
н а ш і    с в я т а 

№ 1
(№№ 118)

Січень 2014 року
Тевет-Шват 7554

У общинного центру 
«Тхія» клієнтів та 
гостей свята вітали його 
співробітники, кожен на 
свій лад. Ведуча заходу, 
Менеджер по роботі з 
громадськістю Людмила 
Шварцман розповіла про 
традиції цього «нового 
року», пригостила 
відвідувачів ароматним 
вином. З частувань на 
столах красувалися 
соковиті апельсини і 
лискучі грейпфрути, 
в окремих тарілочках 
подали родзинки і всіляке 

варення - смачні і корисні продукти, які нам 
подарувала природа.

Звичайно ж, вся програма зустрічі 
була побудована на історіях про дерева, 
квіти і всіляких рослинах. Для гостей 
продемонстрували дві короткометражні 
картини: «Про квіти» і «Квітучі дерева». Також 
були проведені конкурси «Вгадай квітка» і 
«Вгадай мелодію». Останній пропонував увазі 
учасників відомі пісні про квіти і деревах, 
яких, як виявилося, чимало.

«Посадили» дерево добрих побажань
Хмельницький благодійний фонд 

«Хесед Бешт» щиро вітає всіх з святом 
Ту Бі-Шват - новим роком дерев! У 
дні, коли прийнято висаджувати сади, 
ублажать смаком дарів виноградної 
лози, а саме сортами білого, червоного 
вина з їх комбінаціями, для клієнтів 
нашого Фонду було проведено особливе 
захід, присвячений святу. Креативно 
тут підійшли до питання посадки 
дерева, не залишивши цю традицію без 
уваги навіть через брак можливості 
посадити справжнє дерево.

Колоритне виступ зі сценкою з життя 
єврейської свахи, під назвою «Шадхен», 
продемонструвала наша волонтер, талановита 
актриса Елла Пріколотіна. У її виконанні 
сценка виглядала настільки реалістично, що 
зал просто вибухнув оплесками. І хоч виступ 
ніяк не було пов’язано з квітами, немає 
сумнівів - Еллочка розцвіла на імпровізованій 
сцені, подібно троянді !

І, звичайно ж, не обійшлося без посадки 
дерева. Взяти участь у його «посадці» змогли 
всі присутні. З кольорового паперу гості 
могли змоделювати листик для цього дерева і 
написати свої побажання для всіх відвідувачів 
Громадського центру в цьому році! Тепер 

це дерево «росте» в холі 
організації і може обзавестися 
новими листочками, якщо 
комусь захочеться їх додати.

У клубі рукоділля 
«шальвія» цього дня також 
займалися питаннями 
садівництва і флористики. 
І також оригінальним 
способом: під керівництвом 
Тамари Кіцак троянди можна 
було виготовити з фольги 
та будівельного скотчу. Але 
краса - невимовна.

Ось так зустріли Ту Бі-
Шват в нашій громаді. Заходи 
з приводу свята ще чекають 
вихованців Центру денного 
розвитку, але це вже зовсім 
інша історія...

Елла Пріколотіна в образі шадхен

Підготував В. Нагнибіда
тел. (0382) 72-01-81

Ту Бі-Шват 
для дітей

«Сценарій до проведення заходу написали 
самі, реквізит назбирали надворі, — коментує 
захід керівник студії зображальних мистецтв 
Влада Пилипчук-Кац. – Нароль головного 
негідника – злого Реп’яха – взяли справжнього 
актора з театру «Дзеркало всесвіту» (колишній 
«Рейдл»). І хоча Дмитра Корніцького діти 
знають і не бояться, у ролі він був навіть дуже 
правдоподібним злочинцем!»

У ході вистави дітям розповідали про 
основні постулати свята Ту Бі-Шват. 
Одне за одним з рук Реп’яха визволялися 
традиційні шановані рослини цього свята: 
пшениця, виноград та інші. Розібратися у 
всіх премудростях традиції дітям допомагав 
добрий Садівник, в миру менеджер культурно-
масової та общинної роботи Ліза Білецька, 
яка для цього проводив конкурси, ігри та 
вікторини.

В результаті – і діти й дорослі лишилися 
задоволеними й веселими. Інтерактивні форми 
роботи, за словами директора ХБФ «Хесед 
Бешт» Ігоря Ратушного, значно покращують 
процес виховання дітей у правильному руслі. 
Тому наша організація намагається всіляко 
задіювати потенціал кожного співробітника 
задля кращого розвитку єврейської громади.

Недільна школа Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» 
влаштувала малюкам справжній 
веселий новий рік дерев. Театралізоване 
дійство, яке мало місце замість звичного 
заняття у недільній школі, стало до 
вподоби як маленьким вихованцям, 
так і їх батькам. Розігруючи сценку, 
працівники Общинного Центру «Тхія» 
також розповіли дітям історію та 
традиції свята.
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Отож, чим займаються відвідувачі нашого центру, коли 
надворі холодно, темніє рано а вільного часу багато? Почнемо 
з’ясовувати від найменших наших клієнтів. Адже у них, як раз, 
занять у стінах ОЦ «Тхія» може бути найбільше. Працюючи 
над збагаченням внутрішнього світу нашого підростаючого 
покоління, малюкам пропонують масу цікавих та корисних 
шляхів розвитку творчості. Під проводом керівника студії 
зображальних мистецтв Влади Пилипчук-Кац діти вивчають 
музику, малюють, клеять і танцюють. Для них доступні уроки 
гри на фортепіано та вивчення нотної грамоти. Ці заняття 
відвідують діти від п’яти 
років, причому цікавляться 
музикою як хлопчики, так і 
дівчата приблизно в рівній 
кількості учнів. До послуг 
наших юних клієнтів також всі 
ресурси студії зображального 
мистецтва, де можна навчитися 
виготовляти найрізноманітніші 
сувеніри, інсталяції, поробки 
та прикраси. А ті, хто хоче 
спробувати себе у «естраді», 
залюбки звертаються до 
керівника вокальної студії 
Анатолія Музики.

З початком зими для дітей були створені також умови, які 
спонукають думати про інших. Тих, кому зараз важко. Мова 
йде про візити вихованців дитячих програм, очолюваних 
Наталією Смолінською до центрів роботи з дітьми з 
особливими потребами, інтернатів та дитбудинків. Приємно 
відзначити, що наші клієнти чудово розуміють чужий біль 
та всяко прагнуть зробити світ кращим. А більш старші діти 
нещодавно мали нагоду відвідати зимовий табір «Скольмо» 
на Рівненщині, що відомий на всю країну своєю чудовою 
репутацією.

Для молоді в Общинному центрі шляхів самореалізації 
також вистачає. Щосереди й щоп’ятниці для цієї групи клієнтів 
працює молодіжний клуб. Тут вважається престижним 
грати в інтелектуальну гру «Мафія» (на відміну від інших 
можливостей у місті наші ігри безкоштовні). Молодіжні 
зібрання проводяться у зручній обстановці Центру, тут 
засуджують погані звички а вітають креативність, лідерство, 
інновації та дотепи. З нетерпінням очікують молоді клієнти 
й результатів семінару для курівників молодіжних програм 
у Кишеневі наприкінці січня, позаяк після нього вже точно 
будуть позитивні зрушення й нові методики, які завжди в 
радість молодим та непосидючим.

Більш старші люди цікавляться творчими та само 
розвиваючими соціальними послугами Центру. Тут для 
них проводяться зайняття з фітнесу, які найкраще пасують 
молодим матерям, ведеться інформаційна робота щодо 
можливостей неформальної єврейської освіти. Для молодих 
батьків проводяться тренінгові заняття «Батьки та діти», що 
дозволяють краще порозумітися між собою новостворені 
сім’ї.

Для тих, у кого вже «діти вдома не плачуть», також існує 
багато шляхів зайняти вільний час з користю. Як і для дітей, для 
них працює гурток рукоділля, але називається він «Шальва», 
керується Тамарою Кіцак, а виготовлюють тут серйозні творчі 
речі. Робота з пластикою, з бісером, з плетивом – воістину 
шедеври трапляються серед доробків наших клієнтів.  
Також для старших людей працюють курси комп’ютерної 
грамотності. Викладач В’ячеслав Нагнибіда навчає усіх 
охочих вправно користуватися комп’ютером тих, хто вважає 
себе «чайником» у світі високих технологій та допомагає 
розібратися у новинках тим, хто прагне знати більше. 
Комп’ютерні курси – це не лише вивчення обчислювальної 
техніки й програм, але й перший крок до участі у жіночій 

організації «Проект Кешер».
Люди поважного віку 

знаходять розраду в заходах, 
якими опікується Людмила 
Шварцман. Якщо в теплу пору 
року Людмила Менделівна 
організовує поїздки й екскурсії, 
то взимку її заходи орієнтовані 
на теплу, по-домашньому 
зручну атмосферу Общинного 
центру, де кожен почуває себе у 
колі друзів. Відтак проводяться 
«Клуб цікавих зустрічей», де 
люди дізнаються щось нове 

про єврейську історію нашого міста, інші та організовуються 
зустрічі з цікавими людьми. Завдяки роботі з людьми, які 
належать до груп ризику, наші найбільш вразливі клієнти 
також не почуваються самотніми та одинокими у холодну 
пору року. Для всіх охочих, тих, хто знає ціну друкованого 
слова, у ОЦ «Тхія» працює бібліотека, де можна знайти 
літературу на будь-який смак. Провідником у світ літератури 
працює Ліза Білецька.

Для того, щоб повністю описати всі можливості 
Общинного Центру «Тхія» не вистачить й кількох сторінок, 
тому зупинимося на основному. Краще один раз побачити, 
ніж кілька разів почути – тому ласкаво просимо особисто 
відвідати наш Центр за адресою: м. Хмельницький, вул. 
Кам’янецька, 58/1, з понеділка по п’ятницю, починаючи з 
9:00. Пам’ятайте, що Общинний Центр працює не лише задля 
культурного збагачення членів громад, але й для підтримки 
їх та членів їхніх родин у моральному та соціальному плані. 
Тож якщо у Вас виникають складнощі чи незрозумілі життєві 
перипетії, тут Вам зможуть кваліфіковано зарадити доброю 
порадою та разом підшукати вихід зі скрутної ситуації. І не 
варто забувати, що якщо Ви хочете провадити свою особисту 
програму для інших людей на волонтерських засадах – у нас 
це тільки вітається. Ми завжди раді зустрічі з Вами!

ж и т т я    о б щ и н и     

Зимові дні – гарний час для заняття улюбленими 
справами чи саморозвитку. Немає суєти чи планів, 
притаманних теплим порам року, завжди знайдеться 
час на роздуми, на спокій чи тривале заняття чим-
небудь. Працівники Общинного центру «Тхія» при 
Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт» 
це врахували при плануванні роботи заздалегідь, 
тому у зимовий час тут можна завжди знайти, чим 
зайнятися!

ОЦ «Тхія» гостинно запрошує!

с о ц і у м      

О важности
существования 
благотворительно-
общинного центра

Одне з таких зібрань відбулось і сьогодні. У 
конференц-залі Общинного центру «Тхія» зібралися 
як клієнти, так і менеджери Фонду — люди, які 
відповідають за добробут та ефективну допомогу 
підопічним. Розуміючи важливість подібних заходів 
саме для людей, зібрання відвідує директор ХБФ 
«Хесед Бешт» Ігор Ратушний.

На зібранні брали слово менеджер роботи з людьми 
у сфері харчування Анжела Таращан, менеджер зі 
соціальної реабілітації Алла Клопотюк, менеджер 
у сфері соціальних послуг Раїса Гельман, куратор 

Олена Торбіна та, 
власне, директор Ігор 
Ратушний. Оскільки 
спрямування допомори, 
як і робота у Фонді 
чітко розподілена між 
конкретними людьми, 
кожний виступаючий 
вкотре доносив людям 
особливості та обсяги 
допомоги, яка може бути надана програмами «Хеседу». 
Також людей поінформували про зміни у критеріях, 
продиктованих головним благодійником МОО «Джойнт», 
методи реалізації допомоги у різних сферах життя.

Кожен відвідувач міг задавати питання, які 
турбували особисто його. Оскільки наш Фонд провадить 
надзвичайно прозору благодійну політику, відповідати 
на запитання клієнтів нашим менеджерам достатньо 

просто. Тому опісля зібрання ще 
лишився час, який використали 
з толком: клієнти переглянули 
відеоматеріали, відзняті впродовж 
року Фондом з роботи різних 
програм та центрів. Оскільки 
зібрання припало на траурні дні 
календаря, також був переглянутий 
відео сюжет з теми «Пам’ять жертв 
Катастрофи».

«Неможливо та неефективно надавати 
опосередковану допомогу,  - каже директор ХБФ «Хесед 
Бешт» Ігор Ратушний. – Якщо у людини проблеми зі 
здоров’ям, то допомога їй лише харчами чи одягом 
дасть небагато результату. Завданням нашого фонду 
є всебічне виявлення потреб і проблем, відповідно 
до якого ми шукаємо оптимальні шляхи допомоги 
кожному клієнту».

«Дійти до кожного клієнта» — це гасло, якому 
повсякчас слідують менеджери Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт». Допомагати 
людям тут беруться лише комплексно: 
виявляють усі потреби, знаходять всі негаразди, 
вивчають всі вподобання, а вже потім беруться 
задовольняти прохання клієнтів. З метою 
найкращої та найефективнішої допомоги тут 
скликаються зібрання клієнтів.

Соціальний захід від Фонду

Современная жизнь ставит 
перед нами новые цели и 
задачи, не освобождая при этом 
от главной миссии – дойти 

до каждого клиента. В связи с этим, Хмельницкий 
благотворительный центр постоянно ищет новые 
пути развития и работы организации, интегрирует в 
общину проекты, ищет волонтеров, которые способны 
реализовывать собственные проекты. Начавшийся 
календарный год не стал исключением – теперь перед 
нами стоит задание вновь оптимизировать нашу работу. 

В 2010 году ХБФ «Хесед Бешт» получил уникальный 
опыт в социальной сфере: тогда организация приняла 
абсолютно новую структуру работы. Были созданы 
Центры Фонда, которые занимались сразу несколькими 
направлениями работы и могли частично «перекрывать» 
работу друг друга. Прошло два года, и многие Хеседы 
переняли полностью или частично эту форму управления. 
Прошел еще год и к ней присмотрелись государственные 
структуры Украины – схема действительно была 
прогрессивна, продуманна и эффективна. Однако сейчас 
она опять нуждается в корректировке, так как прошло 
время, изменились условия.

Как руководитель, я вижу дальнейшее развития нашей 
организации в создании Общинно-благотворительного 
центра. Это мнение разделяет вся наша команда 
специалистов, поддерживает руководство МОО 
«Джойнт». 

Общинно-благотворительным центр фонда называет 
так в связи с функциями, которые он на себя берет. 
Все общинные программы работают в привычном для 
клиентов и членов общины режиме. Однако расширяется 
возможности благотворительной деятельности. Для 
реализации целей и задач активно привлекаются средства 
от других благотворителей. 

Значительная роль отводится расширению 
сотрудничества Общинно-благотворительного центра 
с другими организациями. Этот процесс присутствовал 
в работе Хеседа всегда, но теперь появилась крайняя 
необходимость придать сотрудничеству широкую 
огласку. С этой целью с 2014 года мы начинаем марафон 
социального партнерства. Про этот аспект деятельности 
детальнее вы узнаите из последующих выпусков газеты. 
Хочу лишь сказать, что это поможет куда лучше наладить 
социальное партнерство между всеми организациями 
участниками. И если у кого-то не будет хватать 
возможностей, ресурсов или информации для решения 
вопроса, с которым обращается клиент, возможность 
его решения обязательно найдется по средствам других 
участников процесса социального партнерства.

Переход к Общинно-благотворительным центрам 
– дело трудное и не минутное. Однако это необходимо, 
чтобы община смогла и в дальнейшем развиваться и 
процветать. Я и вся команда ХБФ «Хесед Бешт» сделаем 
все возможное, чтобы эта инновация была эффективна 
для наших клиентов. 

Директор ХБФ «Хесед Бешт»
Игорь Ратушный
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Заходи для людей похилого 
віку, які відвідують Центр 
денного розвитку, проводяться 
переважно в дообідній час. Саме 
тому програму від наймолодших 
клієнтів запланували на 
шістнадцяту годину. Таким 
чином у літніх людей з’явився 
додатковий привід зібратися 
разом, поспілкуватися й 
відпочити, насолоджуючись 
спогляданням дитячих успіхів. 
Молоді ж «зірочки» мали 
змогу спокійно відбути шкільне навчання та якнайкраще 
підготуватися до «гала-концерту».

Зустріч поколінь мала важливе культурне значення. Для 
людей, чиї усталені естетичні норми зводяться до традиційних 
видів мистецтва, ознайомлення з новітніми тенденціями 
молодіжної творчості стало новітнім, а можливо й шокуючим. 
Діти ж постаралися на славу. Відкривала концерт наша юна 
«зірочка» Катя Казаніна-Алєйнік. Її голос чарує та радує усіх 
без вийнятку, репертуар складається зі сольних пісень відомих 
виконавців а також пісень івритом та ідиш. Окрім виступів 
на общинних заходах, Катя впевнено крокує естрадою, 
виступаючи на міських заходах, на місцевому телебаченні.

Сучасні танці, з їх карколомними рухами та швидкими 
ритмами, можливо, не до кінця зрозумілі людям поважного 

віку. Але майстерність, пластика та грація, з якою виконують 
складні рухи наші діти, зрозумілі всім. Настя Літвінчук 
вразила присутніх танцем у стилі «Хіп-Хоп» а Сабіна 
Шопнік – танцювальним номером у напрямку «Джах-Фанк». 
Наймолодші з учасників концерту, а саме Женя Кузьміч, 
Ілля Нестеренко й Давид Ведмеденко, подарували глядачам 
віршовані рядки з побажаннями щастя, добра й злагоди.

Знаковим також був виступ дуету родини Нікітіних. Ольга 
Нікітіна опікується Центром денного розвитку ХБФ «Хесед 
Бешт». Вона представниця нової генерації кваліфікованих 
соціальних працівників, зі своїми методами й підходами до 
справи. В дуеті з мамою, волонтером Фонду Маргаритою 

Рудольфівною, вони виконали цілу низку 
знаних та пізнаваних пісень. Цей виступ 
гарно вписувався у концепцію вечора 
– зустріч різних поколінь, об’єднаних 
одною спільною метою. До слова, ведучим 
концерту був ще один, наймолодший, 
представник родини Нікітіних – волонтер 
Фонду та активіст молодіжного єврейського 
руху Олексій.

Урізноманітнення дозвілля учасників Центру денного 
розвитку, можливість творчої реалізації вихованців Центру 
розвитку дитини та поєднання цих напрямків разом 
характеризує комплексний підхід працівників Фонду «Хесед 
Бешт» до роботи з клієнтами.

Зустріч поколінь
Різні соціальні та культурні програми Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт» перетинаються доволі 
часто. Політика керівництва організації спрямована на 
якомога тіснішу співпрацю та взаємне проникнення 
різних напрямків роботи, що призводить до кращої 
співпраці, командної роботи чи ефективнішої допомоги. 
А цього разу мова піде про перетин Центру розвитку 
дитини з Центром денного розвитку: діаметрально-
протилежні групи клієнтів Фонду (наймолодші й 
найстарші) зустрілися на спільному заході.

п а м ‘ я т ь  

Вшанували пам’ять Жертв Катастрофи

Незважаючи на 
мороз, до Меморіалу 
пам’яті жертв Голокосту 
на місці розстрілу 
Проскурівського гетто, 
окрім представників 
ХБФ «Хесед Бешт» 
виїхали і представники 
різних організацій, серед 
яких був голова Асоціації 
колишніх в’язнів 
гетто і концтаборів 
Хмельницької області 
Борис Шлаін. Від 
громадськості і влади 
були передані траурні вінки: не тільки єврейська 
громада, а й всі жителі міста сумують про невинні 
жертви війни. На могилах тисяч розстріляних був 
прочитаний кадиш. Зараз це вже не малопомітне 

містечко біля дороги : за минулий рік тут практично 
закінчені роботи по зведенню меморіалу.

У громадському центрі «Тхія» ключовим місцем 
став Музей пам’яті жертв Голокосту. Напередодні 
тут збиралися діти з Центру розвитку дитини. Одне з 
занять недільної школи, присвячене Катастрофу, було 
проведено для них прямо в приміщенні музею. А 
сьогодні тут зібралися доросліші люди, які запалили 
поминальні свічки.

В актовому залі проходив перегляд документальних 
фільмів про Голокост, які з’явилися за рік у відеотеці 
Громадського центру «Тхія». На цьому заході був 

присутній і директор ХБФ 
«Хесед Бешт», Голова 
Хмельницької іудейської 
громади Ігор Ратушний.

Приємно було бачити 
і журналістів місцевого 
каналу «Поділля-Центр», які 
прийшли без прес-релізів і 
анонсів, щоб висвітлити у 
вечірньому випуску новин 
тему Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту. 
Вони також взяли інтерв’ю у 
Софії Аркадіївни Сагалової 
—  клієнта Хеседа, жінки, яка 
пережила неушкодженою ті 
страшні часи.

У Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» доклав усіх зусиль, щоб люди 
максимально мали можливість вшанувати 
полеглих від рук фашистів побратимів. З шести 
мільйонів невинно — убитих, сто п’ятдесят 
тисяч припадає на наших побратимів і земляків. 
Практично немає такої єврейської родини, яка 
так чи інакше не постраждала від фашистів і їх 
посібників. Тому сьогоднішній день був особливо 
важливим для всієї нашої громади.

д о л і   

Общинна програма «Бікур Холім», яку очолює 
менеджер зі зв’язків з громадськістю Людмила 
Шварцман, опікується саме такими людьми, як Ірина 
Борисівна. Комплекс заходів, які охоплює програма, 
призначені для підтримки літніх, хворих, немічних та 
нездужих одиноких людей. Хмельницький благодійний 
фонд «Хесед Бешт» підтримує Ірину Борисівну всіма 
можливими способами. Навіть час перебування у неї 
патронажного працівника збільшили на дві години, 
позаяк нездатність жінки впоратися зі своїми потребами 
напряму загрожує її життю та залишкам здоров’я. Фонд 
також забезпечує клієнта медикаментами й засобами 
реабілітації, сприяє наданню кваліфікованих медичних 
консультацій, турбується про споживання корисних 
продуктів харчування. А от від побутових послуг 
Ірина Борисівна відмовилася навідріз: за її словами, 
всілякого роду ремонти забирають у неї багато нервів, 
тому ніяких поліпшень в оселі їй не потрібно.

Усвідомити становище жінки не під силу навіть 
людей з бурною уявою. Втративши вже давно 
рідних та близьких, не маючи нащадків та родичів, 
Ірина Борисівна має протистояти цілому «букету» 
негараздів. Давні хронічні проблеми з викривленням 
хребта, онкологічними утвореннями, проблемами 
з травною системою, що поєдналися з утворенням 
грижі, доповнила обширна катаракта, непрохідність 
кишечнику і ще багато інших супутніх захворювань. 
Вже три рази у декілька етапів вона піддавалася 
згубному опроміненню гама-ножу. Скудний раціон 
з перетертих продуктів (тверда їжа не проходить 
крізь кишківник) доводиться щедро «приправляти» 
пігулками, краплями та мікстурами.

Та не зважаючи на це, Ірина Борисівна не перестає 
молитися й вірити. Вона не бачить календаря, але 
поруч з нею завжди знайдеться хтось, хто нагадає 
про час запалення свічок у Шаббат. Їй дзвонять вірні 
подруги (навіть з-за кордону), нагадуючи й вітаючи з 
єврейськими святами. Жінка лишається при доброму 
глузді й пам’яті, а від себе додам, що стільки слів 
мовою ідиш в побутовій розмові я, певне, ще не від 
кого не чув.

Особливу повагу заслуговує і те, що Ірина Борисівна 
усвідомлює значення благодійництва, як ніхто інший. 
Будучи залежною від доброти інших, жінка знайшла 
спосіб допомогти нужденним. І хоча її лікування вартує 
чимало, відкладаючи кошти вона зуміла зібрати значну 
суму коштів, яку передала на рахунок нашого Фонду 
для допомоги іншим людям.

День народження 
зі сльозами на очах

До Ірини Борисівни Гершковіч ми йдемо з 
квітами – сьогодні їй виповнилося вісімдесят 
три роки. Однак веселим цей день назвати 
неможна й причиною всьому є важкий стан 
клієнта ХБФ «Хесед Бешт». Вже не перший 
рік поспіль вона страждає від багатьох 
захворювань, які сиплються на її  долю, наче 
сніжна лавина. І хоча жінка вже багато років 
вперто протистоїть негараздам, взиваючи 
Всевишнього про допомогу, все частіше вона 
просить полегшити її страждання швидким 
возз’єднанням з предками на небесах.
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Час запалювання суботніх 
свічок для м. Хмельницкого на 

лютий 2014 року

Дата               Запалювання         Вихід

н а ш а     м о л о д ь

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

     31.01.2014       16:47
     01.02.2014          17:57
 Глава Тори: Трума
     07.02.2014       16:59 
     08.02.2014                                     18:08
 Глава Тори: Тецаев

14.02.2014        17:10
15.02.2014           18:19
 Глава Тори: Ки Тіса

     21.02.2014        17:21
     22.02.2014               18:30
      Глава Тори: Ваякхель
     28.02.2014        17:34
     01.03.2014               18:41
 Глава Тори: Пікудєй
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Хасидская майса: в 
нищую деревенскую 
общину старосты 
позвали раввина, но 
люди и слышать о том 
не хотели. Куда им 
кормить раввина, если 
они и себя прокормить 
не могут. Но раввин 
приглашен, неудобно 
гнать его, не выслушав. 
Поднялся раввин на 
биму и говорит: “Вы 
все крестьяне и по-
этому поймете мой 

рассказ. Как-то в курятнике, захудалом и бедном, 
где куры и яйца уже перестали нести, ожидая своей 
очереди под нож, появился петух. Бравый такой, 
задиристый. Хозяин купил его на ярмарке. Куры 
возмущенно кудахтали вокруг него: нам и самим 
клевать нечего! И сказал им петух: неразумные вы 
птицы, не вы мне нужны, а я вам. Теперь жизнь 
ваша изменится, начнете нести яйца, и корма вам 
будут давать больше, и ножа перестанете бояться”.

Общине не просто полезен и нужен раввин. 
Община обязана иметь раввина. Из наиболее 
полных статей на этот счет я бы порекомендовал 
респонсу рава Менаше Кляйна . Но можно начать 
и со Средневековья. Рамбам в законах о раскаянии 
пишет: “И каждая община в народе Израиля 
должна поставить выдающегося мудреца и 
старца, богобоязненного с юных лет, и принимать 
с любовью его порицания общине, и будет он 

возвращать их к раскаянию. А тот, кто ненавидит 
порицания, не придет к порицателю, не выслушает 
его слова, а потому останется в грехах своих, 
которые кажутся ему добрымми делами”.

Рош1 на вопрос общины, кого им следует 
предпочесть (при крайне ограниченном бюджете), 
раввина или кантора, ответил: “Несомненно, 
если он настоящий раввин, великий знаток Торы, 
сппециалист в решении галахических вопросов 
– следует нанять раввина. Если же он не таков – 
лучше нанять кантора”. Это решение вошло и в 
Шулхан Арух. Вдумаемся в ответ Роша: вам нужен 
раввин, но только если он настоящий раввин. Иначе 
предпочтителен сладкоголосый чтец молитв. Биур 
Галаха2 формулирует правило: “И отсюда узрит 
человек великую обязанность всякого города нанять 
себе раввина, который укажет путь в заповедях 
Торы и законах ее, как вести себя, чтобы не были 
жители подобны слепцам, идущим наощупь 
во тьме. Даже если это оттесняет приглашение 
кантора, эта обязанность важнее. Как страшно, 
что в отдаленном местечке нету раввина и учителя 
праведности. Это великий грех, даже если есть у 
них резник, нужен им праведный учитель, который 
научит их соблюдению субботы, праздников, 
семейной чистоты и других законов нашей святой 
Торы, которыми будет человек жив”.

Чем занимается раввин?
Трудно вписать обязанности раввина в 

должностную инструкцию, прежде всего, потому 
что он должен быть лидером, а не поденным 
рабочим. В то же время, попробуем очертить 
главные области ответственности и деятельности .

Раввин, прежде всего, учитель, тот, кто 
приносит общине слова Торы, закладывает 
основы традиционного мировоззрения. Есть в 
иврите яркое выражение: марбиц Тора, буквально 

“вдалбливающий Тору”. Именно так называли 
раввина в Средние века и Новое время в странах 
Ближнего Востока, Турции, на Балканах. В 
этой сфере раввины руководствуются правилом 
“вырастить многочисленных учеников “. 100-200 
лет назад в общинах Европы практически каждый 
раввин общины был также главой ешивы. Даже 
самые яркие и влиятельные раввины, занятые 
судьбами всего еврейского мира, не были свободны 
от руководства учебными центрами: Пнэй Йеошуа, 
Аафлаа, рав Йеонатан Эйбэшюц, Шеагат Арье, 
Анода би-Йеуда, а еще прежде Раши, рав Гершом, 
тосафисты и десятки других великих. Столетиями 
титул “верховный судья и ректор ешивы” был 
синонимом “господин сего места” - то есть раввин 
города . Из всего сказанного следует тривиальное, 
даже резонерское замечание: раввин должен быть 
знатоком Торы. Менее тривиальное замечание: 
его знания в Торе, более или менее глубокие не 
должны иметь существенных лакун.

Раввин должен не просто учить Торе, 
теоретически, но и в любой ситуации указать 
в ответ на вопрос или по своей инициативе 
практический путь соблюдения галахи. Для 
этого у него должно быть достаточно знаний, 
достаточно скромности, чтобы посоветоваться с 
другими раввинами, достаточно ассертивности, 
чтобы вмешаться в жизнь людей и направить их 
по правильному пути.

Раввин беседует с общиной. Обычно эти беседы 
приурочены к “темам дня”: субботам, праздникам, 
свадьбам, бар-мицвам и т. д. Важно, чтобы раввин 
“сидел среди своего народа“, говорил на его языке, 
не только номинально..

Что для общины означает раввин?

Молодіжний «ребрендінг»

Але давайте не брати до уваги складні 
соціальні терміни. Тимпаче,  учасникам 
клубу вони не цікаві: діти не хочуть особливо 
знати, чому працює клуб, а щоб він збирався 
частіше. Вікова категорія, на яку зараз 
орієнтується ця общинна програма – 10-15 
років. І хоча окремі педагоги кажуть, що 
ці вікові категорії мають різницю, на рівні 
клубу це не надто помітно. Діти знайомі з 
дитинства, тому мають спільні інтереси, 
немає бар’єру у спілкуванні. До того ж, програма клубу 
настільки адаптована, що є однаково цікавою для усіх 
вікових категорій, базуючись на ізраїльських методиках, 

виважених до дрібниць спеціалістами «Джойнту».
Кожного зібрання діти розглядають теми, які 

розвивають їх, як особистості, знайомляться з 
традиціями та звичаями єврейського народу. На благо, 
юдейський календар багатий святами, підготовка до 
яких входить у розвиваючу програму. А у час, коли до 
свята ще далеко, діти вчаться лідерству, ораторському 
мистецтву, рукоділлю, роботі в команді, займаються 
спортом, танцями та навіть розробляють комп’ютерні 
ігри.

На теперішню «зміну» молодіжного клубу 
покладено великі надії. На ще не зовсім дорослі 
п’ятки молодих членів громади вже наступає ще більш 
молоде покоління. Тому сьогоднішні учасники клубу 

проходять підготовку у «Школі мадріхів», 
аби вже за кілька років самим стати до 
керма молодіжного клубу. Нові мадріхи 
є стратегічною задачею для менеджерів 
ХБФ «Хесед Бешт». Оновленна програма 
занять вкоріниться у молодіжних клубах 
Хмельницького, Тернополя, Кам’янець-
Подільського та Старокостянтинова.

На разі, лишається лише відкритим 
питання про назву клубу. Але право вибрати 

достойне ім’я для своєї спільноти надане виключно її 
молодим учасникам.

«Ти молодий? Ти прагнеш розвиватися, 
знайти нових друзів чи гарно провести час 
зі вже наявними? Ти цікавишся юдаїкою, 
традиціями, святами чи сучасним життям 
Ізраїлю? Тоді тобі, таки, до нас!» Такий 
лейтмотив присутній у діяльності сучасного 
підлітково-молодіжного клубу при ХБФ «Хесед 
Бешт». Цієї зими тут сталися зміни, які усі ми 
з гордістю називаємо «ребрендінг». Це пов’язано 
з динамічною соціальною політикою Фонду, 
спрямованою на задоволення потреб кожного 
клієнта.

Предлагаем вниманию читателей беседу 
с реб. Тамиром. В этот раз разговор пойдет 
о функциях человека, который берет на себя 
ответственость и получает благословение 
быть раввином общины. Если у Вас будут 
вопросы, можете задавать их, связавшись с 
редакцией нашей газеты.


