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Ще один рік пройшов під 
знаком добрих справ

Насправді, порівняння з людським 
життям надзвичайно доречне у випадку 
нашої історії. Наш Фонд ще багато років 
тому намітив чітку лінію розвитку та 
розширення організації, якої впевнено 
дотримується й до сьогодні.  Тоді 
здавалося, що деякі плани нездійсненні, а 
деякі амбіції – завеликі, як для організації 
нашого рівня, однак життя досить чітко 
розставило все на свої місця й показало 
нашу правоту в питаннях розвитку. Одна 
модель ефективної роботи організації 
змінювала іншу, більш відповідну вимогам 
часу. Саме тому із розгалуженої системи у 
Хмельницькій та Тернопільській областях 
викристалізувалась модель Центрів у 
більших населених пунктах, які згодом 
перетворилися на Общинні Центри у 

Хмельницькому, Тернополі, Кам’янці-
Подільському,  Старокостянтинові , 
представництва у Шепетівці та Славуті, 
Реабілітаційний Центр «Школа Здоров’я» 
у с. Печеськи, Хмельницького району. 

Але тепер настав новий час, який 
вимагає від Фонду інших рішень. І ми були 
до цього готові, тому що кілька років тому 
вже почали підготовку до тих перемін, які 
мають статися у общині та суспільстві 
загалом. Найперше – це створення Центру 
реабілітації та регіонального розвитку за 
адресою вул. Шевченко, 40/2. Стара будівля 
нашого фонду, до якої всі звикли за майже 
десять років, відколи ми там знаходимося, 
наразі змінилася кардинально. За рік тут 
з’явився другий поверх, тривають роботи 
з монтажу даху. Звісно, не все відбувається 
так, як би нам хотілося, але будівництво 
вже більше року триває. Саме тепер ми 
впритул наближаємося до межі, за якою 
наш Фонд та наша громада не зможе 
обійтися без подібної установи. На жаль, 
люди стають старшими й потребують 
особливого дбайливого піклування, якого 
поки не здатна забезпечити вітчизняна 
соціальна сфера. Центр реабілітації та 
регіонального розвитку зможе виправити 
дану ситуацію й послугувати не лише 
нашій громаді, але й всьому суспільству. 
Це розуміємо не  лише ми,  але  й 
керівники міста. Відтак, проект нашого 
Центру знайшов підтримку на конкурсі 
соціальних проектів від Хмельницької 
міської ради й був підтриманий разом з 
іншими тринадцятьма ініціативами, що у 
недалекому майбутньому змінять обличчя 
Хмельницького. 

Будівництво Центру реабілітації 
та регіонального розвитку потребує 
не лише фінансування, а й значного 
людського ресурсу. Тому я хочу подякувати 
всім волонтерам, які впродовж цього 
року надавали свій час та вміння для 
реконструкції, висловити глибоку подяку 
фізичним та юридичним особам, що 
виступили у ролі благодійників. Лише 
спільними зусиллями ми зможемо 
досягнути своєї мети та кращої долі для усіх 
жителів Хмельниччини й Тернопільщини. 

Основою існування нашого Фонду 
є тріада високоморальних понять: 

благод ійн ість ,  добр і  справи  т а 
волонтерство. Цей випуск газети «Шалом 
Алейхем» ми цілком присвятили добрим 
справам, які відбувалися впродовж 
року під началом Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» 
або були ініціативою добродіїв, які 
мають відношення до нашої організації. 
Помітно зросла частка добрих справ, 
які робляться небайдужими людьми з 
Всеукраїнської волонтерської мережі 
«Community», з якою ми співпрацюємо 
з 2015 року. Аналізуючи ті труднощі, 
які виникали у наших клієнтів й ті, 
часом нестандартні, але дієві способи їх 
вирішення, що народжувалися завдяки 
вкладу небайдужих людей, можна бути 
певним, що серця йдуть за добрими 
справами. А будь-яка, навіть патова, 
з першого погляду, ситуація, завжди 
має позитивне вирішення, якщо до неї 
підійти комплексно та пліч-о-пліч з 
однодумцями. 

Отож сьогодні всі ми зібралися на 
святкову подію – відзначення сімнадцятої 
річниці від дня заснування Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт». 
Зверніть увагу на цьогорічну пісню та 
відеокліп: народжений у стінах нашої 
організації цей творчий доробок наших 
співробітників та клієнтів віддзеркалює 
те, чим живуть небайдужі люди нашого 
колективу. Примноження добрих справ, 
зміцнення толерантності, опіка й турбота, 
чуйність, співчуття й креатив – це аж ніяк 
не легкі справи, але надзвичайно потрібні 
суспільству. 

Я щиро вітаю всіх з черговою 
річницею існування Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт». Хочу 
подякувати за допомогу та розуміння, 
дотримання Заповідей та примноження 
добра, «лайки» у соцмережах чи просто 
гарні слова – за усе, що допомагає 
організації існувати та розвиватися!

 Ігор Ратушний
Директор ХБФ «Хесед Бешт», 

Заслужений працівник
 соціальної сфери України

От і настав вересень, а ра-
зом із ним – чергове святкування 
річниці створення Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт». 
Цьогоріч це вже сімнадцята урочи-
ста дата. Вік, скажімо так, серйоз-
ний та поважний для благодійної 
організації. Якщо провести паралель 
із людиною, то сімнадцять – якраз 
остання дата перед цілком дорос-
лим та самостійним життям. А 
значить, треба докласти ще трохи 
зусиль, набратися ще трохи досвіду, 
почерпнути частину мудрості. 

С Л О В О    Д И Р Е К Т О Р А А К Т У А Л Ь Н О 

Дайджест
здобутків - 2016

Звісно, далеко не все те, чим 
варто пишатися, можливо вкласти  
у газетну колонку. Але ми спробували 
обернутися на рік назад та відібрати 
дайджест яскравих, приємних чи 
навіть кумедних моментів, які на 
довго запам'ятаються нам та нашим 
клієнтам:

• Хмельницький благодійний фонд 
«Хесед Бешт» отримав високу відзнаку 
Всеураїнського рейтнги благодійників, 
який щорічно проводить «Український 
Форум Благодійників». Наша організація  
стала лідером категорії «Благодійні 
фонди та організації  з  обсягом 
витрат на благодійну діяльність від 

1 до 10 млн грн на 
рік». У рейтингу 
взяли участь 57 
претендентів з 14 
тисяч  офіц ійно 
зареєстрованих з 
усієї країни. 

• Троє учасників «Молодіжного 
Клубу» нашої організації вибороли місця 
у міжнародному проекті від Всесвітньої 
організації «JCC Global» та вже успішно 
здійснили візити до общин-партнерів у 
Ізраїлі та США.

• Вперше допис спільноти Фонду 
у соцмережі «Facebook» набрав 2 000 
переглядів менше, ніж за одну добу. 

• Н а ш а 
юна спортсменка 
з міста Городок 
Анастасія Жаріна 
у свої п'ятнадцять  
років увійшла до 
Всеукраїнської 
збірної з важкої 
атлетики.

• Двоє наших клієнтів, а саме 
Аркадій Вайнер та Семен Мільман 
були удостоєні почесних нагород від 
Всеукраїнських єврейських організацій.

• На семінарі з розвитку персоналу 
у м. Дніпро була зроблена рекордна 
кількість загальних фото колективу.

• У сумі проведено найбільшу 
кількість зустрічей клієнтів програм 
«Клубу любителів природи», куди 
входить виїздна риболовля.

• С и л а м и  в ол о н т е р і в  бул о 
розібрано та перечищено близько 50 
тисяч цеглин з будівлі старого офісу 
Фонду, які повторно пішли на зведення 
нових приміщень об'єкту.

• Проведено найбільшу кількість 
Шаббатонів для дітей та зустрічей у 
рамках проекту «Шаббатня ніч».

• В  С т у д і ї 
о б р а з о т в о р ч и х 
мистецтв ОЦ «Тхія» 
створені унікальні 
писанки з єврейським 
о р н а м е н т о м  д л я 
музею писанкарства у м. Коломия. 
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Відзняли фільм про славетного героя

Дев’яносто п’яту річницю 
від дня народження Володимира 
Зельмановича у Общинному 
Центрі “Тхія” зустріли велелюдним 
заходом, презентували кінофільм та 
пригадали подвиг славетного героя. 
Пам’ятний захід провели спільно 
з Музеєм Володимира Вайсера 

при Хмельницькому 
міжшкільному навчально-
виробничому комбінаті. 
До ОЦ “Тхія” прийшли 
клієнти Фонду та члени 
єврейської громади, 
учасники літнього табору 
для людей старшого віку, 
що саме тоді проходив у 
нашій організації, члени 
організації “Бойова 
подруга”, ветеранської 
спільноти, представники 
бібліотек міста. Вітальне 
слово мала керівник музею 
Вайсера Євгенія Марценюк, яка 
висловила щиру подяку усім творцям 
фільму “Герої не вмирають” 

Перегляд кінофільму не залишив 
байдужими нікого з присутніх. 
Окрім спогадів очевидців страшних 
подій та згадок сестри Володимира 
Вайсера Беті Криштун, тут задіяний 
колоритний відеоряд воєнного часу, 
повітряна зйомка планів нашого міста 

Володимир Зельманович 
Вайсер,  Герой Радянського Союзу 
та видатний танкіст – наш 
славетний земляк і колишній 
член єврейської громади. Якби не 
трагічна загибель фронтовика, 
ця людина була б шанованою 
усіма містянами за героїзм 
та самовідданість. Сьогодні 
у нашому місті є вулиця 
імені Вайсера, створений 
музей у колишній його школі, 
проводяться дні пам’яті у 
єврейській громаді та різних 
закладах освіти та культури. 

й кадри сучасної 
ситуації в Україні. В 
дарунок бібліотеці 
Х м е л ь н и ц ь ко г о 
благодійного фонду 
“Хесед Бешт” була 
передана книга 
сучасної героїні, 
нашої землячки 
Лідії Ільків, яка 
зараз перебуває на 
Сході країни.

На завершення 
заходу Галина 
Атаманчук та 

Анатолій Музика виконали фронтову 
пісню під гітару, якій підспівувала 
вся глядацька аудиторія. Сучасники 
пишаються персоною Володимира 
Вайсера, пам’ятають та цінують 
його подвиг. На нашому сайті ви 
можете переглянути фільм “Герої 
не вмирають”, змонтований у 
відеостудії “Новий погляд” ХБФ 
“Хесед Бешт”:

У другий день Шавуоту група 
відвідала цікаве місце при в’їзді 
у місто. Тут у камінь вмурована 
гранітна плита з десятьма 
заповідями, які були даровані 
єврейському народу на горі Сінай 
багато років тому. І хоча це загальне 
місце для вірян багатьох конфесій, 
священні Заповіді звучать однаково 
для всіх. Саме тому перша зупинка 
в святковий час носила символічний 
характер.

У Общинному Центрі міста 
Тернопіль ХБФ «Хесед Бешт» гостей 
вже чекали співробітники нашої 
організації. Більшість хмельничан 
тут уперше, тому дивитися дійсно 
було що. Це і музейна частина ОЦ, 
і конференц-зала, розділена на дві 

П О Д О Р О Ж І

Для клієнтів “Денного Центру“
Літо – чудова пора для 

подорожей та активного 
відпочинку. Хмельницький 
благодійний фонд «Хесед 
Бешт» впроваджує різні 
методики роботи, аби всі 
категорії клієнтів могли 
використати цей час у 
задоволення та з користю! 
13 червня група клієнтів 
Центру денного розвитку 
відправилися у подорож, аби 
відвідати єврейські місця 
сусіднього міста Тернопіль та 
гарно провести час у приємній 
компанії.

частини для максимально зручного 
проведення програм. Славиться 
Тернопільський ОЦ і багатством 
поробок з бісеру, мальованими 
полотнами та іншими видами 
мистецтва.

Екскурсія єврейськими місцями 
Тернополя показала учасникам 
Денного Центру, якою багатою була 
історія громади до її руйнування 
окупантами у період війни. Майже 
вся історична частина міста – 
суцільні єврейські адреси, прізвища 
та надбання.

Особливе місце у прогулянці 
містом займало відвідання 
пам’ятнику на місці розстрілів 
нацистами єврейського населення. 
Гості принесли з собою каміння, як 
велить давня єврейська традиція, 
а винесли – бур’яни, дбайливо 
прибравши усе те, що понаростало 
на території з часу останнього 
прибирання. І хоча вік учасників 
Денного Центру далеко не молодий, 
усі активно долучилися до цього 
виду активності, оскільки це ще 
одна заповідь народу, яку слід 
виконувати кожному.

Чільне місце в поїздці 
зайняла водоплавна прогулянка. 

Чудові краєвиди 
Т е р н о п і л ь с ь ко г о 
водосховища та 
н а в к о л и ш н ь о г о 
міста в поєднанні з 
помірним плюскотом 
хвиль за кормою 
занурило наших 
людей у романтичний 
настрій подорожей. 
Це стало приємною 
та пам’ятною подією 
для всіх учасників 
екскурсії.

Таким видався цей 
день для учасників 
Центру денного 

розвитку. Він розвінчав стереотипи, 
що в нашій країні подорож і туризм 
– це лише справа молоді. Завдяки 
нашій організації кожен клієнт 
може відчути себе мандрівником, 
відвідати сусідні єврейські громади 
та дізнатися про їхню історію.

Р Е Г І О Н 

Семінари для представників громад регіонів

Результатами цієї співпраці 
стали декілка семінарів «Ґмілут 
Хасадім («добрі справи», – івр.). 
Моя особиста Цдака», які 
відбувалися в Общинному 
Центрі «Тхія» для 
представників єврейських 
громад Шепетівського, 
Старокостянтинівського, 
Городоцького, Полонського, 
Славутського та Лети-
чівського районів.

Такий семінар розра-
хований на один день 
плідного спілкування та 
роботи. Гості Общинного  
Центру одразу поділяються 
на дві категорії за віком: ті, 
хто приєднуються до старшої групи 
і ті, які обирають шлях до Центру 
розвитку дитини, де на них чекає 
особлива програма. 

У найкращих традиціях 
неформального спілкування 
гостей просять сісти до кола. 
Це необхідна методика: у колі 
люди бачать одне одного без 
перешкод, відчувають себе рівними. 
Спеціалісти зауважують, що саме 

коло володіє набагато більшою 
силою, в порівнянні з іншими 
способами об’єднання людей. Гості 

семінару знайомляться та отримують 
роздаткові матеріали. Вони мають 
допомогти їм глибше осягнути тему 
добра та благодійництва, наглядно 
бачити способи здійснення Цдаки. 
Відеоряд, підібраний спеціально для 
заходу, стосується тем добрих справ, 
безкорисливої допомоги та окремих 
історій примноження добра у світі. 
Учасникам завжди запропоновані 
різні тексти та різні запитання, на 

які, загалом, необхідно відповідати 
серцем, а не словами. Великий 
інтерес у колі зазвичай викликає 
молитва «Моде Ані» та історія, 
пов’язана з нею та науковим її 
обґрунтуванням. 

Під час кава-брейку гості мають 
змогу відвідати усі музейні кімнати 
ОЦ «Тхія». Після перерви дорослі та 
діти збираються на майстер-класі з 
виготовлення особистої коробочки 
для Цдаки. До послуг гостей завжди 
різноманітні техніки та матеріали 

декоративно-прикладного 
мистецтва, а головне – 
майстерність наших митців-
співробітників. Майстер клас 
також обслуговує команда 
волонтерів місцевого 
осередку Всеукраїнської 
волонтерської мережі “Com-
munity”, які слідкують, аби 
вистачало матеріалів й не 
виникало ускладнень. Адже 
виготовлення персональної 
Цдаки – справа не з легких 
й до цього слід підходити 
розважливо.

Отак, досить швидко, але 
надзвичайно плідно, минає такий 
день. Гості повертаються додому 
з саморобними коробочками для 
Цдаки, позитивними емоціями від 
спілкування та багажем нових знань. 
Саме для цього й проходять семінари 
під патронатом Фонду Пінкуса та 
працює Общинний Центр «Тхія» 
разом з усіма його співробітники.

Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» співпрацює з 
міжнародними організаціями, виконуючи різні проекти для клієнтів 
та членів громади. Одним з найнадійніших партнерів у сфері 
єврейської освіти є Фонд ім. Л. А. Пінкуса (The L.A. Pincus Fund 
for Jewish Education in the Diaspora). Близько п’яти років спільно 
виконуються різні навчальні програми, які сприяють розвитку 
нашої діаспори по всій території Хмельницької та Тернопільської 
областей.

Д О З В І Л Л Я

Найкраще - дітям!

Д О Б Р О Т А 

Візити доброти Табір в місті Хмельницькому 
проходив в нашому Общинному 
Центрі «Тхія». Діти щодня вивчали 
іврит, грали в різні розвиваючі 
ігри, відвідували 
музеї, парки, 
кінотеатр. Цікавим 
пригодою стала 
поїздка в сусіднє 
місто Вінниця 
для знайомства з 
історією місцевої 
єврейської громади, 
відвідування музею 
великого вченого і 
доктора Пирогова.

К а м ’ я н е ц ь -
Подільські діти 
збиралися в своєму 
Общинному Центрі 
і мали можливість 

відвідати кінний загін, де їх катали 
на породистих спортивних конях. 
Спілкування з тваринами завжди 
йде на користь підростаючому 
поколінню. Воно прищеплює 
дітям відповідальність, доброту 
і співчуття. На зустріч Шаббатау 
Кам’янчани самостійно пекли хали, 
що ще більше згуртувало дітей на 
основі традиції свого народу.

Особливістю табору в Тернополі 
був достаток подорожей. Топографія 
регіону багата єврейськими 
місцями, тому для дітей були 
складені маршрути екскурсій 
старовинними синагогам. За кілька 
днів учасники табору поїхали вже 
іншим маршрутом – містечками, в 
яких залишилася багата єврейська 
спадщина. Поза общинного центру 
діти влаштовували пікніки на 
свіжому повітрі з активними іграми.

Дивлячись на наших дітей, 
ми віримо в майбутнє єврейської 
громади. 

Дуже приємно бачити, 
як підростаюче покоління 
тягнеться до знань свого 
народу, як діти прагнуть бути 
разом, тому що відчувають себе 
частиною єдиного єврейського 
народу. За останній час у нас в 
громаді пройшло кілька таборів 
для дітей з Хмельницького, 
Кам’янець-Подільського та 
Тернополя. Всі вони були 
спрямовані на вивчення 
традицій, згуртування дітей 
та підлітків, розваги й приємне 
проведення літнього часу. 
Хочемо сказати, що в цьому 
сприяли погодні умови, так як 
Всевишній послав нам і нашим 
дітям відмінні теплі й сонячні 
дні на весь період таборів.

Майбутні рабини відвідали оселі 
Бориса Шлаїна, Марка Вольдмана 
та Олени Ратнер. Люди похилого 

віку зазнають великої недостачі 
у спілкуванні, тому візит гостей 
для них – не лише приємна, але 
й дуже корисна несподіванка. 
Марк Копелевич спілкувався з 
американцями івритом: це мало не 
вперше, коли він зміг використати 
ці лінгвістичні навички в живій 
розмові з іншими людьми.

Гості з Америки завітали до 
людей не з порожніми руками. 
В кожну оселю вони приносили 
продуктові набори та літературу. Разом 
із нашими людьми вони згадували 
історію Песаху та виконували 
обрядову частину. Своїм прикладом 
ці люди продемонстрували, як працює 
заповідь Міцви у юдейського народу: 
коли ти сам і потребуєш допомоги або 
підтримки, обов’язково знайдеться 

той, хто здатний простягнути руку 
допомоги.

Практика візитів до одиноких 
людей міцно вкоренилася в нашій 
громаді. Нагадаємо, що на свято 
Пурім, малорухомих клієнтів Фонду 
відвідували веселі клоуни -волонтери 
Хмельницького благодійного фонду 
“Хесед Бешт“.

На проведенні седерів до 
свята Песах у ОЦ «Тхія» 
були присутні три іноземні 
гості – майбутні рабини 
прогресивного Юдаїзму з США: 
Сара, Джоанна та Кім. Їхнє 
перебування у нашому місті 
не обмежилося святкуванням 
виходу з Єгипту. Наступного 
дня гості відвідали малорухомих 
членів нашої громади – клієнтів 
Фонду «Хесед Бешт» – аби 
вони мали змогу долучитися до 
проведення седерів, навіть не 
виходячи з домівки.
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Е К О П Р О Е К Т 

Екошаббатон тепер доступний для всіх! 
Перший шаббат у екологічному таборі “Jewish ECOcamp” в РЦ 

«Школа Здоров’я» с. Печеськи було успішно зустрінуто 18 червня о 
21:03, як того вимагає традиція. Попри хвилювання учасників та 
організаторів, перша поїздка пройшла весело та невимушено. Цьому 
сприяли зручні умови Реабілітаційного Центру а також дружність 
учасників Молодіжного клубу, які стали першими відвідувачами 
й спрацьованість волотнерів “Community” які забезпечували 
злагоджену роботу табору.

Ми вже багато разів 
писали про Реабілітаційний 
Центр «Школа Здоров’я» 
та його можливості, тому 
зайвий раз не станемо 
нагадувати, наскільки 
унікальним є це місце. 
Тут залюбки проводять 
час дорослі й діти, однак 
експеримент з ночівлею 
у цьому місті проводився 
вперше. Цьому посприяло 
продовження проекту 
«Шаббатня Ніч», який 
щомісяця проводиться у 
Общинному Центрі «Тхія».

По приїзду у РЦ 
відвідувачів чекала гарна 
погода та цікава програма, 
а також декілька сюрпризів від 
організаторів. Спеціально для 
заходу сюди привезли гірський 
велосипед і усі бажаючі могли 
«гасати» спокійною сільської вулиці, 
на якій розташований Центр. Хто 
кататися не вмів – могли спробувати 
навчитися. Гарну компанію в такому 
випадку склали два місцевих 
собачки, які прийшли до РЦ у гості 
й вовтузилися з підлітками повсюди, 
граючись та бешкетуючи.

У дворі вже були виставлені 
шезлонги для відпочинку а в садку 
якраз достигли червоні порічки, 
які вирізнялися не лише великим 

розміром, але й приємним смаком. 
Програма табору почалася зі 
знайомства та визначення очікувань 
від часу, проведеного разом. 
Після короткого актівіті на довіру 
одне одному підлітки взялися до 
практичних занять з трудотерапії. На 
вибір можна було спробувати полоти 
грядки кукурудзи, перевертати 
вилами скошене сіно, збирати 
ягоди або викопувати бур’ян. Треба 
було поспішати, аби до шаббату 
розібратися з усіма поставленими 
цілями. Найбільш спритні спробували 
усі опції й відчули себе справжніми 
мешканцями неурбанізованої 
периферії.

Зустріч шаббату проходила на 
газоні перед приміщенням РЦ. Тут 
встановили невеличкий столик, 
запалили свічки й прочитали 
благословення на сік та хали. Це було 
досить незвично для всіх учасників, 
однак застрічати Царицю-Суботу 
на відкритому повітрі підліткам 
сподобалося. Зустрічаючи її усі 
повернулися до відчинених воріт 
на подвір’я «Школи Здоров’я», 

оскільки інших вхідних 
отворів просто неба не було.

Ще до початку Шаббату 
на задньому дворі було 
розведено велике вогнище. 
Тому вже після початку дії 
заборон, діти ще якийсь 
час мали змогу сидіти біля 
палаючого багаття, доки воно 
не згасло остаточно. Трапеза 
також проходила надворі у 
бесідках.

На ранок підлітків чекав 
«Бокер Тов» та поживний 
сніданок з молочних 
продуктів, яких у селі 
вдосталь. Потім у спокійній 
обстановці вранішнього часу 
відбулося читання Тижневої 

Глави Тори. Перед від’їздом діти 
встигли пограти у різні активні 
ігри, покататися велосипедом 
та поспілкуватися зі свійськими 
тваринами. Корови, які проходили 
повз Центр на пасовисько, з 
цікавістю розглядали гостей з міста 
та дозволяли пригощати себе хлібом.

Так минувся перший екологічний 
шаббатон. Організатори врахували 
всі недоліки, які можуть свідкати 
групу й ліквідують їх до приїзду 
наступної групи. А таких людей має 
бути багато, оскільки літо почалося 
не так і давно, а природнього 
багатства – вистачить на всіх!

С У С П І Л Ь С Т В О 

Для клієнтів “Денного Центру“

Передумовою проведення 
заходу стала участь хмельницьких 
журналістів у міжнародному 
освітньому проекті. Щороку 
Хмельницький благодійний 
фонд «Хесед Бешт» сприяє 
вітчизняним працівникам 
ЗМІ в участі спільного 
навчального проекту 
Єврейського Фонду України 
та Будинку Ванзейнської 
Конференції, м. Берлін, 
Федеративна республіка 
Німеччина. У 2015 році 
від Хмельниччини сюди 
потрапив редактор газети 
«Шалом Алейхем» В’ячеслав 
Нагнибіда, а цьогоріч – 
головний редактор газети 
Хмельницької міської ради 
«Проскурів» Богдан Теленько. 
Німецький підхід до вивчення подій 
ХХ століття дещо відрізняється від 
звичного нам, тому журналісти, 
які брали участь у проекті, не 
приховують певну міру здивування. 
Однак методи, які впровадила 
Німеччина у своїй освітній та 
культурній сферах, заслуговують 
не просто уваги, а й, подекуди, 
відвертого захоплення.

До заходу організатори 
запросили представників влади 
та громадських організацій. 
Були присутні представники 
Обласного управління культури, 
Відділу охорони пам’яток, 
воїни афганського конфлікту. 
На превеликий жаль, деякі 
відповідальні за розвиток освіти та 
культури чиновники проігнорували 
запрошення. Ключовою темою 
сьогоднішнього заходу стало 
питання збереження пам’яті та 
механізми цього процесу, що зараз 

використовуються у суспільстві, 
а також переймання позитивного 
досвіду інших країн.

Директор Хмельницького 
благодійного фонду «Хесед Бешт» 
Ігор Ратушний наголосив, що в 
сучасному суспільстві існує велика 
проблема щодо сприйняття трагічних 
події минулого. Це пов’язано з 
низьким рівнем суспільної культури 
пам’яті, недостатньої координації 
у діях як влади, так і громадських 
ініціатив. Тому подібні зустрічі 
мають активізувати багатосторонній 
діалог та призвести до піднесення 
духовного рівня кожного з 
сучасників.

Богдан Теленько поділився 
враженнями та інформацією від 
участі в проекті. Він високо оцінив 
досягнення німців, однак й не занизив 
роботу вітчизняних працівників 
культури. Німецьке суспільство 
набагато розвиненіше нашого 
як економічно, так і культурно, 
тому порівняння недоречні. 

Однак взірцем досягнення цієї 
європейської країни можуть бути 
дуже виправдано. Більш детально 
про все побачене і відчуте можна 
прочитати на шпальтах газети 
«Проскурів», де Богдан Петрович 
досить повно висвітлює дану тему.

В’ячеслав Нагнибіда 
коротко повідомив про інновації 
у використанні механізмів 
розповсюдження інформації про 
Голокост, які у ХБФ «Хесед Бешт» 
були запропоновані волонтерами. 
Учасники заходу стали першими, хто 
побачив у дії α-версії комп’ютерної 
програми подорожі Музеєм 
Голокосту. Софт розробляють 
волонтери Всеукраїнської 
волонтерської мережі “Community” 
і хоча проект затягується у часі, 
добровольці не покладають рук, 
вдосконалюючи свій продукт. Готову 
версію програми волонтери хочуть 
тиражувати для усіх навчальних та 
культурних закладів Хмельниччини.

«Культура пам’яті» – 
захід, приурочений механізмам 
та шляхам збереження й 
передачі пам’яті прийдешнім 
поколінням. Тут говорили не 
лише про Голокост, хоча на 
прикладах цієї катастрофи й 
будувалася основна лінія, але 
й про інші акції, спрямовані 
проти людства, що лишили 
слід в історії нашого краю. 
Адже Общинний Центр «Тхія» 
працює для розвитку всього 
суспільства й чужого болю 
для нас не існує. А формування 
своєрідної культури при 
збереженні спогадів та фактів 
– стратегічне завдання для 
усіх нас.

Юхим Хаймович Лернер був 
надзвичайно радий гостям. На жаль, 
ані бачити їх, ані нормально чути, 
він вже не міг. Допомагає ветеранові 
зараз соціальний працівник ХБФ 
“Хесед Бешт”, без якої чоловік 
не здатний прожити. Нащадки 
героя мешкають за кордоном й 
неодноразово намагалися забрати 
старійшину роду, але Юхим 
Хаймович – ветеран з характером, 
рідного краю полишати не 
збирається. Оскільки органи 
чуттів підводять, найголовнішим 
джерелом отримання інформації 

ззовні для чоловіка лишається 
дотик. Тому потиснути руку цього 
ветерана – не просто почесно, але й 
надзвичайно інформативно. Попри 
погане самопочуття літній чоловік 
щиро радів та дякував гостям, 
передав привіти поіменно майже всім 
співробітникам Фонду, яких пам’ятає 
та подякував за підтримку його по 
життю.

Олександр Ізраїльович Шмаєнік з 
дружиною Розою Акімівною зустріли 
гостей частуваннями та солодощами. 
Живе спілкування з представниками 
єврейської молоді для них дуже 
важливе. Тема війни відійшла 
на другий план, поки літня пара 
допитувалася учасницю Молодіжного 
клубу Марію Розенбліт про те, чим 
же зараз живе молодь. “У наш час 

традиції та звичаї замовчувалися, – 
каже Роза Акімівна, – а от молоде 
покоління з дитинства все вивчає та 
знає”. Тепла зустріч лишила приємні 
спогади у всіх її учасників.

А от до Аркадія Петровича 
Вайнера прийшли одразу троє дітей. 
Його історія заслуговує на більшу 
аудиторію: нещодавно він розповідав 
її перед студентами Фінансово-

економічного коледжу. Чотири 
рази окупанти намагалися 
розстріляти молодого 
єврейського хлопця, але 
жодного разу не довели чорну 
справу до кінці. “В яму я не 
піду, – каже Аркадій Петрович. 
– Я собі так вирішив, і якщо 
мене вже мали вбити, то 
лише в бою.” Саме така 
життєва позиція багато в чому 
рятувала юнака, додаючи сил 
боротися за життя. 1943 року, 
досягнувши призовного віку, 

він одразу пішов до лав Червоної 
Армії, аби ще встигнути нагадати 
окупантам про себе.

Ветерани, які за станом здоров’я 
не могли прийняти гостей в своїй 
оселі, отримали листівки через 
патронажних працівників. Молодь 
низько вклоняється ветеранам за 
їхні подвиги, завдяки яким ми зараз 
живемо та розвиваємося.

Д І А Л О Г   П О К О Л І Н Ь

Дякуємо за мир!
Вихованці Молодіжного 

клубу ХБФ “Хесед Бешт” 
та волонтери “Community” 
відвідали з візитами ветеранів 
Другої Світової війни. На 
превеликий жаль, таких людей 
лишилося вже вельми небагато. 
Більшість із них скаржаться 
на погане самопочуття під 
гнітом невблаганного часу. Але 
гостям, а, тим паче, дітям, 
вони завжди раді. В свою чергу 
діти підготували визволителям 
креативні сувеніри, виготовлені 
у студії образотворчих 
мистецтв Общинного Центру 
“Тхія”.

Б І Б Л І О Т Е К А 

Книги, що говорять

Завдяки Американському 
Єврейському Об’єднаному 
Розподільчому Комітетові «Джойнт» 
була створена спеціальна серія 
аудіокниг відомих бестселерів чи 
маловідомих, але сильних творів, 
які доступні кожному! Озвучені 
професійними акторами, тексти 
оповідань записані на електронні 

Бібліотека ХБФ «Хесед 
Бешт» поповнилася новими 
примірниками різних книги 
єврейських авторів. Однак 
«книгами» це поповнення 
назвати можна лише на 
половину, адже примірники – 
електронні. 

пристрої, що здатні «читати»  
їх уголос, замість слабкозорих 
читачів. Пристрої надзвичайно 
прості у використанні. Повного 
заряду акумулятору вистачає на 
декілька циклів прочитання. Кожен 
із них додатково обладнаний 
сонячною батареєю, тому проблем 
із підзарядкою бути не може. 
Гучність читання задовільнить 
потреби навіть слабкочуючих 
клієнтів. Таким чином, тепер 
тексти єврейських книг стали ще 
більш доступними усім категоріям 
клієнтів. А взяти електронне диво 
у бібліотеці можна так само, як 
і звичайну книгу на абонемент. 
Бібліотека чекає відвідувачів, тому 
поспішайте бути у їхньому числі!

Газета “Шалом Алейхем“ 
є благодійним виданням, що 
друкується коштом меценатів та 
небайдужих людей. Кожен із Вас 
може підтримати вихід газети, 
звернувшись до Хмельницького 
благодійного фонду “Хесед Бешт“. 
Однак, поки наклад лишається 

Будьте з нами - тримайте руку на пульсі подій!
обмеженим, існує інший спосіб 
дізнаватися останні новини з життя 
Фонду та юдейської громади, а також 
оперативно отримувати різну корисну 
інформацію. Слідкуйте за нашим 
сайтом hesedbesht.org.ua, читайте 
та поширюйте новини із нашого 
допису в соцмережі “Facebook“, 

переглядайте наші відео на каналі 
у “YouTube“. Інформаційна служба 
ХБФ “Хесед Бешт“ працює для Вас, 
адже кожна новина, кожна порція 
інформації про добрі справи  – це 
вже добра справа! 

Ми завжди раді зустрічі з Вами!
Редколегія
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Час запалювання суботніх 
свічок для м. Хмельницкого на ІV 

квартал 2016 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 

переглянути в Інтернеті за посиланням: http://www.ru.chabad.org
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Проект, що підтримала влада

Була серед переможців 
конкурсу і Хмельницька 
юдейська релігійна громада 
(незалежна), що подала 
на розгляд комісії проект 
Центру реабілітації та регіонального 
соціального розвитку на вул. 
Шевченко, 40/2. Майбутній Центр 

слугуватиме на користь всього міста 
й дозволить проходити реабілітацію 
та оздоровлюватися містянам, які 
потрапили у скрутні кризові ситуації. 
Крім того тут діятиме соціальна їдальня, 

студія арт-терапії, велика зала 
н а 

сто 
глядачів та багато інших 

корисних програм. Саме тому проект 
знайшов підтримку в експертної комісії 
та зайняв сьоме у переліку з тринадцяти  

претендентів. Взагалі подали свої заявки 
29 учасників,  а у другий тур потрапили 
20 претендентів, що витримали всі 
умови конкурсу. 

Таким чином на втілення в життя 
проекту Хмельницька міська рада 
виділила что тисяч гривень, які підуть 
на будівельні та комплектаційні 
роботи. Здати об’єкт планується 
не пізніше вересня 2017 року, коли 
Хмельницький благодійний фонд 
“Хесед Бешт“ святкуватиме уже 18-ту 
річницю а юдейська громада -  28-му 
річницю з моменту офіційної реєстрації 
організацій. 

Відтак усі ми стали свідками 
справедливого та демократичного 
процесу підтримки діяльності НГО 
зі сторони влади, що свідчить про 
загальний прогрес та розвиток нашого 
суспільства. І ця соціальна інвестиція - 
гарний вклад у майбутнє.

Суть проекту полягає у формуванні 
екологічної культури, відмову від 
штучних чи неякісних продуктів 
харчування та допомога ближнім 
у їх отриманні та вжитку. Клієнти 
Центру денного розвитку, які багато 
часу проводять у мальовничому 
Реабілітаційному Центрі «Школа 
Здоров’я» с. Печеськи займаються 
трудотерапією, саджаючи дерева та 
кущі, вирощують впродовж року 
овочі та фрукти. Фонд забезпечує цю 
програму всім необхідним, аби робота 
на свіжому повітрі була в радість. Також 
підбираються спеціальні культури. Два 

роки поспіль на город висаджуються 
голландське насіння, привезене 
співробітниками організації з подорожі 
до громади «Стіхтінг Рухама» з м. 
Ньюв-Леккерланд у серпні 2014 року. 

Коли урожай готовий, до справи 
беруться трудівниці з проекту «Теплий 
Дім», для яких консервації не просто 
справа, а справжнє мистецтво. Адже у 
кожної єврейської господині знайдеться 
свій рецепт із «родзинкою», який буде 
відмінний від інших. ХБФ «Хесед 
Бешт» забезпечує господинь банками та 
кришками, а все решта – волонтерська 
праця. 

Коли усе готово відбуваються 
фестивалі консервацій, свята варення 
чи повидла, де посмакувати дарами 
природи може кожен охочий. А 
волонтери розносять банки тим людям, 
хто не може прийти за ними сам, живе 
у скруті чи самоті. Ось так сонячне 
тепло, помножене на екологічно-
чисту рослинність, зігріте дбайливими 
руками небайдужих людей потрапляє 
до тих, хто його найбільше потребує. І 
велика кількість людей впродовж року 
докладають багатьох зусиль, аби ця 
Міцва стала реальністю.

Незвична екскурсія

Екологічний проект Хмельницького благодійного фонду 
«Хесед Бешт» - це інноваційна послуга, що переслідує одразу декілька 
цілей та покликана позитивно вплинути на певні групи клієнтів 
фонду. Ними є і люди, що страждають від браку спілкування, і 
малозахищені, ті, для кого перебування на лоні природи є надзвичайно 

важливим пунктом проведення дозвілля.

Проскурів у свій час був квітучим 
містечком, у якому за переписом 1939 
року 60% мешканців мали єврейське 
походження. Тому до сьогодні у місті 
лишилося багато пам’яток надбань 
єврейської культури, відомі адреси та 
імена мешканців-євреїв. Цьогоріч ХБФ 
“Хесед Бешт“ випробував нову методику 
ведення екскурсії містом за власним 

маршрутом. Першими відвідувачами 
стали вихованці Молодіжного клубу, які 
лишилися у захваті від подорожі. 

“Родзинкою“ нашої екскурсії є 
спеціальна карта з маршрутом, яка 
дається членам групи для самостійного 
знаходження визначних місць. 
Екскурсовод лишк розповідає про 
знайдені об’єкти та вручає роздруковані 
світлини місць, що клеятьсу на мапу. 
Наприкінці екскурсії група отримує 
строкатий спогад своєї подорожі.

Запрошуємо всіх бажаючих 
відвідати незвичну та цікаву екскурсію! 
Телефон для довідок: 70-20-54 

 


