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Переглянути фотозвіт зі святкового заходу 16 вересня 2014 року, відеоматеріали та репортажі зі свята, дізнатися 
більше про роботу Фонду “Хесед Бешт“ завжди можна на віртуальній сторінці організації в мережі Інтернет за адресою: 

с л о в о    д и р е к т о р а 

Інновації, очікування та виклики
У січні Директор Хмельницького благодійного фонду 

«Хесед Бешт» Ігор Ратушний провів ряд традиційних 
планових зустрічей з клієнтами у Общинному Центрі 
«Тхія» та зустрічей з людьми у регіонах. Метою таких 
зібрань було оновлення чіткого розуміння становища 
в середовищі клієнтів, з’ясування потреб людей та 
інформування загалу про особливості майбутнього року. За 
підсумками всього побаченого та почутого від клієнтів були 
написані ці слова.

Ескіз майбутньої будівлі Фонду на вул. Шевченко 40/2

«Шановні читачі газети «Шалом 
Алейхем»! У першому випуску газети 2015 
року хочу наголосити на важливість та 
відповідальність часу, який настав зараз. 
Вперше в історії ми наша організація, як і вся 
країна, стикнулися зі словами, які раніше чули 
або десь далеко, або дуже давно – війна, скрута, 
інфляція та їм подібні. Ми живемо у дуже не 
простий час, коли зміни відбуваються не лише 
у середовищі довкола нас, але й у свідомості 
кожного. Це важко, інколи навіть дуже. Однак 
це зовсім не означає, що ситуація критично 
погана. І це я можу сказати з упевненістю, 
підбивши підсумки минулого року, знаючи 
плани на майбутній, спілкуючися з багатьма 
з вас особисто чи отримуючи інформацію від 
менеджерів організації.

Висока гуманітарна місія Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» лишається 
непохитною в будь-який час. Таким чином 
ми й надалі піклуватимемося про нужденних 
та хворих, не лишимо в біді тих, хто 
потребуватиме допомоги. Не зважаючи на 
скруту організація спромоглася минулого року 
завершити будівництво Общинного Центру 

в м. Тернопіль й розпочати реконструкцію 
приміщення у м. Кам’янець-Подільський. 
Це свідчить про те, що весь наш колектив, я 
особисто та партнери з «Джойнту» думаємо 
на кілька кроків вперед, не зациклюємося на 
труднощах, а шукаємо способи їх подолання. 
Так було завжди й так лишатиметься надалі. 

У 2015 році перед нами постануть нові 
виклики, зміняться деякі умови надання послуг. 
Зокрема, вже увійшла у практику карткова 

система нарахування благодійної допомоги 
за програмами харчування та медичного 
забезпечення. Будуть й інші нововведення, 
однак менеджери працюють для того, аби вони 
були якомога ефективнішими та простішими 
для клієнтів. 

Вже сміливо можна казати про 
перспективу реконструкції приміщення офісу 
по вул. Шевченко 40/2, для чого створена вся 
необхідна документація. Нестача коштів для 
початку будівництва є основним гальмом 
перетворень, однак усі ми активно проводимо 
роботу з пошуку фінансування. 

Окрім змін у соціальній політиці 
відбуваються й перетворення у сфері 
нематеріальних послуг. Общинні Центри у 
різних містах, які продовжують відкриватися 
під нашим началом, покликані докорінно 
змінити ситуацію з інтеграцією єврейської 
культури в суспільство, сприяти процвітанню 
нашого колориту, збереженню вже наявних та 
відомих здобутків.

Мета сьогоднішнього мого звернення – 
не запевнити вас, що все гаразд. Я хочу, щоб 
ви розуміли, що є багато труднощів, однак у 
тих, хто чогось хоче насправді, у будь-який 
час виходить усе. Потрібно лише вірити, 
насправді хотіти й неухильно працювати задля 
здійснення мети. Я закликаю вас пам’ятати 
це й підтримувати наших співробітників, 
нашу організацію на шляху до мети. Будьте 
активними, будьте толерантними, робіть добрі 
справи. І нехай допоможе нам Всевишній»

Директор ХБФ «Хесед Бешт»
Ігор Ратушний

г р о м а д с ь к а    р о б о т а  

Волонтерський рух в Україні набирає все 
більше обертів, хоча, на превеликий жаль, 
причиною цьому стала складна геополітична 
ситуація. За таких обставин прості потреби 
нужденних людей відходять на інший план. 
Тому все частіше звичайні люди потерпають 
від недостачі уваги до їхніх проблем, а не 
від нестачі інших небайдужих людей,  які 
могли б надати свою допомогу. До того ж, 
ініціативні люди досить часто неефективно 
використовують власні ресурси, витрачаючи 

час, здібності чи зусилля нераціонально. 
Це пов’язано з низьким рівнем знань про 
волонтерство в цілому. «Школа Волонтерів» 
покликана, якраз, ліквідувати усі «пробіли» 
в знаннях та навичках небайдужих та добрих 
серцем людей.

Стати учасником проетку – учнем «Школи 
Волонтерів» — може кожен бажаючий, 
незалежно від віку, статусу чи будь-яких інших 
рис. Головне – це мати бажання допомагати 
ближнім та змінювати світ на краще. За задумом 
організаторів, навчальний план складатиметься 
з п’яти занять теоретичного характеру й 
такої ж кількості практичних. Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» виступає у ролі 
базовою структури для отримання практичних 
навичок, оскільки за 15 років плідної роботи 
тут існує велика кількість різнопланових 
програм, де потрібна участь волонтерів. Це й 
робота з дітьми, і з літніми людьми, допомога 
у вирішенні побутових питань клієнтів Фонду, 
організаційна робота, культурно-просвітницькі 
заходи та багато іншого. Завдяки системі 
соціального партнерства, Фонд зможе значно 
розширити пропозиції волонтерських заходів, 

враховуючи потреби організацій-партнерів. 
Таким чином, кожен учень матиме широкий 
вибір способів реалізувати себе у волонтерстві.

Теоретичний курс проводитимуть як 
співробітники Фонду, так і спеціально 

запрошені гості – люди, які досягли гарних 
результатів у роботі з волонтерами в місті 
Хмельницькому. Будуть розглянуті питання 
з теорії волонтерства, основ лідерства, 
фандрейзингу, психологічній стійкості та 
соціальній роботі. Також у кожного бажаючого 
буде особлива нагода створити власний 
напрямок волонтерської роботи. Ідеї учнів 

Відкриття школи волонтерівПримноження добра у суспільстві  
– перспективна та глобальна ідея 
працівників Хмельницького благодійного 
фонду «Хесед Бешт». Головними 
засадами самої організації є добрі справи, 
благодійність та волонтерство. Саме 
на піднесення останнього чиннику зі 
списку вирішили скерувати свої зусилля 
у Хеседі на початку року. З цією метою 
було створено проект «Хмельницька 
Школа Волонтерів» при Общинному 
Центрі «Тхія», який 21 січня презентував 
широкому загалу його керівник, Менеджер 
з інформації ХБФ «Хесед Бешт» 
В’ячеслав Нагнибіда.

будуть спільними зусиллями оформлюватися 
у міні-проекти, задля реалізації яких будуть 
відшуковуватися необхідні ресурси.

На презентацію проекту зібралося 
близько трьох десятків небайдужих людей 
різного віку. З привітальним словом та 
побажаннями гарного навчання виступив 
Директор ХБФ «Хесед Бешт», Заслужений 
працівник соціальної сфери України Ігор 
Ратушний. Одразу виник ряд пропозицій 
від майбутніх учнів, як би можна було 
організувати навчальний процес, на що саме 
звернути більше уваги. І це надзвичайно 
добре, адже «Школа Волонтерів» — це не 
шаблонний гурток, а простір, де учні та 
вчителі здобувають нові знання та досвід, 
проходячи разом навчальний курс.

Організатори сподіваються на 
популяризацію проекту в суспільстві та 
залучення нових людей до навчання. Варто 
наголосити, що волонтери зі «Школи» — це 
не «робочий інструмент» для ХБФ «Хесед 
Бешт», а, скоріше, навпаки – Фонд та його 
базис є інструментом в руках небайдужих 
людей для покращення суспільства та світу.

На презентації проекту
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п а м ‘ я т ь

Співробітники Фонду розпочали цей день 
разом у Общинному Центрі «Тхія». Спільно 
вони переглянули кінокартину «Хоробре 
серце Ірени Сендлер», що розповідаю про 
Праведницю Народів Світу, яка рятувала 
єврейських дітей з Варшавського гетто. Такий 
захід вкотре об’єднав людей, працюючих разом 
над спільною метою просвітницької роботи 
з теми Шоа. Перегляд фільму налаштував 
співробітників «Хеседу» на проведення 
подальших заходів.

О півдні біля ОЦ «Тхія» вишикувалися 
декілька мікроавтобусів. Вони транспортували 

Міжнародний день Пам’яті жертв 
Голокосту в Україні відзначається на 
рівні Президента. Важливість цієї 
дати обумовлена тим, що близько 
півтора з шести мільйонів загиблих 
були пов’язані з нашою територією. 
Це були або жителі сучасної України, 
або вихідці з цих країв. Тому утрата 
великої кількості наших співгромадян 
болюча й донині. Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» 
вшанував пам’ять жертв фашизму 
низкою заходів.

Вшанували пам’ять невинних жертв
до Меморіалу Пам’яті Жертв Голокосту по 
вул. Сільськогосподарській членів єврейської 
громади, чоловіків з міньяну, представників 

Обласного управління культури, музейних 
працівників, небайдужих громадян та 
представників ЗМІ – усіх, хто прийшов 
вшанувати загиблих співгромадян. На 

Меморіалі пройшов символічний мітинг. 
Директор ХБФ «Хесед Бешт» Ігор Ратушний 
висловився з приводу трагічності зібрання та 

важливості збереження пам’яті 
для прийдешніх поколінь. 
Від Асоціації в’язнів гетто та 
концтаборів до меморіалу було 
покладено вінок, а її голова 
– Борис Шлаїн – поділився 
спогадами про пережите у 
фашистському гетто. Також 
говорили члени Асоціації 
Леонід Підлісний та Аркадій 
Вайнер.

Чоловіки, за єврейською 
традицією, прочитали кадіш. 
Усі бажаючі змогли запалити 
свічку пам’яті на знак того, 
що ніхто не забутий, ніщо не 
забуте.

А поки відбувалися події на Меморіалі, у 
Музеї Пам’яті Жертв Голокосту в Общинному 
Центрі «Тхія» зібралася молодь – учні 10-го 
класу. Це результат спільної роботи музейних 

СТОРІНКА  ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ  ТЕМАТИЦІ  ПАМ’ЯТІ  ПРО  ПОДІЇ  ГОЛОКОСТУ

працівників Фонду та співробітників 
Хмельницької обласної бібліотеки для 
юнацтва. Завідуюча музеями Галина 
Атаманчук провела учням екскурс музеєм 
та продемонструвала документальне відео 
«Напередодні Катастрофи». Завідуюча 
відділу реклами бібліотеки Ірина Міщенко 
презентувала книги, які стосуються теми 
Голокосту на поділля та світі, а також 
Праведників Народів Світу. Усі видання 
завжди доступні для юних читачів бібліотеки.

Головною ідеєю, яку висловлювали 
більшість виступаючих цього дня, людей, 
які дотичні до Голокосту або займаються 
вивченням його наслідків: «Нехай таке 
більше ніколи не повториться». Вічна пам’ять 
загиблим та миру всім нам.

За цим QR-кодом 
ви можете знайти 
відеосюжени з місця 
подій. Всі сюжети 
знаходяться на сайті 
hesedbesht.org.ua.

о б щ и н н і   п р о г р а м и 

Січень для єврейського народу асоціюється з одним з найтрагічніших світських днів 
календаря – Днем Пам’яті жертв масових знищень фашистами та їх посібниками 
юдеїв на окупованих територіях. Саме цього дня 70 років тому Червона Армія звільнила 
концтабір Аушвіц-Біркенау, розкривши всьому світові жахливу правду про масові 
вбивства у концтаборах. У Музеї Пам’яті жертв Голокосту в Общинному центрі «Тхія» 
відбувся поминальний захід, присвяченій тим подіям. Особлива увага була прикута до 
нового полотна пензля мисткині Галини Мардер (Лєбєдінська), що зайняла чільне місце 
серед експонатів музею.

«День плачу» та 70-та річниця звільнення Освенцему

На захід зібралися члени єврейської 
громади, волонтери Фонду й запрошені гості: 
Директор музею історії міста Хмельницького 
Михайлова Світлана та журналістка ХОДТРК 
«Поділля-Центр» Старостіна Станіслава. 
Люди зібралися у приміщенні Музею Пам’яті 
жертв Голокосту, де вже були підготовані для 
огляду копії архівних документів тих часів, які 
раніше не експонувалися.

Волонтер-архівіст Фонду Леонід Западенко 
коротко розповів присутнім про свіжі новини 
у царині накопичення документальної бази. 
Минулого року ним було зібрано унікальне 
видання «Проскурів у лютому 1919 року», 
а цього в такий же спосіб готується нова 
добірка історичних фактів про життя нашого 
міста. Волонтер Семен Мільман нагадав 
гостям перипетії Голокосту в Проскурові та 

в області, звернув увагу людей на масштаби та 
жорстокість окупаційного режиму а також про 
Проскурівське гетто.

І от справа дійшла до презентації картини. 
Її автор приїхала в ОЦ «Тхія» ще рано-вранці, 
готуючись до важливої події. Галина Семенівна 
витратила два роки на кропітку роботу над 

полотном. Її домівка знаходиться за 25 км від 
міста, але це не стало на заваді, позаяк малюнок 
не просто гарний, але й надзвичайно близький 
її серцю.

Розпочала презентацію художниця здалеку 
– з історії знайомства її батьків: Семена та 
Марусі. Вона припала на буремний початок 
війни, яка й розлучила закоханих на довгі роки. 
Семен воював на фронті, а вся його родина 

потрапила у гетто. Маруся 
відвідувала їх та допомагала 
чим могла, але страшної долі 
тендітній дівчині перемогти 
не вдалося – родину її 
судженого розстріляли разом 
з іншими бранцями.

Картина, за словами 
Галини Семенівни, виникла 
суто в її уяві, однак деякі герої 
на ній – справжні. Художниця 
ніколи їх не бачила й не 

знала, але думала про цих людей, оживляючи 
їхні образи за допомогою фарб. «День плачу» 
змальовує останні хвилини життя близько ста 
євреїв, які стоять на краю прірви – майбутньої 
братської могили. Там є батьки Семена, його 
тітка, інші родичі. Є дівчина-перекладач у 
зеленому пальто та інші персонажі, про яких 

Галина чула в дитинстві. Вони є лише на 
полотні та в уяві художниці… І про кожного 
вона розповідала, розповідала… А значить, 
пам’ять про цих людей не зникне безслідно.

На картині зображено дійсно близько 
сотні людей. Кожен персонаж має власні риси 
обличчя, не схожі на інших. Завдяки талантові 
Галини Семенівни картина виглядає дійсно 
вражаюче. В її планах створити й другу 
частину картини – таку ж за розмірами, але з 
іншими персонажами.

Побачити полотно можуть усі бажаючі 
в Музеї  Пам’яті жертв Голокосту, що в ОЦ 
«Тхія» з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 18:00. 
Нагадуємо, що вхід у музей – вільний.

з в ‘ я з о к    п о к о л і н ь

Звільнення польського концтабору 
«Аушвіц-Біркенау» сімдесят років 
тому започаткувало відзначення 
нового дня у світовому масштабі. Тепер 
27 січня – Всесвітній День Пам’яті 
Жертв Голокосту. Напередодні семи 
десятої річниці звільнення концтабору 
ХБФ «Хесед Бешт» у співпраці з 
Обласною Науковою бібліотекою ім. 
М. Островського провели урок історії 
для учнів 10-Б класу Хмельницького 
міського колегіуму.

Відкритий урок для школярів

Говорити про Голокост з молодим 
поколінням, безумовно, потрібно. Лише 
наступного року школярі вивчатимуть дану 
тему протягом лише однієї шкільної години за 
навчальним планом. Це – надзвичайно мало, 
аби повністю осягнути масштаб трагедії, 
її причини та наслідки. Шість мільйонів 
обірваних життів по всьому світові, серед яких 

було шістнадцять тисяч проскурівчан – наших 
колишніх земляків. Це лише цифри, та за ними 
криються зламані 
долі, конкретні імена 
людей. Жоден урок 
не здатний передати 
весь трагізм Шоа, 
проте співробітники 
ХБФ «Хесед Бешт» 
не полишають 
намагань розповісти 
про це повніше та 
більше, розкрити 
правду більшій 
кількості молоді.

Урок пролетів надзвичайно швидко, та по 
очам дітей було помітно, що не дарма. Окрім 
екскурсії музеєм та оглядом експозиції дітям 
продемонстрували уривок з документальної 

стрічки «Напередодні Катастрофи», створеної 
Центром вивчення Голокосту в Україні 

«Ткума». Свій вагомий 
вклад зробила й вчитель 
історії, наголосивши 
опісля лекції дітям 
важливість вивчення 
даної події з метою 
уникнення таких трагедій 
в майбутньому.

Завтра, 27 січня, 
Хмельницький благодій-
ний фонд «Хесед 
Бешт» проводитиме 

низку поминальних заходів, відбудеться 
виїзд міньяну до Меморіалу Пам’яті жертв 
Голокосту на вул. Сільськогосподарській. 
Ніхто не забутий, ніщо не забуте.

Нова експозиція 

“Наш Полк“
у Музеї Пам’яті Жертв 

Голокосту

Світлини євреїв-учасникив 
бойових дій, які брали участь 
у боротьбі з фашистськими 

загарбниками, надані 
нащадками наших героїв. 

Запрошуємо відвідати музей 
та переглянути експозицію. 

Час роботи: 
ПН-ПТ, з 9:00 до 18:00

Вхід вільний

т р а д и ц и и 

Скоро Новый Год Деревьев!
Ту-Бишват — новый год деревьев в 

еврейском  календаре. Его празднуют 
на 15 день месяца Шват (январь — 
февраль). 23 января в общинном центре 
«Тхия» состоялся Ту-Бишфат при 
поддержке женского проекта «Кешер». 
Организатором празднования стала 
Галина Атаманчук.

Вечер начался с интересного знакомства 
в виде игры «С каким деревом я себя 
ассоциирую» и рассказа о происхождении 
праздника и традиций, которые сопровождают 
его на протяжении веков. Ту-Бишват 
относительно молодой праздник, возникший  
4 века назад. Считается, что весь урожай после 
Ту би-Шват будет относиться к следующему 
году. Главной традицией в этот день является 
поедание фруктов, символизирующее наше 
причастие к новому году деревьев.

В общинном центре «Тхия» праздник 
проводился с соблюдением главных традиций. 
Наиболее интересной оказалась та, что 
касалась вина. Гостям было предложено 
четыре бокала с вином: первый был наполнен 
белым вином, второй – белым с несколькими 
каплями красного, третий – красным вином, 
а четвертый — полностью красным, что 

символизирует приход весны и тепла на 
смену зиме и холодам. Красное вино – символ 
пробуждения и жизни человека.

Кроме всего прочего, участницы женской 
группы с удовольствием читали высказывания 
еврейских мудрецов о деревьях.

Поскольку мероприятие выпало на 
пятницу,  вечер традиционно закончился 
встречей шабата. Женщины вместе зажигали 
свечи и благодарили Всевышнего.

Песни в исполнении Анатолия 
Музыки и Галины Атаманчук подарили 
еще больше душевного тепла и комфорта 
присутствующим.

Ученица  “Школы Журналистики“
Александра Атаманчук

с о ц і а л ь н а    а к т и в н і с т ь

“Даруй Майбутнє!“
У лютому увага всього світу буде 

прикута до питань жіночого здоров’я. 
4-го числа місяця відзначається 
Всесвітній день боротьби проти раку. 
До цієї дати Хмельницький благодійний 
фонд «Хесед Бешт» спільно з 
Всесвітньою жіночою організацією 
«Проект Кешер» проводять дні 
жіночого здоров’я, адже онкологічні 
хвороби жінок переважають у сумній 
статистиці захворювань на рак в 
Україні та світі.

30 грудня у приміщенні зали Профспілок 
соціальних працівників відбувся захід 
активістів «Проекту Кешер» для жінок-
профспілчанок та небайдужих до свого 
здоров’я запрошених під назвою «Даруй 
майбутнє». Зустріч організувала керівник 
осередку «Проект Кешер» у Хмельницькій 
області Ірина Герасименюк, поважним 
запрошеним гостем був Голова профспілки 
працівників соціальної сфери Федерації 
профспілок України Олександр Цюзік. 
Як чоловік, він висловився від імені усіх 
представників «сильної статі», що питання 
здоров’я жінок – це не суто 
жіночі питання. Адже кожен 
чоловік зобов’язаний дбати 
про добробут своєї коханої, 
піклуватися про здоров’я матері 
чи сестри, турбуватися про 
підлеглих у колективі. Олександр 
Дмитрович високо оцінив роботу 
«Проекту Кешер» в суспільстві, 
як корисну й необхідну.

Ірина Герасименюк 
представила активістку 
«Проект Кешер», спеціаліста 
з реабілітаційної роботи, 
менеджера ХБФ «Хесед Бешт» 
Наталію Герасименко, яка 
провела з учасниками заходу просвітницьку 
бесіду. Наталія Леонідівна, маючи за плечима 
значний досвід роботи з групами реабілітації  та 
володіючи особливою харизмою, в змозі якісно 
переконувати людей у важливості догляду за 
власним здоров’ям. Використовуючи вдалі 
приклади й прості алегорії, вона лаконічно 
розповіла про здобутки «Проекту Кешер» та 
актуалізувала увагу жінок на підступності 
онкологічних захворювань й доцільності 
систематичних обстежень у лікаря. Вона 
передала слово волонтеру, Завідувачці  
цитологічного відділення онкологічного 
диспансеру Анастасії Давиденко, яка провела 
слухачам лекцію з питань захворюваності 
на рак. Анастасія Дмитрівна вже не вперше 

бере участь у акціях «Проекту Кешер». За 
короткий час вона повноцінно розкрила 
питання виникнення раку молочних залоз 
та дітородних органів, продемонструвала 
фотографії та графіки перебігу хвороби й 
навіть повідомила про шляхи протидії цим 
процесам. Складні наукові терміни й поняття 
вона розтлумачила надзвичайно просто. «Я 
розповідаю вам по страшніше, щоб у вас 
було більше стимулу пройти обстеження», — 
розрядила обстановку під час лекції Анастасія 
Дмитрівна.

І на завершення сповненого інформації 
заходу, слово взяла керівник молодіжного 
крила «Кешер Хадаш» Ольга Нікітіна. За 
кілька хвилин у ігровій формі вона взяла з усіх 
присутніх обіцянку пройти медогляд у лікаря. 
Такий спосіб є надзвичайно дієвим, адже в 
кожній грі є доля реальності й на переконання 
активісток «Проект Кешер» — це зіграє свою 
роль в мотивації жінок слідкувати за своїм 
здоров’ям.

А за кілька днів потому, у понеділок, 2 
лютого, в Общинному Центрі «Тхія» було 
організовано огляд жінок лікарем онкологом-
мамологом Гаррі Дробнером, який також є 
волонтером благодійної організації. Цього 

дня він оглянув 61 жінку, яка прийшла на 
неформальний прийом. В такий спосіб 
вдається попередити ранні прояви хвороби, 
що завжди краще за лікування запущених 
форм утворень у молочних залозах.

«Проект Кешер» та Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед Бешт» і надалі 
продовжуватимуть роботу з попередження 
захворювань та інформатизації жінок про 
причини та наслідки раку. Спільними 
зусиллями вдається попередити багато сумних 
наслідків, тож роботу в даній царині просто 
неможливо припиняти. Окрема дяка лікарям-
волонтерам, які завжди погоджуються брати 
участь в таких заходах на благо всього 
суспільства!

к у л ь т у р а 

Книги в подарунок!
Хмельницький благодійний фонд 

«Хесед Бешт» радо бере участь у різних 
громадських ініціативах, особливо, якщо 
вони стосуються розвитку суспільства 
чи просвітництва. Бібліотека Фонду, що 
розміщена у Общинному Центрі «Тхія», 
популяризує читання літератури, 
привчає дітей та молодь до друкованого 
слова на противагу всеосяжній, 
але досить часто, низькопробній 
електронній експансії глобальної 
мережі. Відтак, Фонд взяв участь у 
ініціативі «бук кросингу» (книгообміну), 
яка нещодавно стартувала у місті 
Хмельницькому у вигляді книжкової 
шафи в парку ім. Івана Франка.

За умовами бук кросингу, книжку із шафи 
можна брати на 2 тижні, після чого повертати її 
на місце, як у звичайній бібліотеці. Бібліотека 
Фонду «Хесед Бешт» надала книги зі своїх 
полиць у подарунок, тому назад у Общинний 

Центр їх повертати не будуть. Добірка видань, 
які тепер «оселилися» у будці доволі широко 
профільна: тут і художня література, і книги 
для саморозвитку, і довідники з різних 
тем. Чільне місце зайняли й примірники 
свіжого літературно-публіцистичного 
журналу «Штетл» №6, який вийшов друком 
до п’ятнадцятої річниці Фонду. Унікальне 
видання відображає колорит сучасної 
єврейської громади краю, торкається історії 
єврейської спільноти Хмельниччини й 
Тернопільщини.

У бібліотеці сподіваються, що у холодну 
пору року наша література принесе душевне 
тепло людям, які візьмуть участь у бук 
кросингу. Така ініціатива потрібна сучасному 
суспільству, тому наша організація не 
лишається осторонь такої чудової справи. Для 
бажаючих скористатися послугою книжної 
будки у парку ім. Івана Франка слід пам’ятати, 
що код на замку складається з цифр 38, які 
слід натиснути одночасно. А для бажаючих 
відвідати бібліотеку Фонду у ОЦ «Тхія» слід 
пам’ятати, що тут завжди раді зустрічі з Вами!

т р о р ч і с т ь

Очима митців
Творчі особистості, на нашу думку, 

наділені особливим баченням людей. 
Іноді, в написаних портретах ми 
помічаємо раніше не бачене, не помічене. 
Керуючись принципами – помічаємо 
прекрасне, відображаємо глибинний 
зміст, ми запросили до нашої громади, 
людей творчого хисту - художників . 

Вже другий тиждень, наш ОЦ «Тхія» 
гостинно приймає в своїх стінах юних 
художників, учнів художньої школи та 
залужених професіоналів, знаних митців 
краю. Більше двох годин, художники плідно 
працюють з натурщиками, корифеями та 
молоддю громади. 

Така неоднозначна, цікава натура та місце 
проведення пленеру, були обрані художниками 
не випадково. Адже, вже достатньо довгий 
час, частина молодих митців успішно відвідує 
молодіжний клуб ХБФ «Хесед Бешт», та на 
своєму досвіді бачить, чим займається фонд, 

з ким співпрацює і як власне, відноситься до 
мистецтва та його популяризації в місті та 
області. Всі учасники мистецьких зборів не 
одноразово відвідували музею ОЦ «Тхія», 
майстерню при центрі і брали участь у 
пропонованих майстер -класах. Окремої 
уваги, також потребують, натурщики – 
виразна та харизматична зовнішність, наших 
підопічних заслуговує гідного її відображення 
пензлями художників. 

Перші учасники 
пленеру Борис Шлаєн та 
Олексій Нікітін, різні за 
віком, життєвим досвідом 
та поглядами, були 
представлені митцями в 
техніках акварелі, вугілля, 
олівця та ін. Паралельно, 
для кращого розуміння 
особистості, наші 
натурщики розповідали 
про своє життя та роль у 
ньому єврейської громади. 
Художники, в свою чергу 

відсвітлювали враження від почутого та 
побаченого на папері. 

Результат – багатогранне бачення однієї 
особистості просто вражає. Кожен художник 
представив своє відчуття, воно неповторне. 
А це – тільки початок. Це не один художній 
шедевр побачить світ у гостинних стінах ОЦ 
«Тхія». Залишається побажати наснаги та 
творчого ентузіазму художникам, натурщикам 
– терпіння відсидіти сесію. В добру путь!

Ольга Нікітіна

з в ‘ я з о к

У січні Хмельницький благодійний фонд 
“Хесед Бешт“ розширив своє інформаційне 
поле ще двома ресурсами - групами у 
соціальних мережах “Вконтакті“ та “Face-
book“. Відтепер користувачі мереж зможуть 
знаходити інформацію в зручний час не лише 
на сайті, але й у стрічках своїх улюблених 
мереж. також ми просимо ставити нам 
“лайки“, робити репости та коментувати різні 
записи для піднесення значимості наших груп 
в загальному  рейтингу соціальних мереж.

vk.com/bf_hesedbesht

facebook.com/wfhesedbesht
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З 15 по 18 січня неподалік міста 
Рівне проходив щорічний табір для 
молоді єврейських общин Західного 
регіону України. Учасниками табору 
стали й представники  Молодіжного 
Клубу ХБФ «Хесед Бешт», 
діти й підлітки Славутського та 
Тернопільського представництв.

Більш ніж 110 учасників разом 
прожили насичені чотири дні. Мадріхи 
підготували цікаву програму, що 
включала в себе психологічні тренінги 
та ігри на довіру, взаємовідносини та 
спілкування в соціумі.

Важливим моментом табору став день 
присвячений волонтерству. Ханіхи разом із 

м о л о д ь

З 15 по 18 січня неподалік міста 
Рівне проходив щорічний табір для 
молоді єврейських общин Західного 
регіону України. Учасниками табору 
стали й представники  Молодіжного 
Клубу ХБФ «Хесед Бешт», діти 
й підлітки Славутського та 
Тернопільського представництв.

Чотири дні у таборі
своїми мадріхами здійснили візит у єврейські 
сім’ям міста Рівного, відвідали сиріт та літніх 
людяей. Особисто мені з групою  випала нагода 
познайомитися з Марією Іванівною, чоловік 
котрої був Праведником Народів Світу. Вона 
продемонструвала гостям його праці, диплом 

та медаль Праведника.
Організатори табору надали увагу 

як розвитку молоді, так і розвагам.  Хоч 

волонтерство – справа безкорисна – ханіхи 
отримали винагороду за свою допомогу та 
турботу про інших:  вільний час у м. Рівне 
молодь провела у боулінгу.

Не обійшлося і без єврейських традицій. 
Табір зустрічав разом шаббат, а потім усі 

загони продемонстрував своє 
бачення,  як євреї зустрічали 
Суботу в різні історичні епохи. 
Кожен день  закінчувався 
запальними єврейськими танцями 
або вечірніми заходами.

Молодіжний табір 
«Скольмо» дає можливість не 
тільки познайомитися ближче з 
єврейськими традиціями і взяти 
участь в розвиваючих заходах, 
а і знайти нових друзів зі своєї 
України.

Ханіха 4-го загону
Олександра Атаманчук

п и с ь м о

г. Славута,
январь 2015 г.

15 по 18 января 2015 года Онищук А.А. 
посещал зимний лагерь для подростков 
«Скольмо», организованый совместными 
усилиями сотрудников МОО «Джойнт», ОЦ 
«Бейтейну» и РБО «Хесед Ошер». Саша 
остался очень довольным мероприятиями 
в лагере и проведенным там временем, 
условиями проживания. Мальчик передает 
всем организаторам большое спасибо и в 
частном порядке отдельное спасибо мадриху 
от г. Хмельницкого Вячеславу Нагнибеде, 
который отвечал за мероприятия и доставку 
детей до места проведения лагеря.

Менеджер по работе с клиентами
Наталия Тынкевич

т е р н о п і л ь 

н е м н о г о    ю м о р а 

Звонок от дальнего 
родственника, у которого 
Рабинович гостил на прошлой 
неделе:

— Изя, вы знаете, после вашего 
отъезда ведь мы недосчитались 10 
рублей!

— Абрам, как вы могли такое 
подумать на меня! Мне не надо 
ваших 10 рублей!

— Да нет, все в порядке, Изя, 
мы их потом нашли. Но знаете, 
какой-то 

неприятный осадок все же 
остался...

***
Яков звонит Абраму:
— Абраша, у меня есть для тебя 

200 пар брюк. По 100 рублей пара.
— Хорошо. Беру.
Абрам звонит Соломону:
— Шлёма, дорогой, есть партия 

из 200 брюк. Только для тебя — по 
200 рублей пара.

— Хорошо, я беру.
Соломон звонит Моисею:
— Мойше, есть гешефт. 200 пар 

брюк всего по 300 рублей пара!
— Очень хорошо. Можно приехать 

посмотреть?

Моисей приезжает к Соломону и 
рассматривает брюки:

— Но у них у всех по одной 
штанине!

— Мойше, дорогой, эти брюки не 
носят. Их продают!

 ***
— Мойше, сколько будет дважды 

два?
— А мы-таки покупаем или 

продаем?
 ***

— Спасибо вам, доктор. Вот вам 
три рубля за приём.

— Вообще-то, мой приём стоит 
десять рублей.

— Неужели? А мне сказали пять…
Старый еврей целыми днями 

сидит на базаре и торгует орехами.
— Покупаю стокилограмовый 

мешок орехов за сто рублей, —  
рассказывает он соседу,  — иду 
на базар и продаю их по рублю 
за килограмм. В итоге, имею сто 
рублей. 

— Ну и какой в этом смысл? 
— Люблю шорох орехов...

  ***
Рабинович показывает дачу, 

которую продает, супружеской 

паре:
— Давайте поступим следующим 

образом: вы назовете цену, за 
которую хотите приобрести дом, 
мы от души посмеемся, а потом 
поговорим о деле.

  ***
Рабинович разбогател и купил 

огромный дом. К нему пришел 
знакомый, и Рабинович водит его 
по своему новому особняку:

— Вот гостиная... Это спальня... 
Это мой кабинет... А в этой столовой 
могут одновременно обедать — не 
приведи Господь! — пятьдесят 
человек.

***
— Алло, это Одесса?
— А вы как думаете?
— Алло, это Рабинович?
— А что?
— Вы знаете, что в Нью-Йорке 

умер Ваш дядя?
— И всё мне?
— Вы знаете, сколько за ним 

долгов?
— Послушайте, куда вы звоните?

Допомога переселенцям

Візит до родини Лобачів представників 
благодійної організації розкрив скрутне 
положення вимушених переселенців. 
Тимчасове житло цілком задовільне, однак 
затісне для родини. До того ж, щомісячна 
плата за квартиру взимку, коли енергоносії 
зросли у ціні, загрожує лишити родину без 
копійки взагалі. «Статус біженця ми отримали 
одразу та без проблем, — продовжує Тетяна, 

Родина Лобачів, переїхала до 
Тернополя близько двох місяців тому. 
Нелегка доля привела їх сюди з охопленого 
безладдям Луганську. «Ми почули від 
друзів, що тут спокійно, — каже мама 
Тетяна, — тому зібрали пожитки й 
утекли з дому». Батько Андрій, з надією 
на подальше працевлаштування, наразі 
перебивається підробітками задля 
забезпечення дружини та шестирічної 
донечки Харитини. На допомогу родині 
прийшли менеджери Тернопільського 
Общинного Центру – представництва 
Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт».

— але паперова тяганина на 
цьому не скінчилася». Відтак, 
відвідувати дитсадочок 
безкоштовно Харитина не 
в праві, хоча для цього є всі 
підстави. Проте світ не без 
добрих людей і дівчинка 
вже влаштувалася у дитячий 
садочок недалеко від дому, 
але питання оплати поки 
лишається відкритим.

У Тернополі родина 
знайшла нових знайомих, а 
Харитина – нових друзів. До 
переїжджих усі ставляться з 
розумінням, на питання «чи 
не ображають діти?» дівчинка 
упевнено відповідає «ні!». 
Родина потребує допомоги у 
продуктах харчування, тому наш Фонд надав 
послугу «Магазин» на значну суму коштів. 
Також Харитині планується допомогти з 

купівлею одягу, тому що благеньких 
речей, які вивезли з дому, в зимовий 
період бракує.

Родина Лобачів живе з надією 
на покращення свого матеріального 
стану. До цього активно долучаються 
й співробітники нашого Фонду, 
які займаються питаннями 
пришвидшення документального 
оформлення біженців у всіх 
інстанціях. У Луганську Харитина 
відвідувала дитячі програми 
місцевого «хеседу», тому бажання 
відвідувати відповідні програми та 
творчі майстерні в Тернопільському 
Общинному Центрі у малечі 
також присутнє. Таким чином 
люди в чужому місті, завдяки 
нашій організації, почуваються 

впевнено, відчуваючи дружність та допомогу, 
причетність до єврейської громади.

"Теплий Дiм" в гостях у митця
Творчість Наталії Басараб широко 

відома тернополянам. Талант митця 
дозволяє їй працювати у багатьох техніках, 
як звичних для широкого загалу, так і 
рідкісних та навіть унікальних. Визнання 
здобули оригінальні стерио-картини з пір’я, 
які навіть виставлялися за кордоном.

Програма “Теплий дім” відвідали 
салон Наталії Басараб, який вона створила 
власними силами для благодійних потреб 
митців. Тут роблять свої перші кроки молоді 
митці, які тільки здобувають визнання. 
Клієнтам “Теплого дому” було надзвичайно 
приємно та цікаво змінити атмосферу 
звичайної квартири на мистецький салон. 
Тут вони мали змогу поспілкуватися 
з художницею, переглянути чисельну 
експозицію салону. Для всіх людей це був 
справжній вибух культурного характеру.

Це була лише перша зустріч “Теплого 
дому” з трьох запланованих. Як клієнти, так 
і асоційована хазяйка теплого дому Наталія 
Басараб лишилися вдоволеними такою 
співпрацею. І це не дивно, адже благодійний 
салон та благодійний фонд завжди знайдуть 
спільні інтереси в царині роботи на потреби 
людям.


