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ЮДЕЙСЬКА ГРОМАДА ВІДСВЯТКУВАЛА ПУРІМ!

До уваги читачів газети “Шалом Алейхем“!
Відтепер свіжі випуски радіопередачі “Лехайм“ ви можете 

слухати в Інтернеті, завітавши на сайт Хмельницького 

Спільними зусиллями свято вийшло вражаючим. При 
вході в глядацку залу всіх гостей зустрічали пустотливі 
клоуни-волонтери, які пропонували взяти участь у 
святковій лотереї з цінними призами. Вже у самій залі 
панувала добродушна і весела атмосфера.

Свято почалося з вітального слова Голови Правління 
Хмельницької іудейської громади Ігоря Ратушного. Він 
підкреслив, що наш народ непереможний і ніяка лиха 

сила не здатна втілити свої злі плани, щодо євреїв, тому 
що ми — обраний народ.

Естафету перейняли наймолодші виступаючі. Центр 
розвитку дитини ХБФ «Хесед 
Бешт» підготував малюків, які 
вразили гостей свята умінням 
триматися на сцені перед 
сотнями глядачів. Діти читали 
вірші про Пурім, співали та 
звеселяли людей своєю дитячою 
опосередкованістю. Дебютував 
на сцені Женя Кузьмич (8 років) 
з піснею про те, що всі біди 
обов’язково закінчуються а 

життя — прекрасне та безцінна. Наша юна зірочка Катя 
Казаніна-Олєйнік, яка рік тому також дебютувала на 
великій сцені з піснею мовою ідиш, цього разу заспівала 
вже дві пісні. Причому заспівала так, що зал був у захваті 
від побаченої прогресії таланту нашої улюблениці.

Дорослі виступали на рівні з професійними 
колективами. Єврейські танці не залишили байдужими 

Хмельницька іудейська громада 
відсвяткувала Пурім! Традиційні веселощі 
пройшли на вищому рівні, а кількість 
відвідувачів свята в Міському Будинку 
культури Хмельницького порадувало як 
організаторів з Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Беш», так і самих відвідувачів! 
Адже останнім часом, через постійну 
напругу, не часто можна побачити 
посмішки на обличчях людей. Але Пурім все 
розставив на свої місця!

нікого, пісні ж про свято виконувалися на трьох 
мовах. Справжньою приємною несподіванкою став 
виступ нового колективу однодумців під керівництвом 
менеджера ХБФ «Хесед Бешт» Анатолія Музики. 
Колектив не мав досі назви, але зі сцени прозвучав 
дуже символічний і гласний варіант — «Хесед Бенд». 
Очевидно, це назва закріпиться за музикантами 
назавжди.

І який же Пурім без традиційного пурімшпілю? 
На нашому святі він теж був, причому в постановці 
аматорського театрального колективу ентузіастів. 
Яскраві костюми, пісенні номери, якими повнився 
пурімшпіль — все це було чудесним акордом у фінальній 
частині заходу

Головний приз лотереї — романтична вечеря в 
тематичному закладі «Ресторація Шпігеля» — отримала 
Тетяна Лисенко. Вона відрізнялася від інших гостей 
свята тим, що прийшла сюди з візочком, в якому 
спала її однорічна донька. Напевно, тому доля була 
до неї прихильною — вечерю Тетяна пообіцяла також 
провести разом зі своєю дитиною.

Ми щиро вітаємо всіх євреїв зі святом Пурім! Дуже 
хотілося б, аби всі відсвяткували його так само весело, 
як це було у нас, або ще веселіше! Хаг Пурім Самеах!

д л я    л ю д е й

Клоунів замовляли?

п и с ь м о

Мы, ребята детского лагеря из г. Каменец-
Подольского, хотим сказать Вам: «Огромное спасибо!» 

Так хорошо мы еще никогда не отдыхали: вчера 
мы играли в боулинг, только что пришли из бассейна. 
Наплавались и наигрались в мяч, было очень классно и 
весело. Хотим еще!

Теперь мы знаем, чем отличается еврейская сказка 
от других сказок, научились делать тюльпаны с 
конфетами, подарили их своим мамам. Играли в 
интеллектуальные игры.

Сегодня у нас Шаббат. Мы будем разыгрывать 
шаббатние истории, поделимся на две группы, а потом 
будем рисовать на песке. Нас очень вкусно кормят и 
развлекают. Будет о чем рассказать нашим друзьям. 

Очень просим Вас, чтобы летом у нас тоже был 
такой лагерь. Еще раз большое Вам спасибо. 

Дети детского лагеря: братья Боярские, сестры 
Янчук, Марциновский Дима, Ткачев Дима, Шадунц 

Лиза, братья Кричевские, Красницкая Диана, 
Давыдова Диана, Мохартов Вася, 

Зейделис Максим, Папевские Аня и Миша.

Здравствуйте, уважаемый 
Игорь Александрович! 

Феєричне свято «Пурім» постукало у двері людей, які, 
на жаль, позбавлені здатності самостійно пересуватися й 
не могли взяти участь у загальному святкуванні. Волонтери 
Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» у строкатих 
костюмах клоунів відвідали низку осель з малорухомим 
членами єврейської громади. Веселі жарти, святкові пісні та 
запальний настрій звеселили людей, дозволили відчути себе 
неодинокими. Волонтерська акція показала вкотре довела, 
що навіть кілька хвилин уваги й доброти здатні подіяти на 
людину краще, ніж кілограми золота. Тому й надалі волонтери 
плануватимуть приємні сюрпризи для людей з обмеженою 
руховою активністю.

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.
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О воплощение в 
жизнь планов, не 
взирая ни на что

«Проекту «Кешер» — 25!

В період часу з 27 на 28 березня, припустимо в 
нічний час, над цим пам’ятником було вчинено акт 
вандалізму. Невідомими особами було пошкоджено 
північну частину пам’ятнику, яка виходить 
безпосередньо на вулицю Л. Толстого. Аерозольною 
фарбою зловмисниками було нанесено два малюнки на 
основну частину меморіалу. Загалом було пошкоджено 
близько трьох квадратних метрів поверхні пам’ятнику. 
Штукатурка основи не дозволяє просто стерти написи, 
тому для усунення «графіті» необхідно перефарбувати 

Одним з напрямків роботи Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед бешт» є збереження 
пам’яток єврейського культурного надбання краю, 
місць масового захоронення та пам’ятників. Під 
опікою Хмельницького благодійного фонду «Хесед 
Бешт» знаходиться єдиний в Україні пам’ятник 
жертвам Проскурівського погрому в 1919 році по 
вулиці Льва Толстого.

Прикрий вандалізм та його наслідки
всі ушкоджені ділянки.

Щодо самих написів, то їхній характер тяжіє до 
ідеологічних, а не просто хуліганських, які залишають 
по собі люди, які відносять себе до «вуличних 
художників». Обидва малюнки, залишені на пам’ятнику, 
є впізнаваними. Перший з них – надпис з цифрами 
«14/88» — кодовий лозунг фашистських угрупувань, 
які баряться за чистоту білої раси. Інший символ, 
який має вигляд латинської букви «N», перекресленої 
вертикальною лінією, схожий на символ «Ідея нації», 
який використовують ультра-праві націоналісти.

Варто зазначити, що акт вандалізму щодо пам’ятнику 
жертвам Проскурівського погрому відбувся вперше 
за всю історію його існування (встановлений у 1925 
році, реконструйований 
до сучасного вигляду у 
2000 році). До сьогодні 
жодних написів будь-
якого характеру або 
навмисного псування 
пам’ятнику чи елементів 
території довкола не 
відбувалося.

Також слід нагадати, 
що 13 березня 2014 
року три символи, схожі 
на «Ідея нації», були 
нанесені аерозольною 
фарбою невідомими 
особами на інший 
об’єкт, підпорядкований Хмельницькому благодійному 
фондові «Хесед Бешт» — Общинний Центр «Тхія» на 
вул. Кам‘янецькій, 58/1.

Зважаючи на часті прояви вандалізму, які раніше 
не мали місце у суспільному житті нашого міста та 
роботі ХБФ «Хесед Бешт», клієнти висловлюють 
стурбованість. Директор організації та Глава правління 
Хмельницької юдейської громади Ігор Ратушний провів 
ряд зустрічей та консультацій з місцевими органами 
влади та громадськими організаціями з метою 
врегулювання ситуації. Клієнтів та членів громади 
закликаємо зберігати спокій та не піддаватися на 
провокації.

о ф і ц і й н о  

Керівники обох організацій 
обговорили напружену ситуацію, яка 
досі панує в країні та місті загалом. 
«Правий сектор» користується 
підвищеною увагою у засобів 
масової інформації та є «на слуху» 
у багатьох наших співгромадян. 
Багато інформаційних повідомлень 
приписують «Правому секторові» 
антисемітизм, що, насправді, не 
відповідає дійсності. За словами 
Анатолія Медведчука, основним 
завданням, задля якого громадяни об’єдналися у цю 
організацію, є докорінна зміна системи влади, а не просто 
прізвищ на посадах. Для цих активістів революція ще 

Директор Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт» Ігор Ратушний зустрівся з 
координатором «Правого Сектору» у Хмельницькій 
області Анатолієм Медведчуком. Ця зустріч 
стала ще одним спростуванням інформації певних 
зарубіжних ЗМІ, що в Україні лютують ультра-
праві націоналістичні організації, які пропагують 
антисемітизм. Зустріч відбулася у Общинному 
Центрі «Тхія».

не закінчена, а загроза військового конфлікту з Росією – 
реальніша, ніж для будь-кого іншого.

Разом з тим, ніяких з приписаних ним, антисемітських 
поглядів члени організації не сповідують. У недалекому 
майбутньому «Правий сектор» буде оформлений, як 
громадська організація та партія. А це означає, що як 
і ХБФ «Хесед Бешт», «Правий сектор» буде юридично 
мати статус громадської організації та сумісно з іншими 
ГО розбудовувати громадськість Хмельниччини.

Щодо тривожних актів вандалізму, від яких 
постраждали будівля 
ОЦ «Тхія» та споруда 
меморіалу пам’ятнику 
жертв Проскурівського 
погрому 1919 року, пан 
Анатолій був категоричним: 
це робилося хуліганами, 
які порушують моральні 
та етичні принципи 
суспільства. Ігор Ратушний 
заручився підтримкою 
координатора «Правого 
сектору» в питаннях, які 

стосуються дотримання правопорядку та протидії 
незаконних чи провокативних вчинків.

Зустріч із “Правим сектором“

Последнее время для всех 
нас было достаточно трудным. 
Напряжение, в котором нас 
постоянно держит общество, не 
просто заставляет нервничать 
каждого из нас, но и, порой 

выходит за край, провоцируя обострение заболеваний 
или отгоняя сон. Впервые за много десятилетий мы 
столкнулись со словом, которое было порядком забыто 
давно: слово это «война». Но пока над нами мирное 
небо, пока нет вызовов, которые мы не способны 
одолеть, а значит – жизнь продолжается. И нужно 
всячески думать и работать, чтобы завтрашний день 
был лучшим вчерашнего.

Сегодня я хочу рассказать о том, что пока редко 
выходит в широкие массы. Главная тому причина 
– незавершённость работ. Когда все планы будут 
воплощены в жизнь, вся еврейская община страны 
и не только узнает о наших достижениях во время, 
когда многие просто опускают руки. Мне чрезвычайно 
приятно констатировать тот факт, что община 
Хмельницкой и Тернопольской области не входит в 
их число. Люди, с которыми я разговаривал с момента 
начала всех процессов и вплоть до сегодня, полностью 
меня понимают, всячески помогают и не перестают 
надеяться на лучшее, вкладывая многое в настоящее. 
Ведь предметом наших разговоров является развитие 
общин двух областей, где непременно фигурирует 
слово «стройка», способное вывести из равновесия 
многих. Но только не нас. 

Если меня спрашивают, время ли сейчас строить 
что либо, я задаю вопрос на опережение – «А когда 
будет подходящее время?» Если сегодня не сделать 
шаг, то завтра, к сожалению, может быть уже поздно. 
А трудности, как раз, являются тем фактором, который 
помогает нам переосмыслить нашу жизнь, работу, и, 
собственно, путь, по которому мы и шагаем вперед. 
Именно так и случилось в Тернополе – городе, где 
существует много трудностей. Но вместе с тем там 
существует (причем довольно успешно) и еврейская 
община. А значит все не так уж и плохо. 

С момента основания представительства 
Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед 
Бешт» в Тернополе работа там была поставлена 
четко и слаженно. Хочу поблагодарить руководителя 
представительства Елену Абаеву за многолетнюю работу 
на благо организации и клиентов, которой до выхода 
на заслуженный отдых она отдавалась полностью. 
Однако в последнее время вопрос существования 
представительства в Тернополе встал довольно остро, 
и было необходимо принимать определенные меры. 
Помещение, которое находилось в аренде, было не 
способно удовлетворить потребности тернопольских 
клиентов. После множества консультаций, подсчетов, 
споров и раздумий мы пришли к решению, наиболее 
подходящего для такой ситуации. И теперь в Тернополе 
готовится к открытию Общинный центр, который 
совместит в себе все функциональные возможности для 
нужд общины. 

Здание находится на одной из центральных улиц 
города. Это уже не арендованное, а приватизированное 
помещение. Совместными усилиями сейчас оно 
обустраивается соответствующим образом. О самом 
Центре до его открытия рассказывать я не стану. Вот 
когда мы сможем уверенно сказать: «Мы открыли 
Общинный центр в Тернополе!», тогда все сами и 
увидите. Пока хочу выразить благодарность еврейской 
общине Тернополя, которая активно жертвует средства 
и ресурсы в обустройство своего уютного еврейского 
дома. Отдельная благодарность Доре Подемской, 
Алле Кадничанской, Михаилу Мармонтову, Павлу 
Шундикову, Юрию Жериховскому и  Ольге Стаханской. 
Также приятно поблагодарить сотрудников и 
волонтеров представительства, которые на некоторое 
время переквалифицировались в строителей, 
продолжая при этом обслуживать наших клиентов. И 
особая благодарность фондам «Задля Тебе», «WJR», 
миссии «Стихтинг Рухама» и главному благотворителю 
– Американскому Еврейскому Объединенному 
Распределительному Коммитету «Джойнт». 

Хочу также заметить, что параллельно с окончанием 
работ в Тернополе начинаются строительные работы по 
расширению помещения в Каменец-Подольском. Мы – 
единственная община в Украине, которая что-то строит 
во время, которое многие считает неблагоприятным. 
Но наши люди не боятся трудностей, они инвистируют 
труд и средства в свое будущее и будущее своих детей. 
И знаете, у нас это получается. Ведь начатое нами дело 
благородное, а значит сам Всевышний будет помогать 
нам уверенно шагать по дороге в светлое еврейское 
будущее!

Директор ХБФ “Хесед Бешт“
Игорь Ратушный Якщо Ви стали свідком проявів антисемітизму, вандалізу, псування майна чи нерухомості єврейської 

громади, просимо повідомляти нас за телефоном (0382) 72-01-81
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«Проекту «Кешер» — 25!

На запрошення управління культури, національності 
та релігій Хмельницької Обласної адміністрації, ХБФ 
«Хесед Бешт» взяв участь літературно-мистецькому 
заході «Безсмертя нації у мові», в рамках святкування 200 
-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Захід проходив 
в Обласної наукової бібліотеки ім. М. Островського. 
Бібліотека, до слова, є офіційними соціальним 
партнером ХБФ «Хесед Бешт», яка підписала однією 
з перших у місті Договір про соціальне партнерство 
з Фондом. За регламентом нам було запропоновано 
продекламувати на вибір вірші Кобзаря на етнічному 
мовою — івритом або ідиші.

Про переклади віршів Тараса Шевченка на іврит 
було відомо і раніше. Однак роздобути такий переклад 
вельми не просто. Питанням переведеного творчості 
Кобзаря на іврит зайнявся співробітник Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт», менеджер по роботі 
з клієнтами В’ячеслав Юлле. На жаль, знайти гідний 
переклад не вдалося. Пошукові системи Інтернету видали 
кілька мізерних посилань без потрібної інформації, а 
єдиний знайдений текст «Заповіту » був на ідиш, яким 
читець не володіла. При підготовці співробітниками 
ХБФ «Хесед Бешт» також було враховано, що в Ізраїлі 
довгі роки успішно функціонує журнал «Соборність», 
який видається українською мовою. Наприкінці 2013 
року в ньому був наданий увазі читачів переклад поеми 
Т. Г. Шевченка « Кавказ» на івриті. На жаль, оригінал 
перекладу також не вдалося знайти. Але В’ячеслав 

Про важливість творчості Тараса Григоровича 
Шевченка для української культурної спадщини 
говорити не доводиться. Його літературні твори 
актуальні не тільки для українського народу, а й 
для всіх, хто виступає проти несправедливості, 
гноблення чи насильства. Саме тому творчості 
Великого Кобзаря перекладається на різні мови 
світу, його вірші надихають людей по всій Земній 
кулі.

Юлле не відступила. Поставивши собі за мету знайти 
переклад віршів людини, який закликав боротися і 
не здаватися, В’ячеслав настільки перейнявся ідеями 
творчості Кобзаря, що задатися в пошуках перекладу 
було б просто не по чоловічому. Рішення прийшло саме 
собою, як це найчастіше трапляється у євреїв. Якщо 
ні того, що потрібно, це потрібно — зробити самому. 

Маючи освіту журналіста Львівського національного 
університету, відмінні пізнання івриту та прості навички 
римовані, В’ячеслав, користуючись внутрішніми 
ресурсами (а в Хеседі є чимало івритомовних клієнтів, 
колишніх і справжніх громадян Ізраїлю), разом з іншими 
людьми перевели уривок поеми на іврит.

Аудиторію заходу в бібліотеці ім. Островського 
становили молодь, студенти, вчителі, представники 
різних громад, зокрема російської, польської, єврейської 
та громадських організацій. Симбіоз лірики Шевченка і 
стародавньої мови Тори був сприйнятий аудиторією на 

ура. Представник ХБФ «Хесед Бешт» продекламував 
ще один підготовлений спільними зусиллями нами 
переклад Великого Шевченко — уривок з « Давидових 
Псалмів ». Закономірно, що вибір нашого колеги припав 
на вірші, що мають прив’язку до єврейської культури.

Український текст був переданий мовою іврит 
досить точно і звучно, що вразило присутніх і 
моментально привернуло до себе увагу громадськості. 
Виступ В’ячеслава не залишилося непоміченим — воно 
транслювалося по регіональному телебаченню і радіо. 
А 9 -го березня, в день народження Шевченка, переклад 
«Кобзаря» на івриті Хмельничани могли чути і біля 
пам’ятника поетові, і на місцевому Майдані ( Площі 
Незалежності). Ми й не очікували, що декламація 
Шевченка на івриті викличе широкий резонанс в 
суспільстві — це вийшло за межі єврейської громади і 
стало відомо громадськості.

На цьому В’ячеслав з командою не зупинився. У 
перспективі — переклади та інших творів, а, можливо, 
і всього «Кобзаря». Але поки це залишається в планах, 
а В’ячеслав заходився готувати юних читців віршів 
Тараса Шевченка на івриті, які представлятимуть ХБФ 
«Хесед Бешт» і єврейську громаду на Відкритому 
міському конкурсі читців творчості Т. Г. Шевченка 
«Душа поетова святая…», який буде проходити 18 квітня 
в Міському будинку культури Хмельницького. Інтерес 
до перекладача віршів Шевченка на іврит в суспільстві 
міста та області не спадає і В’ячеслав часто дає інтерв’ю 
місцевим ЗМІ, популяризуючи свою працю, єврейську 
громаду і творчість великого письменника. Все це 
сприяє інтеграції толерантності в сучасне суспільство. 
Те, що поезія українського письменника була переведена 
на іврит, говорить про тісному дружньому і мирному 
контакті двох національностей, а також проглядається 
результат гуманітарної місії ХБФ «Хесед Бешт» з 
розвитку та згуртуванню суспільства.

Вірші Тараса Шевченко зазвучали івритом!

Шаббатон зібрав 33 члени юдейської громади 
разом. Кермували заходом менеджер зі зв’язків з 
громадськістю Людмила Шварцман та менеджер з 
роботи з клієнтами Ольга Нікітіна. Волонтер Фонду 
Світлана Михайлівна Іткіна ознайомила всіх учасників 
з Тижневою главою Тори. Спільно учасники створили 
картину зі шаббатьої тематики, у якій використали 
солоне тісто, декоративно-прикладні елементи й 
засушені трави. Картина поповнить експозицію робіт 
клієнтів у Общинному центрі.

Окремою приємною несподіванкою для учасників 
стало розучення нових шаббатніх пісень. І, звісно ж, 
центральну скрипку в оркестрі шаббатону зіграло 
таємниче дійство – кабалат шаббат.

Відтепер щоп’ятниці подібні шаббатони 
збиратимуть членів громади разом. Вийнятком будуть 
лише дні Песаху всередині квітня. Але й тоді групи 
клієнтів Фонду збиратимуться задля проведення 
Седеру.

г р о м а д а  

Шаббатон 
у Общинному Центрі

Одна з улюблених форм проведення вільного 
часу в шаббат – збори разом для плідного 
спілкування та веселощів – шаббатон. У ОЦ 
«Тхія» відповідну зустріч провели напередодні 
зустрічі суботи, коли ще можна було працювати 
руками.

Ведуча клубу – інтелектуальний патронажний 
працівник ХБФ «Хесед Бешт» Олександра Баєва. 
Вона була першою інтелектуальною патронажною 
працівницею у Хмельницькому. Звідси послуга 
поширилася на інші представництва Фонду у 
Хмельницькій та Тернопільській областях. На перше 
засідання клубу Олександра Баєва підготувала цікаву 
пізнавальну програму про відомих єврейських митців, 
які жили й творили у Проскурові.

п і д т р и м к а 

Почав роботу клуб інтелектуального розвитку
Зібрання інтелектуального клубу проходило в 

інтерактивному Музеї єврейського побуту Общинного 
центру «Тхія». Обстановка цієї кімнати завжди 
позитивно впливає на відвідувачів. Тут вдало поєднані 
тепло родинного затишку та багатство єврейської 
культурної традиції. Олександра Баєва зізналася, що 
трохи нервувалася першого разу. Адже до цього часу 
вона мала справу із кожним клієнтом індивідуально. 
А от зі всіма разом – це було щось незвідане. Але 
хвилювання швидко поступилися місцем захвату 
від гарної теми бесіди, щирих та вдячних посмішок 
людей, які зібралися на засідання клубу.

«Інтелектуальний патронаж» — інноваційна 
послуга ХБФ «Хесед Бешт» від Центру реабілітації 
та регіонального розвитку, яка була впроваджена 
у 2012 році. Минув час і перевага впровадженої 
програми повністю виправдались! Люди, які 
отримували інтелектуальний патронаж, 
помітно піднялись духом, збагатилися морально 
й духовно. Тому в 2014 році програма переходить 
на новий рівень, об’єднуючи клієнтів фонду в 
інтелектуальний клуб.

Другого березня світ відзначає день народження 
відомого єврейського письменника, нашого земляка 
Соломона Наумовича (Ноаховича) Рабиновича. От 
тільки знають усі цю людини під псевдонімом Шолом 
Алейхем. Цьогоріч Хмельницька обласна наукова 
бібліотека ім. М. Островського та ХБФ «Хесед 
Бешт» провели спільний захід, присвячений життю 
та творчості  письменника. Слухачами стали учні 
старших класів Хмельницького міського колегіуму ім. 
В. Козубняка (колишня школа №16).

Захід розпочала завідувач читального залу бібліотеки 
Галина Станіславівна Лісогор. Вона розповіла про 
Шалом Алейхема, його вклад у світову літературу, 
талант й здобутки. Далі слово передали менеджерові 

Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» 
Галині Атаманчук, яка торкнулася у своїй розповіді 
життєвого шляху письменника. Також учням 
продемонстрували відео з онукою Шалом Алейхеме, 
письменницею Белою Кауфман. Жінка розповідала 
про дідуся, якого навіть пам’ятала, про його веселу та 
легку вдачу.

Для кращого розуміння творчості митця зважилися 
на нестандартний хід. Галина Атаманчук та керівник 
вокальної студії Анатолій Музика виконали пісню під 
гітару, яка відображає єврейський колорит. До заходу 
також долучився керівник театру «Голос» Сергій 
Миколайович Трояновський. Він прочитав студентам 
уривок з твору Шалом Алейхема. Таким чином година, 
яку тривав захід, з усіх боків розкрив перед його 
учасниками особистість Шалом Алейхема, створив 
надзвичайну атмосферу.

Ювілей митця
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Довіряти та допомагати

Пригадали звільнення Проскурова
у л ы б н и т е с ь ! 

Зустріч клубу почала Людмила Шварцман. 
Вона оголосила тему зібрання та приготувала 
аудиторію до показу документального фільму 
«Звільнений Проскурів». Ми пропонуємо 
вашій увазі опрацьовану версію цього 
фільму (натиснути тут). Оригінал не має 
звукового супроводу, тому деякі моменти 
коментувалися ведучою. Переглядаючи 
відео, не можна без жалю споглядати 
понівечені хати, розбиті шляхи та німецькі 
таблички з назвами наших вулиць на 
будинках. Учасники клубу без проблем 
впізнавали будинки, які збереглися й до 
сьогодні, пейзажі, які й донині бережуть 
пам’ять про ті часи. Зараз не віриться, що 
колись тут була війна, але вона була і про 
неї слід пам’ятати.

Про героя Радянського союзу 
Володимира Зельмановича Вайсера розповідала 
його двоюрідна сестра Бетя Ісаківна Криштун. 
Подвиг командира танку закарбований в історії 
війни та перемоги. Наш сайт та газета Шалом 
Алейхем неодноразова публікували матеріали про 
Володимира Вайсера. Цього разу аудиторія більше 

дізналася про юність та довоєнні роки майбутнього 
Героя Радянського Союзу.

А от пілоту Ісааку Присайзину «Героя» не дали. 
Так, саме «не дали», позаяк аналогічний подвиг 
Миколи Гастело наш земляк виконав набагато 
раніше! Про це свідчать як архівні документи, так 
і усні підтвердження. Однак національність пілота 
завадила тогочасному командуванню визнати його 
Героєм.  Однак пам’ять не минулася просто так: у 
місті є вулиця, названа на честь Присайзина. А, як 
відомо, на честь зовсім простих людей вулиці не 
називають.

Детальніше про Ісаака Присайзина розповів 
краєзнавець та волонтер ХБФ «Хесед Бешт» Леонід 
Западенко. Він звернув увагу слухачів, що родина 
Присайзинів жила у Проскурові з діда-прадіда. Це 
були корінні Проскурівські євреї з притаманним 
нашим міщанам колоритом. Загалом, Леонід 

Петрович постійно наголошує, що «…всі ми 
родом зі Штетлу Проскурів…» Завдання ж «Клубу 
цікавих зустрічей» — познайомити його учасників 
з непересічними особистостями, які також «родом 
зі Штетлу Проскурів».

«Клуб цікавих зустрічей» зібрався на 
чергове засідання, присвячене визволенню 
Проскурова від німецько-фашистської 
окупації. Згадували не лише події буремних 
часів, але й героїв-проскурівчан, які брали 
участь у бойових діях та були вихідцями 
з єврейської громади: Володимира Вайсера 
та Ісаака Присайзина. Про останнього було 
розкрито багато цікавих фактів життя 
та фронтового шляху з виступу родича 
Ісаака Зіловича – клієнта Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» Олександра 
Хенвіна.

Для підвищення рівня 
довіри всередині колективу 
були вибрані прості, але 
дієві методики. Дітям 
запропонували розбитися на 
пари з тим, кого вони знають 
менше всього або спілкувалися 
дуже давно. Кілька хвилин 
пара мала спілкуватися з 
довільних тем, на кшталт 
«як пройшли мої вихідні». 
Далі парі було запропоновано 
обрати собі іншу пару, яку 
також в загальному знають не досить добре. Таким 
чином за кілька хвилин були поновлені знання одне про 
одного та справи кожного з учасників кола.

Другим етапом було завдання, яке відрізнялося 
підвищеним рівнем складності.  Тепер діти, розбившись 
на пари, мали по черзі водити одне одного по кімнаті, коли 
у ведучого очі були розплющені, а у того, кого ведуть – 

закритими. Причому ведучий мав гарантувати безпеку 
свого підопічного: слідкувати, аби той не натикався на 
інші пари, предмети чи стіни, підтримувати морально. 
За кілька хвилин учасники процесу помінялися ролями. 
Цікаво, але більшості дітей сподобалося бути у ролі 
тих, кого ведуть. Це свідчить про високий рівень довіри 
у колективі.

А останнім завданням було, дійсно, складне 
та цікаве видовище. Тут було три категорії: діти з 
зав’язаними очима, діти, яким заборонено розмовляти, 

але можна показувати жестами 
й ті, які можуть говорити, але 
не можуть бачити людей, які не 
бачать. Завданням було зібрати 
предмети з підлоги й розставити 
їх на столі у певному порядку.

Чесно кажучи, не всі дорослі 
можуть справитися з таким. 
Наші діти з першого разу 
також не досягли потрібного 
результату. Й коли ведучий 
сказав, що заняття закінчено, 
діти почали протестувати, 

вимагаючи реваншу. З другої спроби справи пішли 
дещо краще.

Тепер учасники клубу з нетерпінням чекають 
поїздки у реабілітаційний центр «Школа Здоров’я» при 
ХБФ «Хесед Бешт» у с. Печеськи. Адже там на них 
чекає дуже цікава програма, яка має на меті зробити 
весняні канікули незабутніми.

Недільне зібрання молодіжного клубу було 
присвячене темі довіри. Лави молодіжного руху 
постійно оновлюються новими учасниками. І 
хоча діти вже давно знайомі одне з одним, але 
більшість з них не спілкується щодня. Тому 
бар’єри у спілкуванні слід вміло руйнувати, 
згуртовуючи наших учасників в одну зіграну 
команду.

• Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами. 
• Группа израильских альпинистов успешно 

обошла Эверест.
• Еврей иногда способен держать рот на замке, 

чтобы не есть. Но чтобы молчать?!..
• Евреев ненавидят за их достоинства, а не пороки. 

Герцль.
• Если вроде бы умный собеседник не слушает 

никаких ваших доводов, не огорчайтесь, просто 
он тоже еврей…

• Если еврей сказал что не брал - значит он не 
отдаст!

• Знаю, откуда миф о богатстве евреев. Евреи 
платят за все.

• Как кризис повлиял на евреев? - Они стали чаще 
ходить в гости.

• Суровая правда жизни: сын русского и узбечки 
- метис, сын русского и негритянки - мулат, сын 
русского и еврейки - еврей!

• Многие евреи, услыхав, что у них испокон веков 
есть деньги, начинают сомневаться в своем 
происхождении.

• После двадцати лет игры на скрипке человек 
автоматически становится евреем

• Самая высокая пирамида была построена не 
рабами в Египте, а евреями в Америке.

• Евреи поступают с арабами как то не по-
христиански…

• Израиль неоднократно заявлял, что у него нет 
ядерного оружия, но если надо - он его применит.

• Удачливый еврей никогда не думает о себе плохо. 
Для этого у него есть друзья

• Чем отличаются сионисты от антисемитов? 
Сионисты говорят, что среди евреев много 
знаменитостей, а антисемиты говорят, что среди 
знаменитостей много евреев.

• В Израиле планируют ввести в обращение новую 
купюру достоинством в семь сорок.

• Если евреи продали Россию - то у кого они её 
купили?!

• Можно ли правоверному еврею в субботу 
прыгать с парашютом?

       - Прыгать можно. Парашют раскрывать нельзя.
• - Почему в аэропорту Бен-Гурион приезжающих 

встречает плакат: “Будьте красивыми!”?
       - Потому что умные тут все.


