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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: 

в і д р о д ж е н н я 

Мазл Тов, «Хеседбенд»!

У Общинному Центрі «Тхія», звідки 
все й починалося, сьогодні велелюдно. 
Звісно, усіх слухачів покликати не вдалося 
(для цього було б замало і філармонії), 
але для першої річниці це припустимо. 
У конференц-залі зібралися всі ті, хто 
брав безпосередню участь у перших 
кроках музичного колективу до визнання. 
Це і представники органів влади та 
культурних закладів, і колеги-музиканти, 
і представники національних організацій, 
спільно з якими хеседбендівці вже 
грали пліч-о-пліч чи планують грати в 
майбутньому.

Ведучий символічної урочистої 
частини, конферансьє музичного 
колективу Анатолій Абул представив 
гостям відео нарізку з програми 
«Хеседбенду» на святкуванні 
п’ятнадцятої річниці ХБФ «Хесед Бешт», 
що мала назву «Лист». Коротко, але 
влучно, тут було показано у всій красі 
результат кропіткої праці музикантів. До 
привітального слова запросили ідейного 
натхненника створення колективу – 
Директора Хмельницького благодійного 

І от пройшов рік… Від першого 
акорду гітари, подиху кларнету 
чи пронизливого звуку скрипки, що 
звучали вже не на репетиціях, а 
для аудиторії слухачів. Музичний 
колектив «Хеседбенд» святкує свій 
перший день народження у колі 
друзів без зайвого пафосу – лише 
щирі посмішки, лише тепло вдячних 
сердець шанувальників і, безумовно, 
музика!

фонду «Хесед Бешт» Ігоря Ратушного. За 
його активного сприяння, організаційного 
таланту й неабиякої наполегливості 
«Хеседбенд» мав нагоду виступати з 
гастролями у столиці, демонструвати 
свій талант для високоповажних людей 
з різних куточків країни й світу. Ігор 
Олександрович порівняв творчість 
колективу з після смаком від дегустації 
елітного напою: приємним, зігріваючим 
та вишуканим. Місто прикрашають 
люди і діяльність музикантів, які грають 
єврейську етнічну музику вказує, що у 
нашому місті пам’ятають свою історію та 
поважають культуру. Важливо також те, що 
учасники бенду дарують свою творчість 
людям на волонтерських началах а це – 
добра справа, яка завжди буде підтримана 

Фондом «Хесед Бешт».
Керівник гурту Анатолій Музика 

висловив своє спостереження: учасники 
музичного колективу не отримують 
від виступів великої вигоди, але вони 
отримують щось набагато більше – 
задоволення від своєї творчості та 
визнання публіки. Він також подякував 
усім присутнім за підтримку й зауважив, 
що справжній друг – не той, хто може 
допомогти в біді, а той, хто може щиро 
порадіти з тобою в радості. Сьогодні 
ввечері на свято завітали справжні друзі 
«Хеседбенду».

Анатолій Албул з дотепом та 
короткою характеристикою представив 
усіх учасників музичного колективу, 
наголосивши, що між хлопців цвіте одна 

чарівна квітка – солістка Кіра Нанба. 
Далі до привітального слова запросили 
гостей.  Заступник начальника Управління 
культури і туризму Хмельницької міської 
ради Світлана Шевченко привітала 
колектив з першим днем народження з 
підкреслила, що у «Хеседбенді» зібралися 
гарні музиканти у всіх розуміннях цього 
слова. Вона подякувала Директорові 
фонду Ігорю Ратушному за довготривалу 
співпрацю та вклад у розвиток культури 
багатонаціонального міста й вручила 
музичному колективу привітальний адрес. 
В. о. директора Хмельницького обласного 
науково-методичного центру культури і 
мистецтв Анатолій Бєлєванцев вручив 
колективу пам’ятну книгу й побажав 
всього найкращого у подальшому 
творчому шляху. Також слово мали 
представники культурних організацій, 
національних общин та колеги.

Після офіційної частини усіх гостей 
запросили до Музею єврейського 
побуту – кімнати в ОЦ «Тхія», звідки 
все починалося. Тут «Хеседбенд» дав 
справжній концерт зі свого творчого 
доробку. Як слухачі, так і музиканти 
лишилися вдоволеними результатами 
роботи, яка вже рік примножує культурну 
спадщину, зігріває серця людей та дарує 
радість її виконавцям. Тож редакція 
нашого сайту долучається до привітань 
музичного колективу й кажемо їм – Мазл 
Тов!

Колектив на репетиції в Музеї єврейського побуту ОЦ “Тхія“

Відвідайте сторінку 
музичного колективу 
“Хеседбенд“ на сайті 
ХБФ “Хеседбешт“: 
hesedbesht.org.ua

м и    т а    с в і т

Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» співпрацює з багатьма 
українськими та зарубіжними орга-
нізаціями задля підвищення кваліфікації 

працівників та піднесення ролі організації. 
В період з 28 по 30 січня 2015 р. у м. Києві 
було проведено тренінгову програму 
„Практики захисту та попередження 
проявів міжетнічної ненависті”. 
Організована спільно представництвами 
Фонду ім. Фрідріха Еберта @FES-Ukraine 
та Міжнародної організації з міграції 
в Україні, до участі у якій приєдналася 
менеджер з соціальних програм ХБФ «Хесед 
Бешт» Шепетівського представництва 
Альона Єфанова. Інформація, отримана 
на тренінговій програмі, не залишиться 
без уваги колективу та буде поширена 
задля кращої роботи менеджерів Фонду. 
Саме з такою метою ще у 2010 році ХБФ 

«Хесед Бешт» реорганізував структуру 
управління організації таким чином, 
що люди можуть частково підміняти 
функії одне одного, активно ділитися 
досвідом. Це, на думку Директора Фонду 
Ігоря Ратушного, не лише призводить до 
протидії «професійному вигорянню», а й 
стимулює творчий підхід до роботи.

У квітні на співробітників Фонду 
чекає великий навчальний процес. 
МОО “Джойнт“ делегує на семінар 
для працівників організації спеціаліста 
зі соціального підприємництва, 
завданням якого буде навчити 
персонал надавати послуги, що будуть 
конкурентоспроможними на ринку.

А Єфанова на семінарі у м. Київ Хмельницька Школа Волон-
терів нагадує про щотижневі 
зібрання небайдужих людей, 
які прагнуть змінювати світ на 
краще!  Заняття Школи проходять 
щосереди о 17:00 у Общинному 
Центрі “Тхія“ (вул. Кам’янецька, 
58/1). Телефони для довідок: 

72-01-81 та 65-21-59. 
Волонтерство - чудова нагода 

зробити суспільно-корисні справи 
та допомогти ближнім. Відвідайте 
заняття й переконайтеся самі!



о с в і т а  
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О “Джойнте“
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п а р т н е р с т в о 

Общинний Центр «Тхія» 
гостинно відкриває свої двері як 
для поодиноких людей, так і для 
цілих організацій. Так сталося 
саме сьогодні, коли день відкритих 
дверей відбувся для Хмельницької 
єврейської релігійної общини 
«Бейт Сімха» («Дім радості»). А 
привід зібратися разом виник не 
спонтанно, а з цілком ґрунтувався 
на співпраці та допомозі, що є 
надзвичайно важливо.

День відкритих дверей для друзів л и с т    д о   р е д а К Ц і Ї 

Відвідувачі Музею пам’яті жертв 
Голокосту відтепер можуть побачити 
новий експонат – виставку «Наш Полк», 
яка розповідає про євреїв-учасників 
бойових дій. Вона розташована на 
південній стіні кімнати, на разі налічує 
тридцять один портрет фронтовиків. Ідея 
створення експозиції зародилася ще 
давно, але вперше портрети були 
представлені 9 травня 2014 року для 
учасників зібрання з приводу Дня 
Перемоги. Цьому передувала велика 
робота зі збору старих фотокарток, 
обробці та виготовлені паспарту 
силами працівників та волонтерів 
Общинного Центру.

Однак оформлення портретів 
у виставку потребувало погляду 
зі сторони, творчої ідеї. І у цьому 
співробітникам Фонду допомогла митець 
Наталія Білик – член дружньої общини. 
За кілька тижнів портрети й фон були 
скріплені воєдино. Для створення 
неповторного рельєфу у вигляді каміння 
були використані рештки лотків для 
яєць, які мають цікаву структуру, схожу 
до бутового каменю. Таким чином за 
волонтерської допомоги художниці 
з’явилася нова експозиція.

На знак подяки представників 
дружньої громади запросили на 
відвідини Общинного Центру «Тхія». На 
зустріч завітав Директор Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт» 
Ігор Ратушний, якому й належить ідея 
створення цієї експозиції. Він вручив 
Наталії Білик подяку від Фонду за 
безкорисливу допомогу. Дана виставка 
досить важлива, адже вона покладає край 
суперечкам деяких непевних істориків, які 
применшують вклад єврейської громади 
у здобуття Перемоги над фашизмом 
сім десятиліть тому. Портрети наших 
побратимів у воєнній формі, з орденами 
та відзнаками є яскравим свідченням того, 
як люди відстоювали у бою свій рідний 
край, свої родини та країну. Для гостей 
була проведене екскурсійна розповідь про 
єдиний на теренах Західної України музей, 
присвячений виключно темі Голокосту. З 
історичними фактами, сумними цифрами 
й статистикою ознайомила Менеджер 
Центру регіонального розвитку Галина 
Атаманчук.

Знайомитися з роботою Общинного 
Центру, не дивлячись на його компактні 
розміри, можна весь день. Тому екскурсію 
та розповіді про роботу програм довелося 
скоротити до необхідного мінімуму. 
Адже попереду гостей та хазяїв очікувало 
чаювання та культурно-мистецька 
програма. Керівник ансамблю Анатолій 
Музика та його вірна гітара зіграли тут 
провідну роль як у переносному, так і в 
прямому сенсі. Інша гітара знайшлася й у 
гостей, тому всі разом чудово провели час 
під знайомі з дитинства та улюблені пісні 
різними мовами, включаючи їдиш.

с л о в о    д и р е К т о р а 

Про волонтерство
Добровільна й безоплатна допомога ближньому – 

завжди була наріжним каменем будь-якого цивілізованого 
суспільства, де панує гуманізм, толерантність та мир. 
Волонтерство є одною з основ нашого Фонду, адже 
його діяльність базується на постулатах: благодійність, 
добрі справи та волонтерство. На сьогодні, коли в країні 
неспокійно, коли суспільство гуртується довкола ідеї 
збереження цілісності держави та шукає способу допомоги 
своїм боронителям, волонтери показали свою справжню 
суть. Усі переконалися, наскільки їхня підтримка важлива 
для втримання агресора. 

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» завжди 
підтримував волонтерські ініціативи, але зараз це питання 
потребує ще більшої уваги. Тому минулого місяця ми 

створили Школу Волонтерів, яка має сприяти людям, які ще не визначилися, знайти 
свою дорогу на широкім шляху волонтерства в місті та області. Я переконаний, що 
дуже скоро такі ж осередки виникнуть і в інших містах, де існують хеседи. Але не 
будемо забігати наперед – сконцентруємося на тому, що вже у нас є.

Отож Школа Волонтерів має на меті допомагати людям з мотивацією, надавати 
можливість спробувати себе у волонтерстві у широкій та розгалуженій системі нашої 
організації. Маючи п’ятнадцятирічний досвід роботи ми не хочемо стояти на місті 
чи приховувати свої здобутки: ми відкриті для всіх, аби лише це сприяло загальному 
творенню добра. Результати, які ми отримали від першої хвилі навчання у Школі, 
доволі обнадійливі. На заняття приходить не лише молодь, хоча їх більшість, але 
й люди середніх років та навіть пенсіонери. Це свідчить про велику зацікавленість 
усіх верств населення в допомозі ближнім, глибоку самосвідомість наших земляків. 

Попереду нелегкі випробування не лише для нашої громади, але й всіх людей. 
І від того, як добре суспільство навчиться допомагати одне одному залежить, як 
швидко ці негоди минуться. Отож ми щиро переконані, що чинимо правильно. І ще 
раз закликаємо всіх небайдужих діяти, бути активними й творити добро. А якщо 
хтось не знає, як і що робити – приходьте до нас, ми направимо. 

Директор ХБФ «Хесед Бешт», 
Заслужений працівник соціальної сфери України

Ігор Ратушний

За словами мами 
дівчинки, вчительки ліцею 
№9 «Успіх» м. Славути, 
Білецької Галини Василівни, 
дочка завжди захоплювалася 
чимсь незвичайним. 
Її приваблювали інші 
культури, не задовольняла 
шаблонність й стандарти. 
Творчий потенціал учениця 
11 класу вирішила направити 
на вивчення етнокультурного 
ландшафту штетла Славіти 
(так звучить назва на їдиш)
в однойменній науковій 
роботі на конкурс від Малої Академії 
Наук України. Олександра не лише 
черпала інформацію з джерел, але й 
використовувала можливість спілкування 

з представниками єврейської громади 
сьогоденної Славути, що посприяло 
виявленню цікавих фактів з теми.

Цінність роботи полягає у її 
композиції та інформаційній частині: 
чітке розмежування розділів, 
конкретність та фактаж, структурованість 
та лаконічність. Матеріал викладений 
доступно, що підходить як для учнів 
чи студентів, так і для вчителів чи 
викладачів у якості гарного методичного 
підґрунтя для підготовки до занять. І 
попри свою науковість, робота читається 
легко, що робить її цікавою для всіх.

Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» високо цінує інтерес 
непересічних людей до історії та культури 
єврейської громади. Не так давно 

полікультурна область 
проживала у гармонії та 
злагоді й між представників 
різних національностей не 
було жодних конфліктів. 
Зараз ситуація також 
стабільна, проте люди, 
котрі забули історію, інколи 
проникаються ідеями 
шовінізму, ксенофобії чи 
антисемітизму, що шкодить 
всьому суспільству. Інтерес 
до культури ближніх, 
єдність в розбіжностях – 
от та толерантність, яку 

пропагує наша організація. Тому ми 
щиро вдячні Олександрі та мамі Галині 
Василівні за пророблену працю!

Про волонтерство
Приємно, коли історією свого 

населеного пункту цікавиться 
молодь: це корисно як для самих юних 
дослідників, котрі збагачуються 
знаннями про рідний край, так і для 
громадськості. Адже допитливий 
розум молоді здатен неупереджено 
систематизувати вже відомі факти 
й відшуковувати нову інформацію з 
різних джерел. А особливо приємно, 
коли молодь цікавиться історією 
та культурою представників інших 
національностей, які лишили 
помітний слід в історії сучасних 
міст. Саме так зробила славутчанка 
Олександра Катериненко.

В Шепетівку завітали 10 інтерв’юерів-
студентів Сумського державного 
університету з досвідом участі у 
соціологічних опитуваних 3-5 років 
на чолі з доцентом кафедри іноземної 
філософії та соціальних комунікацій 
Костенко Андріаною Миколаївною та 
асистентом кафедри Назаровим Миколою 
Сергійовичем. Дослідження являє 
собою два блоки: 1-й блок-фокус групи: 
представники середнього та дрібного 
бізнесу, представники громадських 

ж и т т я    р е г і о н і в

організацій, державні службовці та 
представники ЗМІ. 2-й блок-соціологічне 
анкетування громадської думки. У фокус-
груповому дослідженні взяли участь 36 
представників шепетівської громади. 
Представником шепетівського відділення 
ХБФ «Хесед Бешт» була менеджер по 
соцроботі Єфанова Альона.

Громадські ініціативи
14 лютого 2015 року в ЦРБ ім. 

Коцюбинського відбулося фокус-
групове дослідження з теми: «Яким 
чином впливає сьогоднішня ситуація 
на сферу діяльності».

Зібрання фокус-групи

vk.com/bf_hesedbesht facebook.com/wfhesedbesht

Дізнавайтеся новини першими - 
будьте на зв’язку з нами у 

соцмережах!

СТОРІНКА НОВИН ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ТА СВІТОВОГО МАСШТАБУ

Дві армії – одна війна. 
За незалежність.

Написати ці рядки побудило багато причин, та і час якраз підходящий. 
Зараз Україна опинилася у ситуації, в якій Ізраїль перебуває не лише з 
часу заснування держави у 1948 році, а був, фактично, завжди. У одному 
з голлівудських фільмів з цього приводу навіть є підходящий вислів: «Тут 
воюють три тисячі років, довше не буває». Я не хочу вдаватися у тонкощі 
політики, дипломатії чи припускати, хто правий, а хто винен. Головне, 
що армії обох країн воюють за свободу та незалежність супроти сил, що 
прагнуть протилежного. Але є свої особливості.

Для тих, хто не був у Ізраїлі, хочу 
змалювати звичну картину повсякдення. 
У аеропорту прибулих зустрічають люди 
в уніформі та зі зброєю. На вулицях – та 
ж ситуація. У громадському транспорті, 
поблизу шкіл, на чисельних ринках та 
по усій країні. Причому це не суворі 
кремезні чоловіки: для більшості 
туристів дивно бачити молодих хлопців, 
а ще більше – дівчат – з автоматами 
та в повній амуніції. Це солдати Армії 
Оборони Ізраїлю, що іменується 
«ЦАХАЛ», створеної за тиждень 
після проголошення незалежності 
Держави Ізраїль. Одна з найкращих, 
наймобільніших та найоперативніших 
армій світу, що у будь-який час готова 
боронити свою невеличку державу та 
всіх її жителів від будь-якого ворога. 
А питання це лишається актуальним 
завжди: оточена не дружніми країнами, 
які не просто претендують на територію 
Ізраїлю, але й повсякчасно декларують 
бажання знищити країну, Земля Обітована 
повсякчасно знаходиться на межі війни, 
стоїть перед загрозою терактів, перебуває 
у страху обстрілів чи бомбардувань.

Строкова служба у армії – обов’язкова 
для хлопців (36 місяців)та дівчат (24 
місяця), що є громадянами країни та 
досягли вісімнадцятиріччя. Призовний 
закон розповсюджується також на осіб 
з подвійним громадянством, не має 
прив’язки до національності. Християни, 
мусульмани та бедуїни можуть вступати 
до лав армії добровольцями.

Спостерігаючи події в Україні 
впродовж останнього року не можу не 
висловитися з приводу ситуації, що 
склалася. Знову ж таки, не беручи до 
уваги, хто стріляє і чому, я розглядаю 
лише питання участі населення країни 
у військових діях. Я був приємно 
здивований кількістю добровольців, які 

самі викликалися на фронт, настроєм 
регулярної армії, яка, фактично, босоніж 
на початку зіткнень виїхали на передову. 
І хоча втрати надзвичайно високі, як 
для конфлікту локального масштабу, 
без патріотизму та обов’язку захищати 
свою країну, вони були б ще набагато 
більшими. Однак проводячи аналогію 
з Ізраїлем, в Україні неозброєним оком 
помітна «млявість» у мобілізаційних 
процесах державного значення. Мене 
прикро вразила новина на одному з 
інтернет-ресурсів, про відкриття карних 
справ за неявку за повісткою, ухиляння 
від несення військової повинності 
людьми, які вже колись давали присягу.

Людям буває страшно, це можливо у 
будь-який час та в будь-якій країні. Однак 
відмінність «ЦАХАЛу» та ЗСУ полягає 
у глибокій самосвідомості солдатів. І 
в Україні, і в Ізраїлі стріляють, в обох 
країнах гинуть люди, примножується 
кількість інвалідів, лишаються 
напівсиротами діти. Війна одна, хоча 
й в різних місцях планети – війна за 
незалежність та благополуччя країни та 
народу.

Я не беруся повчати колишніх 
земляків воювати. Я не належу до 
жодного політичного табору, однак я 
хочу, аби українці почули одне: ваша 
земля – це ваш дім, який треба захищати. 
Окрім вас цього ніхто не зробить. І якби 
у Ізраїлі солдати не виходили на службу 
в потрібний державі час – не було б вже 
Ізраїлю. В України все ще попереду. 
Супротивник ще не зайшов надто далеко, 
тому від кожного військовозобов’язаного 
залежить, як багато країни буде під 
контролем чужинців, у скількох частинах 
вашого «дому» житимуть «квартиранти».

Лев Вихілєв
Колишній подолянин

п р о е К т 

Международный гуманитарный проект 
«Сефер ха-Дорот» поможет каждому 

узнать все о происхождении его семьи

Дорогие друзья, вам предоста-
вляется уникальная возможность 
узнать истоки своей еврейской 
семейной истории!

Дорогие друзья, вам предоставляется 
уникальная возможность узнать истоки 
своей еврейской семейной истории!

Мы поможем каждому участнику 
приоткрыть завесу веков и узнать всё о 
происхождении своей семьи, составить 
персональное «семейное дерево», 
уходящее корнями в глубины прошлых 
поколений, проследить свою личную 
связь с Израилем! 

Впервые в Киеве!  15 марта 2015 года 
стартует международный гуманитарный 
проект «Сефер ха-Дорот» («Книга 
Поколений») Израильского культурного 
центра в Киеве совместно с израильским 
Институтом исследования еврейской 
генеалогии «Ам ха-Зикарон» («Народ 
Памяти»).

Мы поможем каждому участнику 
приоткрыть завесу веков и узнать всё о 
происхождении своей семьи, составить 
персональное «семейное дерево», 
уходящее корнями в глубины прошлых 
поколений, проследить свою личную 

связь с Израилем!
Если вам от 16 до 40+, у Вас есть 

еврейские корни, и Вы интересуетесь 
прошлым своих предков — приходите!

Мы вместе исследуем историю вашей 
семьи.

Участие в проекте полностью 
субсидировано, а результат, – именная 
художественно оформленная «Книга 
Поколений», – бесценный дар для вас и 
ваших потомков.

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРОЕКТ выберите 
удобный вам способ:

- подайте заявку в специальной 
регистрационной форме;

- отправьте ваши контактные данные 
(ФИО, возраст, телефон и эл. почту) 
координатору проекта по электронной 
почте: sefer5775@gmail.com

- через контактную форму на сайте 
(http://il4u.org.il/kiev в тексте сообщения 
указав “Книга поколений”).

 Спешите! Количество мест 
ограничено!

До встречи на проекте!
Институт “Ам аЗикарон” осуществит 

работу по исследованию происхождения 
Вашего рода и истории Вашей семьи, 
которая будет оформлена в художественно 
Книгу Поколений Вашего рода.

Книга будет включать в себя вашу 
историю, историю вашей фамилии, 
родовое дерево, уходящее корнями в 
глубины прошлых поколений.

Вы сможете узнать кем были ваши 
предки, на каком материке они жили, чем 
промышляли, отследить их миграции и 
связь с Израилем.

Регистрация на проект до 10 марта
http://vaadua.org

Із 2006 року, саме позаідеологічні 
коаліції, засновані на концепції 
Каспарова, стають основною рушійною 
силою  російського протесту. Статті 
Гаррі Кімовича, присвячені найбільш 
актуальним політичним подіям і 
процесам, публікуються як російською, 
так і англійською мовами. З 2012 р. він 
є головою Ради Фонду з захисту прав 
людини.

Книжка «Торгівля страхом» з’явилася 
в київському видавництві «Самміт-
книга» за підтримки міжнародного фонду 

українців за кордоном «Діаспора». Це 
збірка вибраних політичних текстів Гаррі 
Каспарова, раніше опублікованих на 
сторінках відомих аналітичних видань та 
інтернет-порталах в період з 2001 по 2015 
рік.

Розташовані в хронологічному 
порядку, статті дозволяють побачити не 
тільки логічний ланцюжок поворотних 
подій політичного життя Росії останніх 
років, але й простежити історію боротьби 
ідей, що визначила сучасний вектор 
внутрішньої і зовнішньої політики 
Російської Федерації. Велике місце 
в книжці приділено подіям в Україні 
останніх років.

http://sbook.com.ua/

л і т е р а т у р а 

Нова книга гросмейстера
У березні світ побачить книгу 

«Торгівля страхом» відомого 
літератора, політика та чемпіона 
світу з шахів Гаррі Каспарова. У 
березні 2005 року гросмейстер, 
будучи лідером світового шахового 
рейтингу, оголосив про припинення 
своєї професійної спортивної кар’єри. 
Рішення це було обумовлено наміром 
присвятити більшу частину 
свого часу суспільно-політичній 
діяльності.

н а у К а 

Израильтяне получили “Оскар“
Оскар за мобильную аппликацию 

получили израильтяне: разработчики 
Гаран Яффе и Омри Эрец заняли 
первое место на престижном 
конкурсе на лучшее мобильное 
приложение года «Best App of the 
Year», который в феврале проходил в 
Барселоне.

В конференции принимали участие 
около 70 тысяч человек. За главный 
приз, который еще называют 
«Оскаром в мире мобильных 
аппликаций», боролись более 800 
разработчиков со всего мира.

Внимание жюри привлекла 
аппликация Гарана Яффе и Омри 

Эреца – Fansino, позволяющая 
музыкантам напрямую общаться со 

своими поклонниками и фанатами. 
Разработчики уверены, что их 
приложение лучше, чем Facebook и 

Twitter, поможет музыкантам понять 
вкусы потенциальных слушателей. 
Кроме того, оно общедоступно всам 

людям, использующим мобильные 
устройства по всему Земному шару

newsru.co.il
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Час запалювання суботніх 
свічок для м. Хмельницкого на 

березень 2015 року
Дата               Запалювання         Вихід

Час запалення свічок та назву глави Тори завжди можна знайти 
у календарі на сайті ХБФ “Хесед Бешт“ hesedbesht.org.ua або 
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м о л о д ь

Сприяння молодим талантам 

н е м н о г о    ю м о р а 

К Рабиновичу на работу прибегает, 
запыхавшись, сосед.

- Яша, у тебя дома наш управдом 
имеет любовь с твоей женой!

Они бегут домой. Рабинович 
смотрит в замочную скважину и 
облегчённо вздыхает:

- Слава Богу! Это таки не наш 
управдом.

***
Синагога, лето, жара. Раввин 

читает тору, очень жарко, лезет 
в карман за платком и роняет 
на пол сто баксов. Это видит 
Мойша, всячески извиваясь, ногой 
подтягивает к себе купюру, тоже 
вроде бы случайно роняет платок 
и кладет купюру с платком в 
карман. Удовлетворенно вздыхает 
и оглядывается, не видел ли кто. 
И видит Абрама, который делает 
страшные глаза. 

Делать нечего, Мойша ребром 
правой ладони режет левую 
ладонь, как бы показывая, “все 
нормально, делим пополам”. 
Абрам успокаивается. 

Выходят после службы, Абрам 
подходит за своей долей. 

Мойша: - Ничего не знаю, я тебе 

ничего не обещал. 
Абрам: - Ну как же, ты же показал, 

делим пополам. 
- А что, я тебе в храме должен 

был показать это???!!! 
(Мойша ударяет ребром правой 

ладони по локтевому изгибу левой 
руки). 

***
Встречаются два еврея.
- Моня, я слышал Украина воюет 

с Россией?
- Да, Лева, война...
- И шо, как? Много потеряли уже?
- Украина много потеряла - Крым, 

две области, танки, БТР, в живой 
силе...

- А Россия много потеряла в этой 
войне?

- Ты не поверишь, Россия на 
войну еще не приехала....

  ***
Встречаются два пожилых еврея 

на Брайтоне:
- Абрам, ну как твой английский? 

Выучил уже?
- Да нет, и не учу совсем. Зачем 

мне английский?
- Ну, мало ли чего - хотя бы 

дорогу спросить в незнакомом 

месте...
Тут возле них останавливается 

машина и американец спрашивает 
как ему проехать туда-то. Оба 
тык-мык - ни в какую. Американец 
плюнул, дверцей хлопнул, укатил. 

Абрам:
- Ну и сильно помог ему его 

английский дорогу узнать?  ***
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.

***
- Доктор, скорее приезжайте! У 

моей жены, кажется, будут сложные 
роды.

- Фамилия?
- Рабинович.
- Всё будет нормально. Маленький 

Рабинович как-нибудь выкрутится.

Общинний Центр «Тхія» 
Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» створений для 
розвитку та інтеграції культури й 
взяти участь у цьому процесі може 
кожен бажаючий громадянин. 
Співпраця з митцями стала доброю 
традицією, адже оснащення 
Общинного Центру дозволяє 
проводити різного роду виставки 
картин, фотографій, витворів 
ручної праці, демонстрації світлин 
чи відео.

У лютому до ОЦ «Тхія» завітала 
майстриня Олена Степанович із 
вишивками як у традиційному вигляді, 

так і у спецефічних проявах. Презентація 
робіт супроводжувалася зйомкою сюжету 
для ХОДТРК «Поділля-Центр», який 
можна переглянути наприкінці статті. 
Роботи Олени чарують вправністю й 
майстерністю. Окрім звичних картин 
чи орнаментів тут є рідкісні речі, як то 
вишиті обкладинки паспортів чи книжкові 
закладки. Техніка вишивки на пластикових 
носіях, до прикладу, не має аналогів у місті.

Вже в ході зустрічі трапився приємний 
сюрприз, який доводить тривіальний факт, 
що світ — надто тісний. Олена зустрілася 
з клієнтом та волонтером Фонду «Хесед 

Бешт» Світланою Михайлівною Іткіною, 
яка була в Общинному Центрі на засіданні 
«Інтелектуального клубу». Виявилося, що 
обидві вони мають спільний рідний край 
— селище Чорний Острів. Як з’ясувалося, 
представницям різних поколінь було 
про що поговорити, згадати земляків та 
знайомих.

Общинний Центр «Тхія» радо запрошує 
усіх бажаючих митців до спільних заходів, 
які йдуть на користь суспільству. Адже 
культура та мистецтво — нематеріальні 
речі, чо примножують красу на Землі. А 
краса, в свою чергу, здатна врятувати Світ.

Олена та Світлана Михайлівна

Впервые в новом тысячелетии на территории Хмельницкой области 
был проведен сеанс одновременной игры в шахматы!

В сеансе принимали участие игроки 
разного возраста и квалификации. 
Так, например, самой юной участнице 
Лукьяновой Ксюше 8 лет, а самому 
маститому участнику, ветерану ВОВ 
Елевичу Зэльману Абрамовичу —  91 год.

Игра проходила бескомпромиссно 
на всех досках, никто не хотел уступать 
известному мастеру.

Первым сдал свою партию, 
куратор ХБФ «Хесед-Бешт» и один из 
организаторов данного мероприятия 
Вячеслав Юлле, который согласился 
дать маленький комментарий и 
проанализировать свою партию:

Центра «Тхия» собралось 10 
человек, чтоб дать бой Мастеру 
ФИДЕ, экс-чемпиону области и 
города Хмельницкого, победителю 
международных турниров по 
шахматам, а с недавнего времени 
Президенту Хмельницкой Облас-
тной Федерации «Стратегия» 
Герасименюку Михаилу.

«Хотелось бы поблагодарить всех 
шахматистов. Также хочу сказать, 
спасибо, Михаилу, за участие в нашем 
турнире. Надеюсь, что в будущем будет 
больше желающих сыграть. По поводу 
нашей партии, хочу отметить, что я не 

расстроен поражению, это некий урок 
для меня. В следующий раз, обязательно 
возьму реванш.»

 Близок к ничьи был Кандидат в 
Мастера Спорта, призер областных 
соревнований, Семен Капустин, но в 

этот вечер ему не повезло. Все партии 
получились напряженными, не смотря 
на упорную борьбу, Михаил праздновал 
убедительную победу. Никому из 
участников не посчастливилось выиграть 
и сыграть в ничью. Как итог 10-0 в пользу 
мастера.

Михаил, скажите пару слов о сеансе и 
дальнейших планах:

«Спасибо, всем за участие, партии 
получились интересными и не скучнымиJ 
Все играли с большим азартом. В планах 
у меня провести серию турниров среди 
еврейской общины города. Возродить 
матчевые встречи среди Хеседов всей 
Украины. К 23 февраля планируем 
провести «Турнир Поколений». Всем 
желаю мира над головой, здоровья и 
творческих успехов в шахматах»

 Турнир завершен на мажорной ноте, 
все остались довольны организацией и 
выразили желание чаще собираться для 
игры в шахматы.


