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95-та річниця Проскурівської трагеді...
«Проскурівська кривава баня» — 

трагедія, яка забрала 15 лютого 1919 
року життя у 1600 наших земляків. На їх 
пам’ять у Хмельницькому височіє єдиний 
в Україні меморіал жертвам погрому. 
Споруджений у 1925 році коштом общини, 
у 2000 був реконструйований силами 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт». До чергової річниці трагічної дати 
Фонд провів круглий стіл з істориками, 
краєзнавцями та духовенством. На зібранні 
була презентована збірка матеріалів щодо 
погрому, упорядкована волонтерами Фонду.

Круглий стіл мав на меті згадати трагічні події, 
поділитися напрацюваннями щодо вивчення даної 
теми й згадати героїв, які ціною власного життя 
рятували інших. Директор ХБФ «Хесед Бешт» Ігор 
Ратушний сказав про те, що біль утрат минулого 
часу до сих пір дається взнаки. Але життя триває, 
тому слід пам’ятати історію та закладати надійні 

підвалини толерантного сьогодення, аби трагедій більше 
не ставалося ні у єврейській, ні у інших громадах. Саме 
задля цього Фонд проводить численні дослідницькі 
роботи, залучає волонтерів та співпрацює з різними 
установами.

Збірка документів, яку презентував краєзнавець та 
волонтер ХБФ «Хесед Бешт» Леонід Западенко на пару 
з волонтером Семеном Мільманом, викликала схвальні 
відгуки та неприховану цікавість в учасників круглого 
столу. Особливістю збірки є публікація списків загиблих, 
які були складені після опрацювання архівних матеріалів. 
До цього часу питанням імен переймалося небагато 
дослідників, тому більшість загиблих були безіменними.

Відомий історик, 
співробітник краєзнавчого 
музею Сергій Єсюнін високо 
оцінив пророблену роботу. 
Він також вніс конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення 
збірки, що значно розширить 
її інформативну частину. 
Представники Державного 
архіву Хмельницької області 
також зробили вагомий внесок 
– передали ХБФ «Хесед Бешт» 
архівну копію звіту про погром 

у Проскурові на 15 аркушах, складений 1919 року. Цей 
документ також увійде до збірника. Варто зауважити, що 
матеріали Фонду зберігатимуться у архівному підрозділі 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт», який 
є підрозділом Державного архіву Хмельницької області. 
Таким чином, користуватися збіркою при належному 
запиті можуть як люди, що звернуться у Фонд, так і ті, 
хто звернеться в архів.

Неможливо було обійти увагою й персону отця 
Климентія Качеровського, якому вдалося переховувати 
в буремний час до двохсот євреїв. За відмову видати їх 
задля розправи отець сам розплатився з життям. Про 
цей жахливий випадок розказував отець Сергій. Також 
на круглому столі був присутній прямий нащадок 

о. Климентія, внук Олег 
Качуровський (прізвище 
зазнало змін від помилок 
при оформлені документів 
– прим. авт.). Його спогади 
та свідчення пролили світло 
на певні аспекти, які раніше 
були невідомими.

м и   т а   с в і т

До уваги читачів газети “Шалом Алейхем“!

Відтепер свіжі випуски радіопередачі “Лехайм“ 
ви можете слухати в Інтернеті, завітавши на сайт 
Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт“ 
та перейшовши за посиланням на оновлену сторінку 
радіопередачі! 

Також запрошуємо стати гостями у студії людей, яким 
є що сказати з тем життя громади, історії, звичаїв чи 
традицій або розповісти про себе, свій життєвий шлях та 
улюблену справу. За довідками звертайтеся до ведучого 
В’ячеслава Нагнибіди за тел. 72-01-81.

Для приймаючої сторони семінар був важливий 
подвійно: общинні працівники Хмельницької області 
не тільки брали участь нарівні з усіма учасниками, а й 
готували особливу програму для гостей. Для них це був 
відмінний привід, як говоритися, і людей подивитися, і 
себе показати.

Для гостей була продемонстрований фрагмент 
постановки « Єврейське містечко » від аматорського 
колективу « Штетл », в який входять творчі люди 

Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт». Репертуар 
колективу з січня поповнився ще 
однієї єврейської хореографічною 
композицією у супроводі вокалу 
Анатолія Музики з жартівливою 
піснею упереміш російською та 
ідиш. Учасники семінару були 
першими глядачами, які оцінили 
старання «штетлівців».

Навчальна програма ґрунтувалася 
на святі Пурим. Багато нового і 
незвичайного дізналися учасники про історичні події, 
які стали основою одного з чотирьох найважливіших 
свят єврейського народу. Вкотре це доводить, що 
навіть з дитинства знайомі теми можуть відкривати 
все нові і нові факти тим, хто жадає знань, вчиться 
і самовдосконалюється. На семінарі обговорили і 

стратегію планування сімейних та 
молодіжних таборів цього року.

Учасники семінару побували в 
Меджибожі на могилі цаддика Баал Шем-
Това. Другий екскурсією за єврейським 
Поділлю була поїздка в місто Кам’янець-
Подільський, де також пройшло 
знайомство з зразковим регіональним 
представництвом ХБФ «Хесед Бешт» 
під керівництвом Маргарити Шопнік.

Найближчим часом єврейські 
громади Рівненської, Волинської, 

Закарпатської, Львівської, Вінницької, Хмельницької, 
Тернопільської Житомирської та Київської областей 
відчують свіжі віяння, які в тій чи іншій мірі відіб’ють 
вплив семінару на працівників общинних програм. А 
нові методики, форми робіт і знайомства, отримані тут, 
лише зміцнять основу розвитку громад надалі.

На базі Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» пройшов семінар для общинних 
працівників Центрального та Західного регіонів 
України, організований МГО «Джойнт». Його 
завданням було підвищити кваліфікацію людей, 
що займаються общинної та культурно-масовою 
роботою. Вели семінар Євгена Лопатник і Ганна 
Зімірьова за участю представниці Єрусалимського 
офісу «Джойтн» Юдіт Єва Грос-Вайнштайн.

Семінар для общинних працівників
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Про роботу 
Фонду у складній 
ситуації та 
збереження 
спокою

Про важливість події на 
місцевому рівні свідчать 
висловлювання поважних 
людей, які відвідали круглий 
стіл на початку «Дня 
Кешеру». Головний лікар 
Обласного онкологічного 
диспансеру Леонід 
Бриндіков наголосив, що у 
протидії захворюваності на 
рак перші місця займають 
саме неурядові громадські 
організації, такі, як «Проект «Кешер». Саме вони 
здатні охопити увагою більшу категорію населення, 

правильно донести 
людям важливість само 
обстежень. Завідувач 
хірургічним відділенням 
№1 Хмельницького 
обласного онкологічного 
диспансеру Ігор Дробнер 
наголосив, що для нього 
співпраця з «Проектом 

«Кешер» є справою честі.
Приємно було чути від Керівника відділу 

«Становища жінки в суспільстві» «Проекту 
«Кешер» Марини Константінової, що здобутки 
нашого регіону мають надзвичайно велику вагу в 
загальному розвитку організації. Звідси пішли такі 
напрямки роботи, як виїзні презентації проектів з 
теми «Жіноче здоров’я» до віддалених населених 
пунктів. Великий вклад у пропаганду зробило 
й хмельницьке молодіжне  відділення «Кешер 
Хадаш», створивши соціальну рекламу, яку 
визнали у шістьох країнах СНД.

«Проекту «Кешер» — 25!

Проектові “КЕШЕР“ - 25 років!
Круглий стіл мав на меті ще раз підняти 

тему важливості діяльності жіночої організації, 
розповісти про інновації та, звісно ж, відзначити 
тих, хто чверть сторіччя допомагали реалізовувати 
добрі справи на користь жінок. Марина 
Константінова й Тетяна Войталюк нагородили 
грамотами жінок-активісток «Проекту «Кешер» на 
місцях, відзначили волонтерів та щиро подякували 
керівнику осередку у м. Хмельницький Ірині 
Герасименюк. Особливої подяки був удостоєний 
директор Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» Ігор Ратушний.

В сою чергу, приймаюча сторона відзначила 
керманичів організації 
подячними листами. А від 
Кам’янець-Подільського 
осередку його керівником 
Маргаритою Шопник 
гостям були презентовані 
особливі сувеніри – 
дерева з бісеру, створені 
активістками жіночої 
групи Кам’янець-
Подільського під 
художнім керівництвом 

Ольги Нетяги.
Чверть віку – це ще юний вік, як вважають 

активісти «Проекту «Кешер». Попереду є 
багато задач, які варто ставити й виконувати, 
багато роботи, яку не слід відкладати на потім. 
Тому ми щиро вітаємо всіх учасниць руху з 
ювілеєм організації, зичемо наснаги, здоров’я та 
процвітання!

А наступного дня Марина Константінова 
з Іриною Герасименюк провели презентацію 
Проекту Кешер у міському геріатричному центрі. 
Обстеження жінок проводив Гаррі Дробнер.

І от, нарешті, святкування докотилося 
і до нашого міста. У Общинному центрі 
«Тхія» зібралися представники активу 
«Проекту «Кешер», партнери організації та 
волонтери, для яких це свято має особливу 
вагу. Сюди приїхали учасниці жіночого 
руху з Тернополя, Кам’янець-Подільського, 
Старокостянтинова, охочі долучитися з 
Полонного. А від «Проекту «Кешер» приїхали 
апологети руху: Марина Константінова з 
Росії та Тетяна Войталюк з Рівного. 

Цьогоріч винятку не сталося. Усі працівники, 
які могли проходити флюорографію за плином 
часу, скористувалися такою нагодою. Клієнти 
також радо приходили, сумістивши обстеження 
з вирішенням своїх поточних питань у 

Флюрографія для всіх
Хмельницький благодійний фонд «Хесед 

Бешт» піклується про здоров’я не лише 
клієнтів, а й працівників. Саме тому раз на 
рік на подвір’я офісу організації приїздить 
пересувний флюорографічний автобус 
від Міської поліклініки №1. Безкоштовне 
обстеження пропонується не лише людям, 
дотичним до діяльності «Хеседу», але й усім 
охочим. Про це заздалегідь повідомляється 
у оголошеннях, які співробітники Фонду 
розклеюють по ближнім будинкам.

ХБФ «Хесед Бешт».
За сучасної несприятливої ситуації з 

захворюваністю, подібні обстеження не інновація, 
а, на жаль, — глобальна потреба. Підступність 
таких хвороб, як туберкульоз, онкологічних 
утворень, завжди потрібно враховувати, аби 
потім не шкодувати про несвоєчасне обстеження. 
Центр здоров’я фонду «Хесед Бешт» пам’ятає це, 
плануючи щорічні флюорографії.

Благодійна акція 
“Рука допомоги ХБФ “Хесед Бешт“

Усі відвідувачі Фонду 
та Общинного центру 
не могли не помітити ці 
наліпки. Акіція триває й 
досі, тому усі охочі можуть 
символічно придбати бла-
годійну “руку“ в кураторів 
або менеджерів Центру. 

Пам’ятайте, що добрі 
справи здатні змінювати 
світ, а допомоги іншим - 
ніколи не буває забагато!

Перед колективом Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт» виступив директор Ігор 
Ратушний та прокоментував ситуацію, яка склалася 
наразі в Україні. Також він чітко окреслив напрямки 
роботи та інструкції, яким мають слідувати 
менеджери організації у роботі з клієнтами.

За словами Ігоря Ратушного, ситуація в країні 
тривожна. Зараз немає впевненості у завтрашньому 
дні, тому політика ХБФ «Хесед Бешт» зазнає певних 
змін. Всі сили тепер будуть спрямовані на зняття 
соціального напруження, яке існує в середовищі 
клієнтів. «За будь-яких умов наш Фонд буде 
виконувати основну гуманітарну місії, — сказав Ігор 
Олександрович. – Перспективним стануть програми, 
спрямовані на забезпечення клієнтів харчуванням та 
медикаментами».

Керівництвом розподільчого комітету «Джойнт» 
було прийняте рішення направити в наш регіон групу 
досвідчених психологів. Спеціалісти працювали у 
гарячих точках, у місцях, де йдуть бойові дії. Їхній 
досвід матиме значний попит серед клієнтів, які 
перебувають зараз у стані стресі. Варто зазначити, 
що деякі члени єврейської громади брали активну 
участь в державотворчих процесах України, як на 
місцевому, так і загальнодержавному рівні. Один 
представник молоді навіть отримав значні поранення 
в день розстрілу снайперами демонстрантів на вулиці 
Інститутській в столиці. Наразі життю клієнтів 
нічого не загрожує, а питаннями здоров’я опікуються 
відповідальні менеджери.

Ігор Олександрович також наголосив, що Фонд 
переходить у стан жорсткої економії до нормалізації 
ситуації в країні. Також будуть скорочені масові та 
розважальні заходи, у зв’язку з жалобними днями, 
які відзначають громадяни України. Заходи безпеки 
будуть посилені. Куратори організації мобілізують 
діяльність щодо обдзвону клієнтів, візитів до їх 
помешкань. Разом із тим директор ХБФ «Хесед 
Бешт» нагадав, що Фонд в цілому та його кабінет 
лишаються завжди відкритими для людей. Якщо люди 
потребують виговоритися, потребують заспокоєння, 
то вони завжди можуть звернутися у «Хесед», де їм 
ніколи не відмовлять.

Насамкінець Ігор Ратушний закликав усіх, як 
клієнтів, так і співробітників, до спокою. Ескалація 
конфлікту, провокації та деморалізація можуть лише 
зашкодити, тому усім потрібно мати гарячі серця, але 
зберігати холодні голови.
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«Проекту «Кешер» — 25!

Соціальне партнерство необхідне загалом, а 
за сучасних умов і поготів. ХБФ «Хесед Бешт» 
співпрацює на постійній основі з багатьма іншими 
організаціями різного спрямування: закладами 
соціальної сфери, науковими, культурними, 
просвітницькими, медичними установами, 
засобами масової інформації, закладами освіти 
та бізнесовими структурами. За п’ятнадцять 
років склалися міцні та надійні зв’язки, які 
часом дозволяють вирішувати складні проблеми 
громадян. Адже одним з основних завдань 
соціального партнерства є своєчасний обмін 
досвідом та інформацією. Саме тому підтримка вже 
наявних партнерських стосунків та встановлення 
нових – це запорука злагодженої роботи кожного з 
учасників партнерського процесу, що призводить 
до покращення суспільного життя, зняття 
соціальної напруги.

На даний момент соціальне партнерство 

підкріплене не лише словами, але і має чітко 
виражену документальну форму.  ХБФ «Хесед 
Бешт» вже заключив біля двох десятків договорів 
соціального партнерства – документів, які 
регламентують співпрацю організацій, окреслюють 
цілі й задачі співпраці на користь людей. Також на 
видному місці вхідних дверей організації-партнера 
співробітники фонду приклеюють наліпку (на фото) 

відповідного змісту. Це дає змогу інформувати 
громадянам про залучення організації до 
соціального партнерства.

Наклейки також відіграють важливу роль у 
загальній картині розвитку соціальної сфери 
міста й області. Директор ХБФ «Хесед Бешт» Ігор 
Ратушний вважає, що це дасть змогу людям частіше 
звертатися до організацій-партнерів з різними 
питаннями, позаяк люди можуть бути впевненими 
у високому рівні послуг, які ними надаються або 
про розуміння важливості розбудови соціальної 
сфери загалом. Звісно, бажання долучити якомога 
більше соціальних партнерів до співпраці потребує 
часу та відповідного бажання у самих організацій. 
Але якби досягнути такого ж рівня, як, скажімо, з 
наліпками про наявність платіжного терміналу в 
крамниці, тоді б соціальна сфера перейшла б на 
зовсім інший якісний рівень, переконані у Фонді 
«Хесед Бешт».

Загалом, співпраці організацій з ХБФ «Хесед 
Бешт» дає їм надзвичайно велику перевагу. 
Фонд є одним з найактивніших у місті й області, 
при ньому діє Рада громадських та благодійних 
організацій, яка тримає зв’язок з усіма 
відповідними структурами в Хмельницькій та 
Тернопільській областях. Тому співпраця з одним 
лише фондом має на увазі співпрацю мало не з 
усіма благодійними та соціальними організаціями 
краю.

«Сашко завжди був активістом молодіжного 
клубу ХБФ «Хесед Бешт». Усі знали про його 
вибуховий темперамент, про жагу пригод 
та швидкості, про відсутність страху та 
справедливість. Коли молодь нашого клубу 
вирішила піти у невеличкий похід, Саша 
зголосився чи не першим. Він полюбляв такі речі: 
мілітаристський стиль одягу, витривалість, 
всілякі військові «іграшки». Тоді ми пішли в ліс на 
день, а лишилися з ним та ще кількома хлопцями 
на дві доби, причому без жодного дискомфорту,» 
— каже активіст молодіжного клубу в 2012 році 
В’ячеслав Нагнибіда.

Такі згадки про Олександра Абаєва є мало не в 
кожного, хто із ним знайомий. Він ніколи не сидів 

на місці, зневажав утиски чиїхось прав та 
боягузництво. У клубі любителів гри «Мафія» 
його знали під прізвиськом «Морпіх», дехто 
напівжартома кликав його «Солдат». Ніхто й 
не сумнівався, що та ситуація, яка склалася в 
країні обійдеться без Олександра. І тут ні до 
чого політика – просто він завжди знав, що на 
кожну силу знайдеться проти сила, а кожна 
агресія зустріне своїх миротворців.

І от коли світ струсонули жахливі кадри 
зі столиці, прийшла й інша погана новина. 

Сашу підстрелили…  Висновки лікарів також не 
радували: «Поранення великого пальця правої 
китиці зі загрозою ампутації, осколкове поранення 
шиї, прострілені сідниці. Проблеми з рівнем 
гемоглобіну».

«Незвично було бачити його прикутим до ліжка, 
— каже керівник молодіжного клубу ХБФ «Хесед 
Бешт» Ольга Нікітіна. – Замотана бинтами рука, 
шрам на шиї… Але на вустах незмінна посмішка. 
Це посмішка переможця та героя».

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 
відреагував миттєво. Були зібрані необхідні речі, 
одяг. Усі співробітники додатково зібрали кошти 
на лікування серед своїх, адже усі чудово знали 
Олександра та щиро бажали йому допомогти. 
Окрім Фонду йому та іншим постраждалим також 
допомагали усі небайдужі хмельничани, які знали 
про поранених. Сам Сашко розказав про причини 
своїх травм наступне:

 «Після розгону в ніч на тридцяте (листопада), 
кожен поважаючий себе чоловік мав сап піднятися 
і поїхати. Я піднявся – і поїхав. Не за опозицію – 
а аполітичний, не за інтеграцію в Євросоюз чи 
Митний Союз, мене ця політика мало хвилювала. 
Хвилювало те, що побили дітей. Як, навіщо і чому, 
що було на Банковій, хто був провокатором, чи 
були провокації, які були сутички… Побили дітей. 
Били жінок, били молодих дівчат, хлопців. Це не 

правильно. Так неможна».
Коли «гарячі» події змінювалися відносним 

спокоєм до справи бралися політики, які намагалися 
провести свої певні дії. Це втомлювало, тому Сашко 
дозволяв собі на кілька днів повернутися додому. 
Але повсякчасно в такі моменти, за словами 
потерпілого, у столиці знову щось відбувалося й 
він знову повертався «у стрій».

«Після вісімнадцятого (лютого), після 
першої смерті, для мене почалася громадянська 
війна. Дороги назад вже не було. Ми надавали 
допомогу пораненим, супроводжували медиків. На 
передовій, коли відтісняли… Я не можу сказати 
«бійців спецпідрозділів», тому що вони були не «за 
формою», без розпізнавальних знаків… Кликали 
медики, але нікому було їх прикривати. Я йшов 
на передову або щоб відтягти поранених, або 
щоб допомогти медикам відійти. І коли добіг до 
пораненого – тут і мені прилетіла (куля)».

Сашко шкодує, що його друзі лишилися там у 
Києві без його допомоги. Але сподівається одужати 
й знову стати до сотень задля охорони миру. На 
запитання, чи не було страшно, він відповів: 
«Страшно зараз, коли знаєш, скільки жертв і 
страшно за те, щоб усі вони були не марними». 
Разом із тим, Олександр твердо сказав, що якщо 
народ не втримає ситуацію, знову дозволить 
зневажати себе, то він, як постраждалий, аж тоді 
задумається про еміграцію.

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» 
тримав на контролі ситуацію з Олександром. Однак 
питанням поранених займалися одночасно декілька 
організацій а лікуватися пропонували одразу 
кілька держав, серед яких Польща та Словаччина. 
Через загрозу ампутації Сашко спішно відбув на 
лікування за кордон. Тепер всією громадою ми 
чекаємо на його одужання і повернення.

Подвиг Олександра Абаєва

На тлі ситуації в державі горе поодинокої 
людини часто відходить на другий план, 
та тільки не в нашій громаді. Довгий 
час ми не оприлюднювали цей матеріал 
з прохання головного його учасника, але 
тепер історія нашого побратима вже 
може бути оприлюднена. Про Олександра 
Абаєва, постраждалого під час розстрілу 
демонстрантів 18-20 лютого у Києві знає 
вся країна. Ми розкажемо цю історію ще 
раз, тому що пишаємося цим хлопцем і його 
вчинком!

в і д в а г а   

Соціальне партнерство з ХБФ «Хесед Бешт»
Соціальне партнерство – особлива форма співпраці організацій сучасного світу задля 

покращення життя пересічних громадян всіма можливими способами. Чим воно відрізняється 
від партнерства звичайного? Дуже просто: у соціальному партнерстві на перше місце ставиться 
не вигода сторін-партнерів, а, в першу чергу – добробут отримувача соціальної послуги, задля 
якого працюють організації-партнери. Започаткував  таку інновацію у Хмельницькій області 
став ХБФ «Хесед Бешт» з ініціативи директора Ігоря Ратушного.
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Основи командної роботи – 
один з важливих напрямків, яким 
займаються у молодіжному клубі. 
Для побудови міцної громади 
командна робота необхідна та 
важлива, тому розвивати ці 
здібності потрібно змалечку. 
Вік учасників клубу дозволяє 
вкладати у них навички, які згодом 
стануть у пригоді, практично, у 
всіх сферах навчання та життя.

Для вдалого проходження 
завдання, а саме знайти шлях 
крізь повне перешкод ігрове 
поле, дітям необхідно було діяти узгоджено та разом. 
Створення алгоритму тісно переплелося з численними 
спробами й невдачами. Але бажання довести свою 

команду до перемоги рухало усіма учасниками гри.
Керівник молодіжного клубу Вячеслав Нагнибіда 

наголосив: «Для того, аби подолати це завдання, вам 
необхідно розширити свою свідомість!» Спершу діти не 
звернули уваги на підказки, але колективно віднайшли 
їх і, все ж, зрозуміли, що мав на увазі ведучий. 
Фінальний крок дався гравцям не легко: близькість 
перемоги трохи пригнітила пильність та увагу. Але юна 
Настя Леченко таки подарувала своїй команді жадану 
перемогу, знайшовши вихід з небезпечного «мінного 

поля».
Надалі молодіжний клуб буде 

лише підвищувати планку для 
його учасників. Нагадаємо, що 
на них покладено великі надії 
та сподівання. Тому й ставлення 
до наших майбутніх мадріхів 
відповідне: ви найкращі, тому 
мусите докладати максимум зусиль, 
аби виправдати надії громади.

Для тих, хто ще “не в темі“, 
пропонуємо долучитися до нашого 
клубу на сайті 
“ВКонтакте“. Група 
клубу знаходиться за 

посиланням: http://vk.com/hesed_molod, 
також можете використати qr-код.

Обережно - міни!
Не хвилюйтеся й не лякайтеся – нічого 

страшного насправді тут немає. Попри 
загрозливий заголовок ніхто, крім мадріхів 
молодіжного клубу, Общинний центр не мінував. 
Гра під назвою «Мінне поле» згуртувала юних 
ханіхів на черговому зібранні молодіжного 
клубу. Нелегке завдання діти виконали чітко та 
узгоджено, знайшовши стежину крізь вороже 
«мінне поле».

Без тебя никак?
Неужели ты думаешь, что славяне 

– это дикое племя, которое не может 
разобраться в своих делах без твоего 
мудрого напутствия? Славяне - 
взрослые люди не самой последней 
в мире культуры, которые прекрасно 
сами разберутся в своих делах и без вас. 
Ты же должен уяснить одну простую 
истину про Майдан – это не твоё дело! 
Просто не твоё дело. Не лезь не в своё 
дело!

Ты откроешь им глаза?
Или ты думаешь, что именно твоя 

статья, твоё выступление всё прояснит 
и ты можешь открыть кому-то там 
глаза? Поверь, они не услышат от тебя ничего 
нового. Всё, что ты имеешь им сказать – они знают. 
Что бы ты им ни сказал – люди слышали это уже 
сто раз!

Ты имеешь право?
Ты живёшь в Украине или там живут твои 

родственники/друзья? Это ещё не даёт тебе 
моральное право вмешиваться во внутри-
славянские дела! Ты живёшь там? Скажи Украине 
и украинцам спасибо и не лезь в их дела и в их 
выбор. Они сами выберут себе путь, без твоих пяти 
копеек. Если же Украина пойдёт по неподходящему 
тебе пути – Израиль ждёт тебя!

Это твоя страна?
Как бы мы ни гордились своими учёнными и 

мудрецами, но давайте признаем правду: евреи 
– самый упрямый на свете народ. Больше трёх 
с половиной тысяч лет нам сказано, где наше 
место и где наша страна. Но нет - каждую эпоху 
народ Израиля забывает прошлые пинки, и опять 
решает, что нашёл себе вторую Родину:

Испания, благословенная страна, в дела 
которой мы вмешались и помогли объединиться 
да воспрянуть… Турция, и прочие страны ислама, 

экономика которых держалась 
в немалой степени на евреях… 
Россия, в подъём науки и культуры 
которой мы вложили столь 
многое… Германия, в которой 
мы так славно интегрировались, 
что стали называть себя “немцы 
моисеева вероисповедания”… 
Нужно напоминать, чем всё это 
всегда заканчивается? Ключевое 
слово – “всегда”.

Кто нуждается в тебе?
Украина не нуждается в тебе. У 

неё есть свой народ. С Украиной 
разберутся славяне. А у тебя, 
прежде твоих друзей, есть твоя 
семья – твой народ и прежде всех, 

в тебе нуждается именно твой народ. Еврейский 
народ. Который прямо сейчас борется за своё 
нерастворение среди других народов и вообще 
за существование. Эта борьба не просто важнее 
всех майданов, но, в отличие от них -является 
первостепенной для тебя. Потому что это война 
твоего народа, твоей семьи. 

Подумай о своих приоритетах.
реб. Тамир

Это не наша война - это не наше дело!
В то время, когда в стране происходят 

ужасные вещи, следует задуматься, какова 
роль еврейского народа в происходящем. Мы 
задали вопрос “что же делать“ духовному 
наставнику нашей общины реб. Тамиру. В 
этой статье мы публикуем фрагменты этой 
беседы. И каким бы не было ваше решение 
после прочитаного - пускай оно будет 
правильное.

б е с е д а 

Психоемоційне малювання – прийом не новий, але 
надзвичайно дієвий. У 2011 році усі співробітники 
фонду «Хесед Бешт» з ініціативи директора Ігоря 
Ратушного пройшли тренінг за цією методикою, аби 
детально зрозуміти себе та ставлення до роботи з 
людьми. Сьогодні ж психоемоційне малювання стало 
доступним для клієнтів Фонду – учасниць клубу 
«Шальва».

Особливих вправ виконувати не треба, а навичок 
художника – не треба і поготів. Все, що необхідно це 
пензлик, фарби, папір та… чесність! Чесність перед 
собою. Для найкращого результатуу людина повинна 
бути повністю відкрита й реально думати над своїми 
проблемами, переживаннями, радощами чи успіхами. 
Таким чином фарба сама лягає на папір, створюючи 
абстрактні візерунки та строкаті перетікання кольорів.

Група жінок сприйняла завдання з запалом. 
Більшість із них використали у своїх «картинах» 
зелений колір з різноманіттям відтінків, що свідчить 
про готовність перемін та бажання весни. Заняття 
додало їм бадьорості, а це – одна з головних завдань 
творчості.

Асоціативне малювання у 
клубі рукоділля «Шальва»

Відвідувачі клубу рукоділля «Шальва» під 
керівництвом менеджера по роботі з клієнтами 
Тамари Кіцак, не лише займаються творчістю, 
але й відпочивають емоціональна.  Психологи 
твердять, що саме творчість здатна повною 
мірою відобразити внутрішній світ людини. 
Емоції, які вона переживає, можуть бути 
приховані на її обличчі, але гарно читаються 
на картинах, прослідковуються у віршах чи 
музиці. Саме цим і займалися учасниці клубу на 
останньому занятті.


