае	 не	 зажигают	 после	 установленного	
времени.

Итак,	 традиционно	 свечи,	 в	 количестве	
двух	 зажигает	 самая	 старшая	женщина	 в	 семье.	
Замужние	женщины	зажигают,	как	минимум,	две	
свечи.	Существует	обычай	прибавлять	по	одной	
свече	 на	 каждого	 ребенка	 в	 семье.	 Незамужние	
девушки	 и	 девочки	 от	 трех	 лет	 зажигают	 одну	
свечу	вплоть	до	замужества.	

Если	 женщина,	 по	 каким	 либо	
обстоятельствам	встречает	субботу	не	у	себя	дома	
,	 тогда	 зажигает	 только	 две	 свечи,	 независимо	
от	 количества	 детей.	 Если	 хозяйка	 находится	
дома	у	матери	или	свекрови,	то	должна	зажигать	
обычное	количество	свечей.	Если	перед	субботой	
женщина	 по	 какой-то	 причине	 забывает	 зажечь	
свечи,	то	в	дальнейшем	ей	необходимо	зажигать	
на	 одну	 свечу	 больше.	 Принято,	 что	 каждая	 из	
присутствующих	женщин	зажигает	свечи,	но	по	
закону	допустимо,	если	одна	из	них	делает	это	от	
имени	всех.

Тут,	 нужно	 задаться	 вопросом,	 почему	
две	 свечи?	 Ответим,	 две	 субботние	 свечи	
символизируют	два	аспекта	заповеди	о	Субботе:	
исполнение	 предписаний	 и	 соблюдение	
запретов,	 связанных	с	 этим	днем.	Как	сказано	в	
Торе:	 «Помни	 день	 субботний,	 чтобы	 освятить	

название.	 Отдельно,	 под	 аккомпанемент	
фортепиано,	 на	 котором	 играла	 мама	 Дарьи	
Людмила	 Тренченко,	 скрипачки	 исполнили	
композицию	 «Танго»	 (автор	 Карлос	 Гардель).	
Зал	 воспринял	 этот	 номер	 бурными	 овациями,	
а	 жюри	 отметили	 дебют	 скрипачек	 высокими	
балами	 и	 соответствующей	 статуэткой	 лауреата	
фестиваля.	 Звуки	 скрипки	 всегда	 напоминают	
нам	 о	 богатом	 культурном	 наследии	 еврейской	
общины,	 где	 этот	 инструмент	 был	 в	 почете.	
Мы	 надеемся,	 что	 наши	 скрипачки	 еще	 станут	
известными	далеко	за	пределами	нашей	области,	
радуя	 слушателей	 нежными	 звуками	 еврейских	
мелодий.

Д у х о в н о с т ь  

те, кто
 несут свет

Дорогие наши, мы снова возвращаемся 
на путь познания священного таинства 
Шаббат. Сегодня мы познакомим вас с 
одной из первоочередных заповедей субботы 
– зажигание свечей. 

Продолжение. Начало в №1 (112) за январь 2013 г.

ф е с т и в а л ь  

24 октября в Хмельницком прошел 
третий областной фестиваль аматорского 
искусства работников социальной сферы 
«Струны души». Его учредителем является 
Областная федерация профсоюзов 
работников социальной сферы, а 
Хмельницкий благотворительный фонд 
«Хесед Бешт» — со-организатором и 
постоянным участником.

Дебют наших скрипачек

м ы - н а р о Д  

Наш	 мир	 («олам»	 —	 от	 слов	 «элем»,	
сокрытие),	как	известно,	скрывает	существование	
Всевышнего.	 В	 этом	 его	 цель	 и	 задача.	 И	 когда	
человек	 просто	 смотрит	 вокруг	 себя,	 и	 когда	 он	
внимательно	 вглядывается	 в	 окружающие	 его	
объекты,	 он	 не	 видит	 Творца	 и	 практически	 не	
ощущает	 Его	 присутствия.	 Однако,	 Всевышний,	
несомненно,	 находится	 повсюду,	 как	 сказано,	
«полна	земля	Его	славы».

Наряду	 с	 основным	 свойством	 мира	 —	
скрывать,	 существуют	 и	 иные	 его	 качества	 и	
возможности,	 позволяющие	 найти	 в	 нем	 особые	
места,	 в	 которых	 Всевышний	 проявляется	 по-
другому.	 В	 этих	 местах	 Он	 раскрывает	 Себя	
особо,	 и	 эта	 форма	 раскрытия	 называется	
«Шхина»,	 Божественное	 присутствие.	 В	 Храме	
Всевышний	 обитает	 в	 раскрытой	 форме	 и	 там	
находится	раскрытие	Божественного	присутствия.	
Нахождение	в	святом	месте	или	рядом	с	ним	дало	
еврейскому	 народу	 ощущение,	 что	 Всевышний	
находится	 возле	 них	 в	 буквальном	 смысле,	
смотрит	на	них	и	наблюдает	за	ними.

В	 Храме	 постоянно	 случались	 чудеса.	 И	
каждый,	 кто	 поднимался	 в	 Храм,	 видел	 и	 явно	
чувствовал	 присутствие	 Всевышнего	 в	 нем	 в	
частности	 и	 в	 мире	 вообще.	 И	 он	 понимал,	 что	
Его	 Провидение	 находится	 везде	 и	 постоянно.	
До	разрушение	Первого	Храма	Навуходоносором	
(в	 3338	 году	 от	 создания	 мира	 [332	 до	 н.э.])	 и	
изгнания	еврейского	народа	в	Вавилон,	11	годами	
многие	 евреи	 были	 изгнаны	 вместе	 с	 Йехония,	
королем	Иудеи.	Среди	них	были	Мордехай-иудей	
и	пророк	Йехезкель.	Отдаление	от	Земли	Израиля,	
Святой	 Земли,	 от	 явного	 «раскрытия	 Шхины»,	
наблюдаемого	 в	 Храме,	 вызвало	 ощущение	
разрыва.	Евреи	в	изгнании	не	ощущали	ту	связь	с	
Всевышним,	которую	имели	ранее.	Эта	ситуация	
привела	их	к	мысли,	что	Всевышний	оставил	их	и	
убрал	Свое	Провидение.

Однажды	Йехезкель	удостоился	пророчества,	
когда	 он	 находился	 на	 берегу	 реки	 Кавар	 (в	
Вавилоне).	 В	 пророческом	 видении	 он	 увидел,	
что	Храм	будет	разрушен,	а	евреи	будут	изгнаны	в	
Вавилон.	Но	увидел	он	и	то,	что	через	некоторое	
время	Всевышний	выведет	весь	еврейский	народ	
из	изгнания	и	вернет	их	в	Землю	Обетованную.	А,	
главное,	несмотря	на	то,	что	евреи	все	это	долгое	
время	 будут	 далеки	 от	 Земли	 Израиля	 и	 Храма,	
Всевышний	 по-прежнему	 будет	 опекать	 их,	 и	
Шхина	 будет	 находиться	 рядом.	Всевышний	дал	
Йехезкелю	 	 указание	 передать	 сообщение	 всему	
еврейскому	народу:	«Я	стану	для	них	святилищем	
малым	в	странах,	куда	придут	они».	В	любом	месте,	
где	вы	находитесь,	Я	буду	с	вами	и	буду	смотреть	
за	 вами.	И,	 несмотря	 на	 то,	 что	 вы	 отдалены	 от	
Храма	и	раскрытия	Шхины	в	нем,	не	волнуйтесь,	
ведь	 есть	 временная	 замена.	 Синагоги	 за	
пределами	Земли	Израиля,	в	которых	собираются	

евреи	 молиться	 и	 служить	 Всевышнему,	 будут	
называться	—	«малое	 святилище».	Шхина	 будет	
пребывать	в	них	так,	что	даже	во	время	изгнания	у	
евреев	будет	место,	где	можно	будет	соединиться	с	
раскрытием	Шхины.	Синагоги	послужат	заменой	
(временной,	разумеется!)	Храму.	С	их	помощью	Я	
по-прежнему	буду	с	вами,	буду	наблюдать	за	вами,	
и	 охранять	 вас.	 Йехезкель	 передал	 еврейскому	
народу	 слова	Всевышнего	 о	 «малом	 святилище»	
и	поддержал	их.

Пророчество	 Йехезкеля	 исполнилось	 в	
точности.	 Через	 несколько	 лет	 после	 этого	 был	
разрушен	Храм.	Многие	евреи	погибли	во	время	
войны,	 а	 остальные	 были	 изгнаны	 в	 Вавилон.	
Евреи,	которые	были	изгнаны	ранее	с	Йехония	и	
уже	 жили	 в	 Вавилоне	 несколько	 лет,	 встретили	
прибывших	 с	 большой	 болью	 и	 услышали	 от	
них	 о	 прошедшей	 войне	 и	 разрушении	 Храма.	
Единственное	 сообщение,	 которое	 было	 у	
«старых»	 изгнанников	 к	 своим	 братьям,	 —	 это	
пророчество	Йехезкеля	о	будущем	освобождении	
и	 утешении,	 что	 Всевышний,	 на	 самом	 деле,	
не	 оставил	 свой	 народ.	 Он	 доказывает	 это	 с	
помощью	раскрытия	Шхины	во	время	изгнания	в	
«малом	святилище».	С	того	момента	все	узнали	о	
раскрытии	Шхины	в	синагогах.

В	 то	 время	 в	 Вавилоне	 была	 центральная	
синагога	 под	 названием	 «Шаф	 вэятив»,	
построенная	 в	 городе	 Неардея	 из	 камней	 и	
песка	 Храма,	 привезенных	 изгнанниками	 в	
период	 короля	 Йехония.	 В	 этой	 синагоге	 было	
особое	раскрытие	Шхины,	до	такой	степени,	что	
однажды	 присутствующие	 не	 смогли	 вынести	
силу	раскрытия	и	были	вынуждены	выйти	из	нее.

После	 70-ти	 лет	 изгнания	 Всевышний	
смилостивился	 над	 еврейским	 народом	 и	 им	
была	 дана	 возможность	 (во	 время	 правления	
царя	Кореша	—	Кира)	оставить	Вавилон.	Многие	
евреи,	 воспользовавшись	 случаем,	 вернулись	
на	 Святую	 Землю	 и	 построили	 Второй	 Храм.	
Через	 420	 лет	 из-за	 грехов	 евреев	 он	 также	 был	
разрушен,	 а	 евреи	 вновь	 были	изгнаны	 со	 своей	
земли.	На	этот	раз	они	рассеялись	со	временем	по	
всему	миру.

После	 разрушения	 двух	 Храмов	 в	 сердце	
каждого	 еврея,	 где	 бы	 он	 ни	 находился,	 живет	
ожидание	—	увидеть	Третий	Храм	и	истинное	и	
полное	 Освобождение.	 У	 евреев,	 находящихся	
и	 изгнании	 и	 ожидающих	 Освобождение,	 есть	
луч	 света	 и	 утешение	 в	 том,	 что	 Всевышний	
действительно	 не	 оставил	 их.	 Они	 помнят	
пророчество	 Йехезкеля	 о	 «малом	 святилище».	
Они	 знают,	 что	 пока	 не	 будет	 построен	 Третий	
Храм,	 в	 котором	 раскроется	 Шхина,	 можно	
соединиться	со	Шхиной	в	«малом	святилище»	—	
любой	синагоге	в	любом	месте	в	мире.	Синагоги	
служат	временной	заменой	Храму.

http://www.moshiach.ru

ОТКуДА ПОШли СиНАгОги?
17 ноября (14 кислева) – Всемирный день еврейских знаний. Во всех общинах проходят 

посвященные этой дате мероприятия, призвание которых – еще более сплотить наш народ на 
основе многовековой культурной базы, по крупинкам собранной многими поколениями наших 
предшественников. В этом номере газеты «Шалом Алейхем», специально ко Дню еврейских 
знаний, мы решили опубликовать материал о происхождении синагог – домов собраний и 
молитв, в которых аккумулируется значительная часть несметных знаний еврейского народа.

п а м я т ь   

К	середине	ноября	работы	на	объекте	подошли	
к	 возведению	 арки	 при	 входе	 в	 Мемориал.	 Уже	
установлены	 памятные	 таблички	 с	 названиями	
населенных	 пунктов	 Хмельницкой	 области,	
которых	коснулся	Холокост,	молитвами	о	невинно	
убиенных.	 Дорожки	 уже	 окаймлены	 бортиками,	

Мемориал на	 контуры	 могил	 из	 бутового	 камня	 положены	
гранитные	крышки.	Посажены	туи,	можжевельник	

и	 кусты	 самшита.	
Грубая	 строительная	
работа	 перемешана	
с	 элементами	 тонкой	
декоративной,	 что	
свидетельствует	 об	
относительной	 	 бли-
зости	 окончания	
работ.	

До	 первого	 снега	
осталось	 недолго.	
Он	 погребет	 под	

собой	большинство	результатов	работ	этого	года.	
Не	 упустите	 возможность	 прийти	 на	 могилы	 к	
собратьям	 и	 воочию	 увидеть	 описанное	 выше.	
Принесите	 камни,	 следуя	 традиции.	 Помните,	
что:	 «…нет	 большего	 благородства,	 нежели	
убрать	на	могиле	незнакомца.	Ибо	за	это	никто	не	
скажет	вам	спасибо…»	Завершающий	этап	работ	
на	будущем	мемориале	требует	немалых	средств,	
поэтому	 всех	 желающим	 помочь	 в	 этом	 просим	
обращаться	 в	 Хмельницкий	 благотворительный	
фонд	«Хесед	Бешт».

Газета «Шалом Алейхем» 
не перестает информировать 
читателей о возведении Мемориала 
памяти жертв Холокоста по ул. 
Сельськохозяйственной, где погибли 
8200 евреев – узников Проскуровского 
гетто. Каждая строчка этой 
заметки свидетельствует о том, 
что все ближе и ближе момент 
открытия мамориала, что усилия 
Главы еврейской общины Игоря 
Ратушного, работников и волонтеров, 
трудящихся над возведением 
памятника не проходят даром. Все лето и 
осень здесь кипела работа и к наступлению 
холодов территорию будущего мемориала, по 
сравнению с весной, просто не узнать. 

его»(Шмот,	 20:8)	 –	 и	 «Храни	 день	 субботний,	
чтобы	 освятить	 его»	 (Дварим,	 5:12).	 Согласно	
Кабале,	эти	два	аспекта	соответствуют	мужскому	
и	женскому	началу:	«помни»	олицетворяет	мужа,	
а	«храни»	–	жену.	Эти	свечи	символизируют	мир	
в	 доме	 и	 согласие	 между	 супругами,	 поэтому	
и	 принято,	 чтобы	 муж	 заранее	 приготовил	 их	
для	 жены.	 Так	 первое	 действие,	 освящающее	
наступление	Субботы,	становится	общим	делом	
для	обоих.

Рабейну	 Бахья	 говорил,	 что	 мгновения,	
озаренные	 первым	 светом	 субботних	 свечей,	
более	 всего	 подходят	 для	 молитвы	 матери	 о	

детях.	 Над	 свечами	 молились	
о	 детях	 праматери	 наши,	 и,	
если	 мы	 правильно	 проживем	
жизнь,	 будут	 молиться	
наши	 внучки	 и	 правнучки.	
Поэтому,	 самое	 время	 перейти	
к	 благословение,	 которое	
произносит	 параллельно	 с	
зажиганием	свечей	и	остальных	
ее	действиях	.	Женщина	сначала	
зажигает	свечи,	а	затем,	прикрыв	
ладонями	 глаза,	 произносит	
благословение.	При	исполнении	
заповедей	 благословение	
произносят	 прежде	 действия.	
Но	если	бы	женщины	зажигали	
свечи	 после	 благословения,	
это	 было	 бы	 нарушением	

субботнего	 запрета,	 ведь	 для	 них	 Суббота	
начинается	 с	 произнесением	 благословения.	
Прикрыв	глаза	ладонями	в	момент	произнесения	
благословения	 и	 открыв	 их	 только	 после	 этого,	
вглядываясь	 в	 пламя	 свечей	 и	 радуясь	 им,	
наслаждаясь	 их	 светом,	 женщина	 в	 известной	
степени	 восстанавливает	 обычный	 порядок	
(благословение	 –	 действие).	 Благословление	
на	 свечи:	 «Благословен	 Ты	 Г-сподь,	 Б-г	 наш,	
Владыка	 вселенной,	 освятивший	 нас	 Своими	
заповедями	 и	 повелевший	 нам	 зажигать	
субботние	 свечи!»	 (Барух	 Ата,	 А-до-най,	 Э-ло-
ѓ-ейну,	 Мелех	 ѓ-а-	 олам,	 ашер	 кидшану	 бе-
мицвотав	ве-цивану	леѓадлик	нер	шель	Шабат).

Значение	зажженных	в	Шаббат	не	возможно	
переоценить	для	еврейской	семьи.	Ведь	свет	этих	
свечей	 указывал	 праведный	 путь	 еврейскому	
народу	 все	 века.	 Субботние	 свечи	 озаряют	 мир	
светом	покоя	и	радости,	светом	жизни.	Праматерь	
Хава	(Ева),	которую	Тора	назвала	«матерью	всего	
живого»,	совершила	грех,	привнеся	этим	смерть	
в	наш	мир.	

Шаббат шалом милые, пускай в огне 
субботних свечей отразились добро и милосердие, 
а свет исходящий от свечей, наполнить дом 
добродетелями и праведной чистотой.  

Ольга Никитина,
Менеджер по вопросам молодежи
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Філателіст із Тернополя зібрав унікальну колекцію марок

Відтоді	вишукує	марки	та	поштові	листівки	на	нобелівську	
тематику.	 Що	 вдалося	 зібрати,	 виставив	 на	 оглядини	 у	
бібліотеці-музеї	“Літературне	Тернопілля”.

“Якщо	 переглянете	 списки	 усіх	 лауреатів	 за	 всі	 роки,	
українця	 серед	них	не	 знайдете,	 -	 каже	пан	Юрій.	 -	Як	 так,	
такий	талановитий	народ	і	не	привів	на	світ	жодного	генія?!	
Коли	копнув	 глибше,	був	шокований	–	майже	кожен	другий	
має	причетність	до	України!

Ілля	 Мечников,	 який	 у	 1908	 році	 отримав	 Нобелівську	
премію	 з	 медицини	 та	 фізіології,	 народився	 у	 селі	 Іванівці	
тоді	 ще	 Харківської	 губернії.	 Навчався	 у	 Харківському	
ліцеї,	 потім	 –	 у	 Харківському	 університеті.	 Викладав	 у	
Новоросійському	(нині	–	Одеському)	університеті.	Очолював	
в	 Одесі	 бактеріологічну	 станцію.	 У	 42	 роки	 перебрався	 до	
Парижа,	де	керував	лабораторією	в	Інституті	Луї	
Пастера,	а	через	шість	років	–	і	самим	інститутом	
(як	 заступник	 директора).	 Нобелівську	 премію	
за	 найбільше	 відкриття	 в	 імунології	 -	 явища	
фагоцитозу	 -	 шведи	 вручали	 не	 українцеві	
єврейського	 походження	 і	 не	 підданому	
Російської	імперії,	а	громадянину	Франції...

Американський	 біохімік	 Абрахам	 Ваксман	
Зельман,	який	у	1952	році	отримав	Нобелівську	
премію	 з	 медицини	 та	 фізіології,	 народився	 у	
містечку	Нова	Прилука	на	Вінниччині.	Закінчив	
єврейську	початкову	релігійну	школу,	після	чого	
його	прийняли	в	Одеську	гімназію.	У	віці	23	років	
емігрував	у	США.	Через	41	рік	винайшов	перші	
ліки	 від	 туберкульозу	 –	 антибіотик	 стрептоміцин.	 Це	 якби	
зараз	хтось	винайшов	ліки	від	раку	чи	СНІДу!	На	церемонії	
вручення	 премії	 до	 Ваксмана	 підійшла	 12-річна	 дівчинка	 і	
вручила	йому	п’ять	троянд.	“Це	–	за	кожен	рік	життя,	яке	ви	
мені	подарували”,	-	пояснила.

Йосефа	Шмуеля	Агнона	тернополяни	по	праву	називають	
своїм	 земляком.	 Народився	 лауреат	 Нобелівської	 премії	
з	 літератури	 у	 Бучачі	 Австро-Угорської	 імперії	 (нині	 –	
Тернопільська	область).	Агнон	з	дитинства	був	поліглотом	–	
вільно	володів	українською,	польською,	німецькою,	івритом.	
18-річним	 юнаком	 перебрався	 до	 Львова,	 де	 працював	 у	
єврейській	газеті.	Вже	через	рік	внаслідок	відмови	від	служби	
в	 армії	мусив	 емігрувати	 до	Палестини.	Кілька	 років	жив	 у	
Німеччині,	 а	 потім	 знову	 повернувся	 на	 Землю	 обітовану.	
Впливовий	 американський	 критик	 Едмунд	 Вілсон	 висував	
кандидатуру	 Агнона	 на	 здобуття	 Нобелівської	 премії	 ще	
наприкінці	1950-х,	однак	письменник	отримав	її	лише	у	1966	
році	–	як	громадянин	Ізраїлю.	Агнон	став	кумиром	ізраїльтян.	
Коли	 в	 єрусалимському	 районі	 Тальпійот,	 де	 він	 жив,	
розпочалися	будівельні	роботи,	мер	міста	наказав	встановити	
спеціальний	знак	поблизу	його	будинку:	«Дотримуйтеся	тиші!	
Агнон	працює».

З	 американським	 хіміком	 Роалдом	 Гоффманом,	 який	
у	 1981	 році	 отримав	 Нобелівську	 премію	 у	 галузі	 хімії	 (за	
розробку	 теорії	 протікання	 хімічних	 реакцій),	 пан	 Юрій	
листується	 вже	 багато	 років.	 “Пан	 Роалд	 усім	 надсилає	
електронні	 листи,	 а	мені	 –	 пише	 від	 руки”,	 -	 хвалиться	пан	

Юрій.	“На	які	теми	спілкуєтеся?”	-	питаю.	“На	житейські”...	
Народився	 Роалд	 у	 Золочеві	 Львівської	 області.	 З	 початком	
німецької	 окупації	 родина	 потрапила	 до	 нацистського	
трудового	табору.	1943	року	їм	вдалося	втекти.	Батько	Роалда	
не	 зміг	врятуватися	 (за	організацію	втечі	його	розстріляли).	
Осиротілу	сім’ю	переховував	на	горищі	своєї	школи	в	Уневі	
її	 директор	 Микола	 Дюк.	 Після	 приходу	 Червоної	 армії	
родина	 переїхала	 до	 Кракова.	 У	 1946	 році	 побиралася	 по	
німецьких	 і	 австрійських	 таборах	 “для	 переміщених	 осіб”,	
а	 1949-го	 отримала	дозвіл	на	переїзд	до	США.	Через	шість	
років	Гоффман	отримав	американське	громадянство.	Закінчив	
Колумбійський	університет	зі	ступенем	бакалавра	медицини.	
Ступінь	 доктора	 хімії	 здобув	 у	 Гарвардському	 університеті.	
Науковець	 чудово	 розуміє	 українську.	 2006	 року	 відвідав	
рідний	 Золочів.	 “Україна	 –	 земля	 обітована	 мого	 серця”,	 -	
зізнається	він.

Фізик	 Жорж	 Шарпак,	 який	 1992	 року	 отримав	 Нобеля	
з	фізики	–	 за	 розробку	детектора	 елементарних	частинок,	 –	
насправді	 не	 француз,	 а...	 украї¬нець.	 Звати	 його	 Георгій	
Харпак.	 Народився	 у	 селі	 Дубровиці	 (нині	 –	 Рівенської	
області).	 До	 Франції	 родина	 емігрувала	 на	 початку	 1930-
х.	 Георгію	 тоді	 було	 сім	 років.	 У	 1944	 році	 потрапив	 до	
німецького	 концентраційного	 табору	 Дахау.	 Вижив	 тільки	
тому,	 що	 вільно	 розмовляв	 кількома	 мовами.	 Французьке	
громадянство	 отримав	 у	 1946	 році.	 Про	 свою	 Батьківщину	
тепер	уже	Жорж	Шарпак	згадує	часто.	Навіть	книгу	спогадів	
написав...

Марія	 Склодовська-Кюрі,	 яка	 двічі	 ставала	 лауреатом	
Нобелівської	 премії,	 була	 почесним	 доктором	 Львівської	
політехніки	 і	 навіть	 читала	 там	 лекцію.	 Допомагала	
організовувати	 стажування	 для	 перспективних	 вчених	 зі	
Львова	 у	 провідних	 європейських	 наукових	 установах.	
Подарувала	 Львову	 80	 г	 радію	 –	 завдяки	 чому	 в	 одній	 із	
львівських	лікарень	відкрився	перший	радіологічний	відділ,	
який	надавав	допомогу	хворим	на	рак.

Генрик	 Сенкевич	 –	 лауреат	 Нобелівської	 премії	 з	
літератури	 (1905)	 –	 відвідав	 з	 офіційним	 візитом	Львів,	 тут	
він	 відсвяткував	 25-річчя	 своєї	 літературної	 діяльності	 та	
презентував	книгу	“Хрестоносці”.

Полярний	 дослідник	 Фрітьоф	 Нансен,	 лауреат	
Нобелівської	 премії	миру	 (1922),	 приїздив	 до	Харкова,	щоб	
погодити	з	урядом	УРСР	план	боротьби	з	наслідками	голоду.	
Пересилав	в	Україну	сільськогосподарську	техніку	та	харчові	

продукти.	 Долучився	 до	 створення	 кількох	
дитячих	будинків.

Лауреата	 Нобелівської	 премії	 з	 літератури	
Бйорнстьєрне	 Бйорнсона	 (1903)	 називають	
“норвезьким	приятелем	України”.	Коли	львівські	
студенти-українці,	 вимагаючи	 дотримання	
їхніх	 прав	 навчатися	 українською	 мовою	 (від	
1871	року	діяв	цісарський	указ	про	двомовність	
викладання	 у	 Львівському	 університеті),	
оголосили	голодування,	їх	заарештувала	поліція.	
Бйорнстьєрне	 став	 на	 захист	 молодих	 людей.	
Його	 гострі	 полемічні	 статті	 не	 подобалися	 ні	
полякам,	 ні	 австро-угорцям,	 але	 вільнолюбний	
норвежець	“плював	на	них	з	високої	гори”...

На	 своє	 хобі	 пан	 Юрій	 грошей	 не	 шкодує.	
Колись	витратив	на	марку	цілу	зарплату.	Дружина	ентузіазму	
чоловіка	не	поділяла,	поки	той	не	продав	один	із	“папірців”	
і	 не	 оплатив	 доньці	 семестр	 навчання	 в	 університеті.	Ще	й	
на	 новий	 телевізор	 вистачило!	 Найбільше	 ціняться	 марки	
і	 конверти	 зі	 спецпогашенням	 (печатка	 ставиться	 лише	
протягом	 одного	 дня,	 про	 що	 Укрпошта	 повідомляє...	 за	
рік).	 Найбільший	 попит	 серед	 філателістів	 на	 листівки	 з	
помилками.	 Пан	Юрій	 показує	 листівку,	 на	 якій	 зображено	
Анрі	 Дюнана	 –	 засновника	 Товариства	 Червоного	 Хреста,	
який	 стоїть	 на	 колінах	 посеред	 поля	 бою,	 а	 на	 його	 рукаві	
красується	 пов’язка	 з	 червоним	 хрестом.	 “Товариство	
створив	 уже	 після	 битви	 при	 Сольферіно	 24	 червня	 1859	
року”,	-	каже	пан	Юрій.	Показує	ще	один	ляп	художників	–	на	
марці	зображено	Нобеля,	який	пише	пером	(насправді	писав	
ручкою).

Має	 пан	 Юрій	 марку	 на	 тему	 Нобелівської	 премії,	
випущену	 у	 2001	 році,	 яка...	 б’є	 струмом	 –	 варто	 лише	 її	
потерти.	Марку	з	текстом	поеми	(одна	літера	–	завбільшки	з	
піщинку).	Марку,	що	 пахне	 евкаліптовою	 олією.	Поштовий	

блок	Норвегії	з	переліком	усіх	нобелівських	
лауреатів	 з	1901-го	по	2001	рік	 (прочитати	
мікротекст	можна	лише	під	лупою).

Наталія Дружбляк
Щоденна	газета	«Високий	замок»	

онлайн	від	5.11.2013	р.
http://www.wz.lviv.ua/far_and_near/124489

Що спільного в Іллі Мечникова, Марії Склодовської-
Кюрі і Ваксмана Зельмана? Усі вони є нобелівськими 
лауреатами, і кожен з них у якийсь спосіб пов’язаний 
з Україною. Нобелівською премією та тими, хто її 
удостоївся, тернополянин Юрій Ковальков зацікавився 
ще у студентські роки. Тоді ж у нього і проявилися перші 
“симптоми” філателії – марки, конверти, поштові 
штемпелі заворожували юнака...

Юрій	Федорович	Ковальков	 –	 давній	 друг	 та	 порадник	 «Хесед	Фрідландер».	У	 листопаді	щоденна	 газета	 «Високий	 замок»	 опублікувала	
статтю	про	виставку	пана	Юрія,	присвячену	його	хобі.	Окрім	зазначених	у	тексті	експонатів,	на	виставці	присутні	унікальні	конверти,	виготовлені	
руками	батька	співробітниці	Хеседу	Ірини	Івшиної.	А	якщо	приглянутися	до	переліку	прізвищ	відомих	людей,	згаданих	у	статті	(це	підтверджують	
й	матеріали	незалежної	енциклопедії	«Вікіпедія»),	то	більшість	зі	згаданих	людей	мали	глибоке	коріння	у	єврейській	громаді.	Тому	передрук	статті	
у	нашій	газеті	не	лише	має	пізнавальний	характер,	але	й	вкотре	нагадує,	що	нашій	громаді	є	чим	пишатися	в	розрізі	світової	історії.

Я,	 Шептий	 Денис,	 приехал	 из	 Израиля	
навестить	 своих	 бабушку	 и	 дедушку	 в	 г.	
Каменец-Подольском.	 Был	 участником	
поездки	 в	 с.	 Смотрич,	 где	 открывали	
памятник	 погибшим	 евреям	 в	 годы	 войны.	
Меня	тронули	обстановка	и	торжественность	

проведенного	 события.	 Присутствовала	 делегация	 из	
Норвегии.	 Хмельницкий	 благотворительный	 фонд	 «Хесед	
Бешт»	сердечно	провел	траурное	мероприятие.	Побывал	я	и	
на	концерте,	посвященном	14-тилетию	Фонда	в	Областном	
муз-драм	 театре	 им.	М.	Старицкого	 16	 сентября.	Получил	
огромное	удовольствие.	

Я	понял,	что	здесь	существует	очень	теплая	обстановка	
по	 отношению	 к	 подопечным.	 Когда	 бабушки	 и	 дедушка	
перечислили	 виды	 помощи,	 которые	 они	 получили	 и	
получают	 от	 ХБФ	 «Хесед	 Бешт»,	 я	 понял,	 что	 здесь	
действительно	 заботятся	 о	 людях.	 Теперь	 я	 спокоен	 за	 их	
старость.	

Сотрудники	Фонда	делают	большое	и	благородное	дело	
не	 формально,	 а	 от	 души.	 Мне	 рассказывали	 родители	 о	
работе	«Хеседа»	с	клиентами	в	это	нелегкое	время.	Теперь	
сам	 убедился	 в	 этом.	 	 Большое	 спасибо	 за	 внимание	 к	
людям	и	заботу	о	моих	бабушке	и	дедушке.	Успехов	всему	
коллективу	ХБФ	«Хесед	Бешт»	в	их	благородном	деле!

Денис Шептий
внук Эпельблата и Турянской

Г. Каменец-Подольский 

Восьмого	 листопада	 у	 приміщенні	 ХОДТРК	 «Поділля-
Центр»	 відкрилася	 персональна	 виставка	 художніх	
полотен	 художника	 Вілена	 Абрамовича	 Курмана	 зі	
Старокостянтинова.	Тут	були	представлені	як	вже	знані,	так	
і	 нові	 картини	 митця.	 Експресивні	 та	 мальовничі,	 полотна	
відображають	неповторне	бачення	художником	світу.	

Особливо	 хвилюючими	 є	 картини,	 що	 стосуються	
єврейської	тематики	в	житті	Старокостянтинова.	Це	і	побут	
життя	 сімей,	 і	 буденні	 вуличні	 сцени,	 і	 мацеви	 на	 пейзажі	
єврейського	 цвинтаря.	 Хмельницький	 благодійний	 фонд	
«Хесед	 Бешт»	 вшанував	 художника	 на	 відкритті	 виставки	
й	бажає	Вілену	Абрамовичу	міцного	здоров’я,	натхнення	та	
творчої	наснаги!

м и с т е ц т в о 

виставка картин вілена курмана


