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Американському Єврейському Об’єднаному 
Розподільчому Комітетові “ДЖОЙНТ“ - сто років!

Нарисуйте в своем сознании 
прекрасный летний пейзаж. Вы идете 
проселочной дорогой на ярмарку в 
ближайшый населенный пункт: вы одели 
лучшие наряды, дабы красоваться в 
них среди других людей, у Вас хорошее 
настроение и цель – отлично провести 
время и повеселиться. И уже когда 
очертания места ярмарочных палаток 
ясно видны впереди и слышно веселую 
музыку, Ваше внимание привлекает 
придорожный болотистый пруд. 
Неожиданно вы замечаете, что путаясь 
в ряске и разбрызгивая грязную воду, 
посреди пруда тонет ребенок! Но больше 
негодования вызывает толпа зевак, 

которые равнодушно стоят у дороги и 
наблюдают эту трагическую картину.

Готовы ли Вы броситься на помощь 
утопающему? Ведь вытащить беднягу 
из болота для Вас не составит большого 
труда. Но медлить нельзя – действовать 
нужно сиюминутно! В таком случае весь 
ваш наряд промокнет и испачкается, в 
карманы попадут водоросли и лягушки, а 
новые башмаки наберутся ила. Ни о какой 
ярмарке и веселье речи и быть не может. 
Ценой спасения ребенка для Вас станет 
стоимость наряда, которую мы оценим, 
примерно, в сто евро. Моральные убытки 
можете представить себе сами. Притом, 
что никто из зевак, наблюдавших за Вашим 
заплывом в пруд, не потратит ни копейки, 
ровно как и не испортит одежды…

Готовы ли Вы потерять сто евро для 
спасения человека? Если Вы красочно 
представили себе ситуацию выше, 
представили беспомощного беднягу 
посреди ряски, то ответ очевиден.

А теперь задачу придется усложнить. 
Представьте, что есть такой же пруд и 

такой же мальчик, тонущий в нем; спасение 
этого бедняги стоит также сто евро… Но 
происходит все это за сто километров 
от Вас и видеть воочию или помочь 
самостоятельно Вы никак не можете. 
Отдадите ли Вы теперь сто евро или же 
свой наряд ради спасения жизни?

Эта история – всего лишь небольшой 
рассказ, практически нереальный в жизни. 
Но механизм, который он описывает, 
вполне существует в нашем мире. Речь 
идет о благотворительности: добровольном 
жаловании средств нуждающимся людям, 

Какое сердце должно быть у 
человека, сознательно посвятившего 
свою жизнь помощи другим? 
Очевидно добрым, любящим и 
горячим. Такие люди способны видеть 
шире, понимать лучше и делать 
больше, чем кажется возможным. 
Прежде чем вести повествование об 
организации, которая уже сто лет 
объединяет вместе таких людей, 
давайте немного представим себе 
одну простую ситуацию.

которых вы не знаете лично, не видите 
воочию. Но верите, отдавая частичку 
своей собственности с верой, что кому-то 
другому обязательно станет лучше.

И даже если Вы, прочитав это, 
удивитесь:  «Какой еще пруд, какой 
мальчик за сто километров? Это чушь…», 
— принцип благотворительности от 
этого не пострадает ни на грамм. Именно 
таких убеждений и придерживаются 
в «Джойнте», по крупицам собирая 
средства на нужды людей, которых даже 
не знают. Но уверенны, что эти люди 
действительно нуждаются в помощи, 
которую кроме них самих (вспомните 
толпу зевак) никто не предоставит. Для 
сотрудников этой организации такая вот 
история не просто пустышка, а очень 
даже понятная и прочувствованная 
ситуация. Это люди, способные видеть 
шире, понимать лучше и делать больше, 
чем кажется возможным.

В. Нагнибеда
по мотивам лекции Гидеона Хершера

М И С С И Я

Деятельность “Джойнт“ в аллегориях

У благодійності, як і в усіх інших 
справах, головним є те, не скільки сказано, 
а скільки зроблено. Тому поглянувши 
на результати роботи Американського 
Єврейського Розподільчого Комітету 
«Джойнт» через призму діяльності 
Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» усі ми можемо побачити 
реальні справи. П’ятнадцять років тому 
«Джойнт» відновив свою діяльність 
у Хмельницькій та Тернопільській 
областях через наш Фонд. З нуля 
довелося створювати інфраструктуру, 

навчати людей, відроджувати традиції, 
при цьому плануючи діяльність на багато 
років вперед. І зараз, підводячи підсумок, 
можна констатувати, які надбання 
лишаються у нас із плином часу, про що 
кажуть цифри, за якими стоять конкретні 
добрі справи. 

Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» працює на теренах 
Хмельницької та Тернопільської областей. 
Представництва організації знаходяться у 
дев’яти крупних населених пунктах, що 
дозволяє надавати допомогу у 121 містечко 

та село, де проживають євреї та члени їхніх 
родин. До послуг наших клієнтів працюють 
Реабілітаційний Центр «Школа Здоров’я»,  
два общинних центри, які вже виконують 
свої функції та Кам’янець-Подільський, 
який ще перебуває у стані реконструкції. 
Менеджери Фонду в змозі дійти до 
кожного клієнта, аби повністю вивчити 
його ситуацію та спланувати ефективну 
допомогу. Щорічно тисячі людей 
отримують допомогу в купівлі продуктів 
харчування, медикаментів та медичних 
послуг, засобів фізичної реабілітації. 
Працюють програми, які допомагають 
дітям отримувати одяг, взуття, канцтовари 
до школи. Літні люди почуваються 
більш захищено під опікою соціальних 
патронажних працівників нашого Фонду, 
отримують послуги психологічного 
розвантаження. Уся ця структура, 
яка фінансується та підтримується 
Американським Єврейським Розподільчим 
Комітетом «Джойнт» спрямована на 
виконання гуманітарної місії організації  - 
забезпечення гідного життя членам громад 
та їх родин. 

Тому сторіччя Комітету «Джойнт» 
- це не просто святкова дата далекої 
заокеанської організації. Адже кожен наш 

клієнт, кожен член єврейської родини 
у різній ступені дотичний до цієї дати. 
Адже практично неможливо знайти 
людини, яка б хоч раз не стикалася 
з допомогою від Американського 
Єврейського Розподільчого Комітету 
«Джойнт», не відвідувала б общинні 
заходи, організовані за підтримки цього 
благодійника, прямо чи дотично не була б 
учасником процесу світової благочинної 
справи. 

Це свято кожного з нас. Адже усі 
ми єдині й великою мірою завдяки 
саме діяльності «Джойнт», яка сприяє 
розвитку й підтримки єврейської громади. 
Тому я щиро вітаю усіх вас з величним 
ювілеєм організації, яка творить добро й 
покликана зробити цей світ кращим!

Директор 
ХБФ «Хесед Бешт»

Заслужений працівник 
соціальної сфери України 

Ігор Ратушний

Зупинившись на мить і обернувшись назад, ми можемо 
побачити реальні результати благородної справи, 
розпочатого задовго до нас. Починаючи з благодійної 
допомоги нашим побратимам під час Першої Світової 
Війни, Американський Єврейський Розподільчий 
Комітет «Джойнт» звеличився над континентами 
і сферами впливу, над кордонами держав, з різним 
політичним ладом, в ім’я великої місії гуманітарної 
допомоги ближнім. Завдання, поставлене століття 
тому нашими побратимами, не тільки не втратило 
сенс, але і набуло нові шляхи реалізації в сучасному 
суспільстві. Приймаючи нові виклики, організація живе 
і розвивається, адаптуючись під умови сьогоднішнього 
дня, на що здатні не всі благодійники світу.
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За годы Первой мировой войны Джойнт 
оказал помощь сотням тысяч евреев России 
и Австро-Венгрии, оставшимся без крова 
в районах военных действий; израсходовал 
около 15 млн. долларов на помощь евреям 
в подвластной Турции Эрец-Исраэль. В 
1919–20 гг. Джойнт израсходовал 22,7 млн. 
долларов на организацию учреждений в 
помощь евреям, пострадавшим от погромов в 
Польше и на Украине. Два эмиссара Джойнта 
— Исраэль Фридлендер и Бернард Кантор 
— были убиты в России 
во время гражданской 
войны. В период 1921–24 
гг. Джойнт израсходовал 
24,5 млн. долларов, 
большей частью на 
помощь российским 
евреям. По соглашению 
с советскими властями 
(1922) были открыты 
медицинские пункты, 
ссудные кассы и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
ремесленные училища; 
ф и н а н с и р о в а л о с ь 
создание ОЗЕТом 
еврейских сельскохозяйственных поселений 
на Украине и в Крыму. С 1924 г., при полной 
поддержке советских властей, эту деятельность 
Джойнта в СССР стал представлять Агро-
Джойнт. Сбор средств осуществляло также 
созданное в 1928 г. Американское общество 
помощи еврейским сельскохо зяйственным 
поселениям в России. Деятельность Агро-
Джойнта резко сократилась в 1930-х гг. 
вследствие мирового экономического кризиса, 
а в 1938 г. прекратилась. Из четырнадцати 
тысяч еврейских семей, поселенных на 
земле за годы существования Агро-Джойнта, 
значительная часть покинула поселения после 
организации колхозов и к 1938 г. вернулась в 
города; большинство оставшихся было убито 
немцами в годы Второй мировой войны.

Для евреев других стран Восточной 
Европы Джойнт, совместно с Еврейским 
колонизационным обществом (ЕКО), создал 
в 1924 г. реконструктивный фонд с капиталом 
в пять миллионов долларов. К 1931 г. на эти 
средства было открыто более 700 ссудных 
касс, выдающих ссуды под невысокие 
проценты. Небольшие ссуды выдавались с 
1926 г. и без процентов. Лишь в Польше через 
эти кассы была оказана помощь миллиону 
человек. В 1923 г. Джойнт основал в Польше 
Товарищество охраны здоровья (ТОЗ) и 
группу по социальному обеспечению детей 
(Центос). Систематическую материальную 
поддержку оказывал Джойнт также ОРТу 
и ОЗЕ, действовавшим в других странах. В 
1930-х гг. Джойнт поставлял продовольствие 
евреям в тех странах Восточной Европы, 
где экономическое положение серьезно 
ухудшилось. Джойнт оказывал помощь 
также учебным заведениям и религиозным 
учреждениям в Польше, прибалтийских 
государствах, Закарпатье и Румынии. С 1939 
г. Джойнт принимает участие в деятельности 
Объединенного еврейского призыва. 
Руководство Джойнта (частью несионистское, 

а частью даже антисионистское) оказывало 
помощь разным просветительским и 
экономическим учреждениям ишува (в 1926 
г. Джойнт пожертвовал 1,8 млн. долларов 
Палестинской экономической корпорации, 
вкладывавшей капиталы в разные проекты 
развития страны). Угрожающий рост нацизма 
в Европе в 1933–39 гг. побудил евреев США 
увеличить доходы Джойнта, резко упавшие 
в годы экономического кризиса. Джойнт 
внес около трети средств, израсходованных 
руководящими органами немецких евреев 
на цели эмиграции, продолжая в то же время 
свою деятельность в Восточной Европе. 
Эмиграция евреев из Европы стала в те годы 
прямой заботой Джойнта. В 1939–45 гг. было 
израсходовано около 79 млн. долларов, главным 
образом на оказание помощи европейским 
евреям (например, в польских гетто) и на их 
спасение. В 1943–44 гг. еврейское подполье 
Польши получило 300 тыс. долларов, 
сброшенных Джойнтом на парашютах. 
Отделение Джойнта в Швейцарии посылало 
денежные средства в европейские страны и в 
Шанхай (см. Китай), а его директор С. Майер 
(1882–1950) принимал участие в спасении 
венгерских евреев (1944) и вел переговоры с 
немцами, пытаясь предотвратить дальнейшую 
депортацию евреев в лагеря смерти. Джойнт 
содействовал эвакуации 81 тыс. евреев из стран, 
оккупированных немцами, главным образом 
через Францию, Испанию, Португалию и 
Балканы.

До 1940-х гг. 
Джойнт официально 
был нейтрален по 
отношению к сионизму. 
Злодеяния нацистов и 
возрождение Израиля 
полностью изменили 
позиции Джойнта. Его 
деятельность достигла 
наивысшей точки в 
1945–52 гг., когда на 
продукты питания, 
одежду и медицинскую 
помощь для 250 
тысяч перемещенных 
лиц в лагерях и для 

евреев уцелевших европейских общин было 
израсходовано 342 млн. долларов. Мероприятия 
по улучшению социально-бытовых условий 
интернированных на Кипре пятьдесят тысяч 
«нелегальных» иммигрантов (см. Иммиграция 
«нелегальная»), захваченных английскими 
властями, также оплачивались Джойнтом. 
В 1949–50 гг. Джойнт внес значительные 
средства на оплату переезда репатриантов 
в Израиль. С 1949 г. Джойнт направлял и 
финансировал работу Малбена — израильской 
организации для помощи престарелым. Вместе 
с муниципалитетом Тель-Авива Джойнт 
осуществлял программу здравоохранения 
путем учета хронических заболеваний среди 
пожилого населения города. Джойнт также 
продолжал помогать иешивам и системе 
еврейского образования в целом как в Израиле, 
так и в других странах. Помощь оказывалась 
евреям, эмигрировавшим из Северной Африки 
во Францию.

Джойнт являлся главным объектом нападок и 
клеветы в советских антисемитских кампаниях, 
особенно во время процесса Сланского, дела 
врачей (1952–53) и после Шестидневной войны 
(1967), когда деятельность этой организации 
в коммунистических странах (исключая 
Румынию) стала невозможной. 16 августа 1967 
г. агентами тайной полиции Чехословакии 
был убит Чарлз Джордан (родился в 1908 г.), 
вице-председатель Джойнта и председатель 
Американского совета общинных организаций 
по оказанию помощи зарубежным странам.

Со времени основания и до конца 1980 г. 
Джойнт израсходовал 1,3 млрд. долларов на 
помощь еврейскому населению во всем мире. 
Из этой суммы свыше 300 млн. было истрачено 
на деятельность Джойнта в Израиле.

Одним из основных направлений 
деятельности Джойнта в Израиле было оказание 
помощи социально слабым слоям населения. 
Так, с начала 1970-х гг. Джойнт финансировал 
и осуществлял программу Эшел, основными 

направлениями которой были развитие 
общинной жизни пожилых израильтян, 
строительство домов для престарелых и 
подготовка обслуживающего персонала, 
обеспечение современным оборудованием 
геронтологических отделений в больницах.

В начале 1970-х гг. Джойнт создал Высшую 
школу социальных работников П. Байервельда 
при Еврейском университете в Иерусалиме. 
Тогда же Джойнт создал Институт Брукдейла, 
который первоначально занимался научными 
исследованиями в области геронтологии, 
а затем стал осуществлять исследования в 
области охраны здоровья жителей страны 
разных возрастов.

С середины 1970-х гг. Джойнт совместно 
с Университетом имени Д. Бен-Гуриона в 
Негеве и Министерством здравоохранения 
стал осуществлять так называемый Проект 
Негев, который предусматривал оказание 
разнообразной медицинской помощи наиболее 
социально слабым слоям населения на юге 
страны. В конце 1980-х гг. в рамках этого 
проекта оказывалась медицинская помощь 
более 300 тыс. человек. Были созданы 
поликлиники и четыре клиники, которые были 
открыты в Беер-Шеве, в городах развития и в 
бедуинских поселках. В 1980-х – 1990-х гг. 
Джойнт продолжал осуществлять программы 
подготовки и повышения квалификации 
социальных работников. Финансировалось 
около 20 программ подготовки и переподготовки 
персонала; в рамках этого проекта были 
основаны отделения социальной медицины 
в больницах в районе Хайфы, программы 
повышения квалификации медсестер в Тель-
Авиве.

В 1980–90-х гг. Джойнт продолжал 
осуществлять программы по оказанию помощи 
пожилым израильтянам. Так, одним из проектов 
предусматривалось поселение пожилых людей 
в жилых массивах, где в квартирах устроены 
разные усовершенствования, чтобы облегчить 
жизнь стариков. Сотрудники Джойнта и 
добровольцы в этих районах заботятся о 
транспорте, досуге, медицинской помощи. В 
Израиле действуют 18 подобных комплексов. 
Также был создан центр «Сабба» в Иерусалиме, 
куда ежедневно привозят людей с различными 
степенями инвалидности. Джойнт оказывает 
определенную финансовую помощь Яд 
Сара, хотя большая часть средств для этой 
организации собирается в Израиле.

В 1990 г. Джойнт стал разрабатывать 
различные программы оказания помощи детям 
и подросткам из бедных семей. Для этого 
Джойнтом и израильским правительством 
была создана организация Ашарим, 

осуществляющая проекты в этой области. 
Так, в рамках одной из программ оказывается 
помощь старшеклассникам, бросившим школу. 
Благодаря деятельности Ашарим большой 
процент учащихся, с которыми работали 
педагоги, вернулись в школы и окончили их, а 
некоторые нашли интересную работу. Другой 
программой, которую активно осуществлял 
Ашарим, стало создание центров помощи 
детям, страдающим от насилия в семье. Всего 
было создано девятнадцать таких центров.

В 1990–2000-х гг. Джойнт стал уделять 
большую часть своего бюджета оказанию 
помощи новым репатриантам, в основном 
из СССР и стран, образовавшихся после 
его распада, и Эфиопии. Например, было 
приобретено большое количества книг по 
еврейской истории, традициям и обычаям на 
русском языке, которые выдавались новым 
репатриантам после их прибытия в Израиль. 

Джойнт был одним из ведущих спонсоров 
центров развития малого бизнеса. Было 
создано 18 таких центров, которые помогали 
бизнесменам из новых репатриантов 
консультациями, организацией специальных 
курсов, предоставлением беспроцентных 
ссуд, помощью в области маркетинга.

Для оказания помощи выходцам из 
Эфиопии, для лучшей абсорбции эфиопских 
детей и подростков в израильской системе 
образования Джойнт организовал в 1997 г. 
ежегодные летние курсы, на которых каждый 
год обучаются около трех тысяч эфиопских 
детей и подростков, что помогает им усвоить 
израильскую школьную программу.

В 1980–2000-х гг. Джойнт продолжал 
оказывать помощь евреям в различных 
районах мира, особенно там, где им 
угрожает непосредственная опасность. Так, 
в середине 1980-х гг. Джойнт организовал 
благотворительную акцию «Са‘ад», в рамках 
которой американские евреи отправляли 
посылки и денежные переводы евреям в 
Эфиопии. Джойнт сыграл значительную 
роль в финансировании операции «Моше» 
в октябре 1984 г. и операции «Шломо» в мае 
1991 г. (см. Эфиопские евреи), когда тысячи 
эфиопских евреев были привезены в Израиль.

С середины 1970-х гг. Джойнт стал 
оказывать помощь евреям в Советском Союзе. 
Стала осуществляться программа «Азриэль», 
в рамках которой отправлялись посылки 
советским евреям, обратившимся к властям с 
заявлением о разрешении выехать в Израиль. 
В конце 1970-х гг. отправлялось 84 тыс. 
посылок в год.

В 1980-х гг. Джойнт выделял денежные 
средства, которые направлялись президенту 
Румынии Н. Чаушеску в обмен на разрешение 
для румынских евреев репатриироваться в 
Израиль.

С конца 1980-х гг. Джойнт смог 
возобновить свою деятельность в Советском 
Союзе. В июне 1992 г. Джойнт был 
официально зарегистрирован в России и во 
многих других государствах, образовавшихся 
после распада СССР. Одно из главных 
направлений деятельности Джойнта в странах 
СНГ — развитие различных систем еврейского 
образования, начиная от детских садов и 
кончая высшими учебными заведениями. Так, 
в начале 2000-х гг. при финансовой поддержке 
Джойнта функционировало 34 еврейских 
детских сада, 54 еврейские средние школы и 
225 воскресных школ. При помощи Джойнта с 
1994 г. в СНГ и странах Балтии функционирует 
«Сефер» — центр научных работников 
и преподавателей еврейских дисциплин. 
Ежегодно «Сефер» проводит две научные 
конференции, одну для студентов, другую для 
преподавателей, и координирует деятельность 
педагогов в более чем ста высших учебных 
заведениях.

Джойнт играет большую роль в 
помощи пожилым людям в постсоветских 
государствах. В 145 городах были образованы 
благотворительные центры «Хесед», которые 
оказывают помощь более чем 250 тыс. 
пожилых евреев в 2100 населенных пунктах. 
Другой программой Джойнта является 
создание общинных центров. Джойнт 
организовал в Петербурге Институт общинных 
и социальных работников. Под руководством 
Джойнта действуют 148 еврейских общинных 
центров и 179 еврейских библиотек более чем 
в ста городах.

Часто Джойнт оказывает помощь людям 
в различных странах мира, независимо 
от национальности. Так, в 1970–80-х гг. 
функционировала программа «Открытый 
почтовый ящик», в рамках которой 
оказывалась помощь беженцам из Камбоджи. 
Программа «Открытого почтового ящика» 
была использована для оказания помощи 
жертвам землетрясения в Мексике в сентябре 
1985 г., пострадавшим от извержения вулкана 
в Чили в декабре 1985 г. С 1986 г. Джойнт 
участвует в государственных проектах США 
по оказанию помощи ряду африканских 
стран, например, в строительстве больниц и 
поликлиник, в которых в основном работают 
специалисты из Израиля.

В 2007 г. деятельность Джойнта была 
отмечена Государственной премией Израиля.

Материалы http://www.jdc.org/

ДЖОЙНТ (American Jewish Joint 
Distribution Committee, Американский 
объединенный еврейский комитет по 
распределению фондов; до 1931 г. — 
Комитет по распределению фондов 
помощи евреям, пострадавшим от 
войны), еврейская благотворительная 
организация. Основан 27 ноября 1914 
г. по инициативе Ф. М. Варбурга (см. 
Варбург, семья), Дж. Г. Шиффа и Л. 
Маршалла на базе трех организаций: 
Американского еврейского комитета 
помощи (основанного влиятельными 
еврейскими деятелями, главным 
образом немецкого происхождения), 
Центрального комитета помощи 
(созданного лидерами американской 
ортодоксии) и Народного комитета 
помощи (основанного еврейскими 
рабочими организациями).
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Проскурівський балагула

Листопад 2014 року Хешван-Кіслєв 5775

У   Т Р А Д И Ц І Я Х   “Д Ж О Й Н Т“ М И   Т А   С В І Т

За сприяння “Джойнт“ євреї в усі часи 
існування організації мали можливість 
збиратися разом. Це надзвичайно 
важливо, аби відчувати себе єдиною 
громадою, єдиним народом. Ось і зараз у 
цих традиціях збирається Клуб цікавих 
зустрічей у Общинному Центрі «Тхія» 
зібрався на чергове засідання. Цього разу 
краєзнавець та волонтер Фонду «Хесед 
Бешт» Леонід  Западенко підготував 
цікаву презентацію про непересічну 
людину – єдиного у колишньому 
Проскурові візника, який, за аналогією, був 
і єдиним візником-євреєм нашої громади. 
Балагула – приватний перевізник, став 
центральною постаттю зустрічі, яка 
викликала у присутніх багато спогадів 
та емоцій.

На початку зустрічі Леонід Петрович 
продемонстрував два відео кліпи власного 
монтажу з видами колишнього єврейського 
Проскурова. Далі розмова плавно перейшла 
у площину перевезень  на колісному екіпажі 
– змістові роботи балагули. Присутніх 
ознайомили з правами та обов’язками сучасних 
візників, позаяк такий вид перевезень має 
нормативну базу в сучасному Законодавстві. 
Виявляється, керманич екіпажу має знати 

не лише правила дорожнього руху, але й мати 
ветеринарні знання, слідкувати за чистотою як 
власної уніформи, так і зовнішнім виглядом 
рушійної сили повозки – коня.

Про першого та єдиного офіційного 
проскурівського візника матеріалів лишилося 

небагато. Однак трохи інформації про нього 
збереглася й у творах відомих письменників. 
Також мова йшла і про сучасного візника у 
нашому місті: хмельничани та гості міста 
неодноразово бачили його у парку ім. Чекмана, 
де сучасний балагула катає всіх охочих на 
своєму візку. Восени співробітники ХБФ 

«Хесед Бешт» познайомилися з ним особисто, 
коли до п’ятнадцятої річниці організації 
знімався святковий відео кліп (переглянути 
можна сайті hesedbesht.org.ua).

Вже опісля презентації гості Клубу цікавих 
зустрічей висловлювали свої спогади та 
емоції, стосовно теми зібрання. Борис Шлаїн 
першим подякував Леоніду Петровичу за 
гарну розповідь та Фонду «Хесед Бешт» за 
можливість збиратися, а також розповів свої 
спогади про візників минувшини, з якими 
мав справу. Зельман Єлевич, який по праву у 
своїх 94 роки є старійшиною нашої громади, 
вніс корективи у розповідь краєзнавця, 
посилаючись на власні спогади. Він розповів, 
як візник кермував своїм транспортним 
засобом у місті, де були стоянки чи повороти. 
А Софія Абєсінова також поділилася з 
присутніми спогадами про часи, коли кінь та 
екіпаж були звичним явищем на дорогах міста.

Загалом зустріч видалася цікава та 
емоційна. Наші клієнти з нетерпінням 
чекатимуть нового засідання клубу та виступу 
Леоніда Петровича, позаяк це завжди цікаво, 
корисно та пізнавально.

Пошук міжнародних 
інвестицій

Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» постійно веде пошук 
додаткових джерел фінансування 
задля покращення інфраструктури, 
підвищення рівня та кількості 
надаваних послуг, що сприяє добробуту 
наших клієнтів. Окрім цього, додаткове 
фінансування дозволяє виконувати 
соціальні замовлення, надавати 
допомогу людям, які не знаходяться 
на обліку організації, але потребують 
підтримки. Шляхи пошуку фінансування 
різні, форми роботи з потенційними 
донорами теж. Одним з таких заходів 
стала участь Директора ХБФ «Хесед 
Бешт» Ігоря Ратушного та Менеджера 
Центру кризового розвитку Людмили 
Шварцман у двосторонній зустрічі 
членів Міжнародного Трейд-клубу в 
Україні з представниками ділових кіл 
області 6 листопада 2014 року.

Зустріч проходила в приміщенні 
Торгово-Промислової палати. З гостей 
були присутні представники двадцяти 
країн світу. Місцеві ділові кола включали 
в себе представників державних структур, 
приватного бізнесу різної величини. 
Варто зауважити, що ХБФ «Хесед Бешт» 
був єдиною недержавною благодійною 
організацією, яку запросили до участі 
у зустрічі. Це говорить про значну роль 
організації на загальнообласному рівні та 
високий авторитет її керівника.

Зустріч проходила у форматі вільних 
переговорів потенційних інвесторів 
та шукачів інвестицій. Переговори 
проводилися за столиками, окремо один 
від одного. Ігор Ратушний поспілкувався 
з представником Фінляндії Юссі Сойні, 
Словаччини Сонею Крайчовою та 
делегатом від Євросоюзу Ніколасом 
Берджем. Члени Міжнародного Трейд-
клубу звикли до переговорів, що 
стосуються бізнесу. Але й до ідей 
соціального плану, які пропонував їм Ігор 
Олександрович, поставилися з цікавістю 
та розумінням. Тому ми покладаємо 
велику надію на співпрацю з зарубіжними 
партнерами.

Т О Л Е Р А Н Т Н І С Т Ь

Уся діяльність організацій системи 
“Хесед“, спрямована на вкорінення 
толерантності в суспільстві, підтримується 
Американським Єврейським Об’єднаним 
Розподільчим комітетом “Джойнт“. Цей 
напрямок є важливим для створення 
передумов нормального розвитку громад у 
діаспорі. Адже просвітництво в суспільстві, 
донесення до людей правди про Голокост та 
інші злочини проти євреїв спроможне зробити 
світ кращим, унеможливити подібні явища в 
майбутньому. 

Для студентів була представлена програма 
з напрацювань декількох Центрів ХБФ 
«Хесед Бешт», яка стала відомою клієнтам 
Хмельницької та Тернопільської областей. 
Проект «Дорого осилит идущий» менеджера 
з питань регіонального розвитку Галини 
Атаманчук та керівника ансамблю Анатолія 
Музики вже встиг полюбитися людям як у 

Хмельницькому й Тернополі, так і в межах 
територіальної розповсюдженості роботи 
Фонду. Але це була лише перша частина, яка 
носила назву «Жизнь замечательных людей». 
Наступною сходинкою стала частина «Батьки 
та діти», яка торкається найтонших струн 
душі кожної людини.  Саме ця програма була 
представлена для юних слухачів бібліотеки.

Представники Фонду з душею підійшли 
до поставленої задачі – донести до молоді 
непросте питання взаємодії батьків та дітей. 
Для слухачів була представлена досить 
незвична форма подачі інформації. Замість 
звичних лекцій, які щодня доводиться слухати 
у ВНЗ, гості побачили й почули пісні під гітару, 
присвячені стосункам дітей та дорослих . У 
своїх розповідях Галина Атаманчук торкалася 
різних життєвих ситуацій, від народження 
дитини, до, як би не було печально – відходу 
батьків у вічність. І хоча діти-слухачі спершу 
не пройнялися загальною ідеєю зібрання, 
в ході зустрічі усі вони відчули щось своє, 
близьке та задумливе.

Для гостей також було показано декілька 
відео кліпів присвячених мама, татам і 
стосункам дітей з батьками. Слухачі лишилися 
сповненими емоцій, а організатори з 
бібліотеки та виступаючі з ХБФ «Хесед Бешт» 
— вдоволеними проробленою роботою. Адже 
толерантність, яка проходила лейтмотивом 
заходу, повністю знайшла своє втілення 
у двостороннім діалогові представників 
єврейської громади та студентства.

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» є соціальною партнерською 
організацією багатьох закладів освіти та науки міста Хмельницького. 
Обласна наукова бібліотек ім. М. Островського чи не найперша підписала 
Договір соціального партнерства з нашим Фондом про сумісну співпрацю 
щодо культурної інтеграції цінностей та знань єврейської громади у сучасне 
українське суспільство. В рамках даної співпраці 13 листопада в читальному 
залі бібліотеки відбулася спільна зустріч представників ХБФ «Хесед Бешт» 
зі студентами Міжрегіональної  Академії  Управління Персоналом  та 
Хмельницької Державної Педагогічної  Академії під назвою «Толерантність: 
об’єднуємо зусилля».

Заходи з толерантності, які відбулися 
у листопаді завдяки скоординованій 
роботі нашого Фонду та бібліотек-
соціальних партнерів вкотре показують, 
що наше сучасне суспільство міцно 
стоїть на засадах гуманізму.

Багатофункціональний центр 
допомоги «Шалом» — ініціатива 
Об’єднаної Єврейської Громади України. 
Цей колцентр покликаний консолідувати 
усіх членів єврейських громад України 
та оперативно діяти за потреби допомоги 
членам громад у екстремальних ситуаціях. 
Звернутися у колцентр можливо за 
номерами: 910 (з мобільного), або 0 800 
600 910 (зі стаціонарного — безкоштовно; 
з мобільного — відповідно до тарифного 
плану оператора). Послуга доступна 24 
години на добу 7 днів на тиждень та 365(6) 
днів у році.Головними питаннями, які має 
вирішувати колцентр, є питання 1) загрози 
життя, 2) загрози здоров’я, 3) загрози честі 
й достоїнства. Усі дзвінки від громадян 
ретельно опрацьовуються операторами, які 
формують відповідні звернення до місцевих 
громад з метою швидкого вирішення питання 
респондента. За 24 обласними осередками 
громад в Україні закріплена рівна кількість 
операторів, що дає змогу швидко реагувати 
на звернення громадян з кожного регіону 
окремо. Співробітники колцентру не лише 
приймають дзвінки й дають поради, але 
й контролюють питання до повного його 
вирішення.

Таким  чином, звернення до колцентру 
«Шалом» є запорукою швидкого та якісного 
вирішення екстренної проблеми членів 
єврейських громад.

Д О П О М О Г А    Н У Ж Д Е Н Н И М 

Повернути радість спілкування
Американський Єврейський 

Об’єдна-ний Розподільчий Комітет 
“Джойнт“ одніїю з головних 
цілей ставить для себе підтримку 
нужденних членів єврейських громад 
та покращення їхнього самопочуття. 
Турбота про здоров’я клієнтів 
виражається у підтримці програм 
з медицини, які передбачають 
допомогу у закупівлі ліків та засобів 
реабілітації, допомогу в лікуванні та 
своєчасні консультації спеціалістів. 
Лікування завжди було явищем не з 
дешевих, тому підтримка людей з 
незначними статками надзвичайно 
важлива й потрібна для них. 

Центр Здоров’я Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» завжди 
дбає про здоров’я та добробут наших 
клієнтів. Тут розвинений цілий комплекс 
послуг, спрямованих на підтримку гарного 
самопочуття, відновлення здоров’я та 
проведення превентивних заходів щодо 
хронічних захворювань. 

У листопаді, за підтримки Американського 
Єврейського Об’єднаного Розподільчого 
Комітету «Джойнт», частина клієнтів 
отримала спеціальну й дуже необхідну 
допомогу. Мова йде про людей з вадами слуху. 
Травми чи хронічні захворювання відібрали у 
таких людей одне з відчуттів, без якого життя 
стає неповноцінним. Але завдяки «Джойнт» 
у таких людей з’явилася надія на часткове 
відновлення слуху за рахунок придбання 
слухових апаратів. 

Власним коштом подібні пристрої клієнти 
придбати не в змозі через їхню вартість. Добір 

апаратів відбувався з залученням професійного 
лікаря-сурдологу, який проводив обстеження 
хворих та налаштовував слухові апарати. 

Наряду з допомогою продуктами 
харчування, яка також надається за сприяння 
«Джойнт» нашим благодійним фондом, поміч 
медициною – надзвичайно важлива, оскільки 
дозволяє клієнтам зберігати та поновлювати 
своє здоров’я. 
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“Д Ж О Й Н Т“    Н А    Х М Е Л Ь И Ч Ч И Н І

Петро Дюков розповів менеджерові з 
інформації В’ячеславу Нагнибіді нелегку 
історію свого дитинства. Від лихої долі його 
врятувала евакуація до Самарканду, де новим 
домом став сиротинець. Його матір не змогла 
покинути окуповану територію. Її доля 
невідома, однак у архівних матеріалах вона 
не значиться загиблою. Саме тому її ім’я було 

П А М ‘ Я Т Ь 

Візит письменникаТого дня в Общинному Центрі 
«Тхія» був незвичайний гість. Колишній 
житель нашого міста, а тепер 
столиці, Петро Дюков, завітав до 
Музею Па’яті Жертв Голокосту, який 
було засновано в Хмельницькому за 
підтримки Американського Єврейського 
Розподільчого Комітету “Джойнт“.  
Інтерес гостя до цього місця не 
обмежується звичайною цікавістю. 
На меморіальній стіні, де увіковічені 
імена зниклих без вісті проскурівчан, 
є одна особлива «цеглинка». Рахшмір 
Єсфір – так звали матір письменника. 
Після страшної катастрофи, яка 
спіткала євреїв у Другій Світовій 
війні, ця «цеглинка» - єдине, що окрім 
світлої пам’яті, лишилося від людини 
прийдешнім поколінням. 

викарбуване на стіні зниклих без вісти. 
Доля Петра Дюкова складалася по-різному, 

але лихоліття війни не завдали нищівного удару 
його особистості. Після вимушеної еміграції він 
вивчився й повернувся в Україну. Працював та 
використовував 
свій творчий 
п о т е н ц і а л 
п и с ь м е н н и ка . 
Він впорядкував 
книгу до ювілею 
«Укрзалізниці», 
але головна 
книга його життя 
– «Самарканда 
небо голубое». 
Це повість 
про воєнне дитинство, про далеке місто та 
перебування у сиротинці, причиною якого була 
агресія фашистських окупантів. 

Одного разу книгу вдалося видрукувати 
невеликим накладом. Кілька її примірників були 
передані автором у бібліотеку Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт». Однак 

з часом текст книги зазнав 
доповнень та уточнень, 
збагатився інформацією про 
людей, які тоді перебували 
разом з Петром Дюковим у 

будинку-інтернаті. 
Перевидати книгу 
наразі для автора 
дорого, меценатів 
знайти також не 
вдається. Але 
чоловік не втрачає 
надію – можливо 
колись доповнене 
видання все ж 
побачить світ. 

Якщо Вас 
зацікавила книга «Самарканда 
небо голубое», Ви можете 
звернутися у бібліотеку 
Общинного Центру «Тхія» та 
взяти її на абонемент.

Діяльність Американського 
Єврейського Об’єднаного Розподільчого 
Комітету на території сучасної 
Хмельниччини не завжди знаходить 
відображення у історичних спогадах. 
Це пов’язано із забороною організації 
тодішньою владою, як іноземного 
агента, а раніше – з загальною 
нестабільною ситуацією. Проте 
стараннями істориків-волонтерів 
вдається знаходити унікальні 
документи, які свідчать про допомогу 
«Джойнт» навіть в часи заборони. 
Семен Мільман та Леонід Западенко 
– волонтери ХБФ «Хесед Бешт», які 
займаються саме такою роботою 
у Державному архіві Хмельницької 
області. Результати їхньої праці 
постійно поповнюють інформаційну 
базу нашого архівного підрозділу. 
Переказати все неможливо, проте до 
столітнього ювілею «Джойнт» газета 
Шалом Алейхем друкує архівні данні та 
витримки з документів, які раніше ніде 
не згадувалися.

Про долю двох емісарів «Джойнт», 
направлених для вивчення питання допомоги 
євреям після погромів,  Бернарда Кантора 
та Ісраеля Фрідландера, які трагічно 
загинули під Ярмолинцями 10 липня 1920 
року широко відомо громадськості. Але це 
були не перші посланці, які переймалися 
тематикою погромів. Відтак, у грудні 1921 
року особливим відділом 60-ї дивізії Червоної 
Армії був заарештований житель Проскурова 
Кисильов. Йому загрожував розстріл, 
але дружина затриманого звернулася до 
уповноваженого єврейського громадського 
комітету допомоги постраждалим від 
погромів Йосипові Вайскопу. У звернені 
йшлося про те, що Кисильов у травні 1920 
року переховував у себе двох представників 
«Джойнт» - єврейського активіста Д. Глузмана, 
секретаря єврейського Американського 
комітету А. Кляйнберга та доктора Шустера. 
Ці люди підпадали під арешти, але за 
допомоги Кисильова перечекали буремні часи 
у безпеці. Подання Вайскопа було розглянуте 
й Кисильова відпустили. 

Діяльність уповноваженого єврейського 
громадського комітету Йосипа Вайскопа 
зареєстрована у двох унікальних архівних 
фондах. Відповідно до звітів, «Джойнт» 
виконував великий обсяг гуманітарної 
допомоги у вигляді постачання продуктів 

харчування, одягу, медикаментів постраждалим 
від погромів. В одному з таких звітів 
зазначається, що з настанням холодів, до 
представництва організації масово зверталися 
знедолені євреї, які приходили босоніж й 
просили одягу чи взуття. Інший звіт розкриває 
драматизм ситуації того часу: після довгочасного 
лікування внаслідок поранення, одного єврея не 
могли виписати з лікарні, позаяк не було одягу, в 
якому можна було його відпустити з медичного 
закладу. «Джойнт» завжди відшуковував засоби, 
аби допомогти людям у нелегкій ситуації.

Заслуговують на особливу увагу й 
документи, датовані 1923 роком. Відтак, 
директор Меджибіжського дитячого 
будинку №3 Естер Елік, яка опікувалася як 
єврейськими сиротами-жертвами погромів, 
так і неєврейськими дітьми, неодноразово 
зверталася до Йосипа Вайскопа за допомогою 
постачання дитячого будинку продуктами 
харчування, одягом та медикаментами 
(див. фото 1). Документи з цього сиротинця 
збереглися достатньо добре; можна з’ясувати 
й кількість сиріт, і наявність хазяйства, а 
головне – чисельні звернення до «Джойнт» та 
папери про надання організацією допомоги. 
Символічно, але навіть зараз, опісля дев’яноста 
років, зв’язок між Хмельницьким благодійним 
фондом «Хесед Бешт», основним благодійником 
якого є Американський Єврейський Об’єднаний 
Розподільчий Комітет «Джойнт», та дитячим 

будинком у смт. Меджибіж 
не припинився! У листопаді 
цього року для вихованців 
дитбудинку було проведено 
благодійний захід та надана 
допомога менеджерами 
нашої організації. 

Фото №2 частково 
розкриває географію 
допомоги «Джойнт», яка 
була досить широкою. 
Представництва Комітету у 
Проскурові та Кам’янець-
Подільському отримували 
гуманітарну допомогу 
безпосередньо з Києва, 
розподіляючи її на менші 
міста й містечка сучасної 
Хмельниччини. Ця 
справа постачання була 
надзвичайно складною 
та, навіть, небезпечною! 
Ентузіасти допомоги 
постраждалим наражалися 
не небезпеку пограбувань 
як від банд-формувань, 
так і від представників 
тодішньої влади. На кожне 
перевезення виписувалися 
особливий дозвіл та мандат 
для супроводжуючих, 

Про що розповідають архівні фонди?

який мав хоч якось захистити кур’єрів від 
конфіскації дорогоцінного майна. Тому 
уповноважені «Джойнт» були надзвичайно 
хоробрими. Саме ці фактори зумовили те, 
що допомога постачалася безперервно й 
багато знедолених євреїв знаходили єдиний 
порятунок в особах співробітників «Джойнт» 
та їх гуманітарних поставках. 

Обсяг архівних матеріалів про роботу 
«Джойнт» на Хмельниччині достатньо 
великий. Поступове вивчення документів все 
більше розкриває дійсні масштаби допомоги 
постраждалим від погромів та знедоленим 
євреям, жертвам громадянської війни в 
Україні.
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