
Програмний звіт 2020 р. 

СФУ розвиває міжгромадські молодіжні, освітні та культурні програми. 

У 2020 році Сіоністська федерація України (СФУ) продовжила 

укріплювати і розширювати свою діяльність. Були відкриті нові 

програми, продовжили і розширили свою роботу програми вже існуючі. 

Голова правління – Гершон Белоріцький 

Виконавчий директор, ініціатор та керівник програм та проєктів  – 

Олена Заславська 

 

Програми та проекти Сіоністської Федерації України (СФУ) 

 

1. Міжнародна конференція «Алеф-Бет. Сіонізм». 

 

 
 

 

Березень – липень 2020 р.  

Ініціатор і керівник проекту – виконавчий директор СФУ Олена Заславська; 

З боку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського – директор Інституту філології та 

журналістики, доктор Світлана Кузьміна. 

Менеджери – Ірина Лазоренко, Єлізавета Мучник;  

Редактор відео – Альфія Шевченко 

 

Організатори: Виконавча дирекція СФУ, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Ваад 

України.  

Партнери: Національна бібліотека Ізраїлю, Фонд Дружби, Сохнут-Україна, Конфедерація об’єднаних сіоністів 

(КОС) та ін. 

Основний спонсор проекту: Департаменту ВСО по зв’язку з діаспорою. 

Країни-учасники: Україна, Ізраїль, Швеція, Бельгія, Германія.  

Інформаційна та технічна підтримка – он-лайн студія «Діє-Слово». 

Мета конференції «Алеф-Бет. Сіонізм» – повернути слову «сіонізм» його справжнє значення та розповісти 

про події, які передували створенню Держави Ізраїль та про роль вихідців з України в цьому 



процесі. Конференція повинна була проходити один день й укладатиметься з пленарного засідання 

(пленарної панелі) та двох паралельних панелей – наукової та дискусійної. 

Програма конференції була побудована таким чином, щоб дати можливість кожному, хто цікавиться цією 

темою, дізнатися про різні сторони відомих історичних подій та сформувати власну думку, спираючись на 

факти. Само слово «сіонізм» і досі викликає у багатьох, народжених у часи Радянського Союзу, страх, 

побоювання, недовіру, а більшість народжених вже після розпаду Союзу й поготів не знає справжнього 

значення цього поняття та глибини історичних подій, які з ним пов’язані. 

Конференція повинна була відбутися 15 березня 2020 року в залі Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського, але її проведенню у цей день завадив карантин.  

В якості почесних гостей заходу в Конференції повинні були взяти участь: представники Посольства Держави 

Ізраїль в Україні, керівники представництв Ізраїлю в Україні, голова Сіоністської федерації Бельґії Рафаель 

Лей, Болгарії Яков Дйєрасі, керівники Всесвітніх сіоністських рухів, представники Фонду Дружби та ін. 

Замість запланованої одноденної конференції, міжнародна зустріч «Алеф. Бет – Сіонізм» перетворилася 

на низку освітніх заходів. Протягом весни та літа 2020 року усі заплановані доповіді були прочитані онлайн. 

Завдяки цьому формату спікери мали можливість доповнити свої презентації без обмеження у часі та 

відповісти на всі питання аудиторії. Кожна трансляція збережена у запису. Це дозволило значно розширити 

аудиторію за рахунок слухачів, які мешкають далеко за межами Києва та України.  

В Конференції прийняли участь: проф. Зеєв Ханін (Арієльский університет), к.і.н Надія Городова (Арієльский 

університет), сопрезидент Вааду України Йосиф Зісельс, к.і.н Людмила Павленко («Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка), голова Департаменту ВСО по зв’язку з діаспорою Густі Браверман, голова Сіоністської 

федерації Швеції Саскія Пантелл, єкс-депутат Кнессета рав Дов Ліпман, к.і.н Сергій Гірик (НаУКМА) та ін. 

Інформаційну та технічну підтримку проекту надала он-лайн студія «Діє-Слово 

Посилання:  

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/17 

https://votezion.org.ua/mizhnarodna-konferentsiya-alef-bet-sionizm-bude-perevedena-v-on-lajn-prostir 

http://vaadua.org/content/meeting-moderators-hebrew-speaking-clubs-there-are-things-talk-about 

https://votezion.org.ua/v-ukrayini-gotuyutsya-do-vyboriv-delegativ-na-vsesvitnij-sionistskyj-kongres 

 

 

2. Клуб розмовного івриту «А поговорити?!» 

Автор ідеї та керівник програми – Олена Заславська,  

координатор – Альфія Шевченко. 

Модератори: у Києві – Ксенія Єрофєєва; у Мелітополі – Людмила Шапіро; у Львові – Неллі Казачук у 

Харкові – Діана Калашникова. 

 

  
    

Клуб розмовного івриту «А поговорити ?!» працює з 2016 року. 

Завдяки підтримці Всесвітньої Конфедерації об'єднаних сіоністів (КОС), Голландського гуманітарного фонду, 

Фонду Дружби і Ваада України вдалося значно розширити роботу Клубу. 

Крім Києва, в 2021 р. Клуби розмовного івриту працювали в Мелітополі, Харкові та Львові. Ця програма – 

перша на території України, і є продовженням навчання в ульпані. 

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/17
https://votezion.org.ua/mizhnarodna-konferentsiya-alef-bet-sionizm-bude-perevedena-v-on-lajn-prostir
http://vaadua.org/content/meeting-moderators-hebrew-speaking-clubs-there-are-things-talk-about
https://votezion.org.ua/v-ukrayini-gotuyutsya-do-vyboriv-delegativ-na-vsesvitnij-sionistskyj-kongres


За три роки роботи був розроблений власний стиль і оригінальна методика проведення зустрічей Клубу. 

З переходом в режим онлайн у січні 2021 року зустрічі київського та львівського клубів були обїєднані. 

Модератором стала львівянка Неллі Казачук. 

До онлайн зустрічей у 2021 році приєднались учасники з США, Ізраїлю, Білорусі. 

У серпні 2019 року було випущені перші в історії викладання мови іврит методичні вказівки по роботі Клубів 

розмовного івриту (редактор-упорядник – Ксенія Єрофєєва). Методичні вказівки рекомендовані для ВНЗ 

рішенням Вченої ради Таврійського університету ім. В. І. Вернадського від 28 серпня 2019 р. 

Зустрічі Клубу проходять у формі бесіди на задану заздалегідь тему, таким чином учасники відпрацьовують 

вивчену лексику, промовляють мовні конструкції і звикають до спілкування. Частина зустрічей Клубу 

присвячена єврейської традиції і єврейським святам, частина – питанням і проблем, з якими ми стикаємося 

щодня, а також життєвої філософії, психології, сприйняття краси навколишнього світу, мистецтва і ін. 

Членом клубу може стати будь-яка людина, що має початковий або більш високий рівень знання івриту. 

Особливе місце в роботі Клубу займають зустрічі з людьми, які володіють івритом на рівні рідної мови. 

Клуб продовжує свою роботу у 2022 р.  

Проект підтримують Голландський гуманітарний фонд та Ваад України. 

FB - @Hebrewspeakingclub 

 

http://www.vaadua.org/news/kievskiy-klub-razgovornogo-ivrita-otkryl-pyatyy-sezon 

Инициатор и руководитель программы Елена Заславская отмечает: 

«Когда мы открывали первый Клуб в Киеве в 2016 году, мы с моей помощницей – Еленой 

Бондаренко, очень боялись, что не получится – где мы найдем людей, которые захотят 

разговаривать, на каком уровне все это будет происходить, как удержать людей в Клубе… 

Было очень сложно. Но сегодня, открывая пятый сезон, я могу сказать, что эта идея 

прижилась, что нашему примеру последовали многие – сейчас клубы разговорного иврита 

существуют не только у нас (а мы работаем в пяти городах – Киеве, Львове, Мелитополе, 

Харькове и Черновцах), а и еще в разных городах, разных общинах. 

В августе 2019 года Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского на заседании 

ученого совета поставил свой гриф на методических указаниях по работе Клубов разговорного 

иврита. Так, благодаря нашим модераторам из Мелитополя и Черновцов, а также бакалавру 

иврита, модератору киевского клуба Ксении Ерофеевой, составителю методических указаний, 

наш Клуб стал академической программой. 

К слову, уже на второй неделе карантина Клубы успешно перешли на рабату в Зооме. 

Клуб в каждом городе имеет свое направлении свои особенности, например, мы и подумать не 

могли, что Клуб разговорного иврита по нашей же методике можно проводить и со старшими 

школьниками. Сегодня в этой задачей великолепно справляется модератор Клуба в Харькове 

Диана Калашникова. В отличие от Харькова, Клуб в Мелитополе скорее направлен на работу с 

людьми, которые в основном старше 50 лет, и т д. Мы все время развиваемся, придумывая 

новые формы работы, не стоим на месте, и это движение дарит нам силы и вдохновение». 

 

 

1.1 Семінар модераторів Клубу розмовного івриту «А поговорити?!». 

http://www.vaadua.org/news/kievskiy-klub-razgovornogo-ivrita-otkryl-pyatyy-sezon


Модератор семінару – Ксенія Єрофєєва. 

У серпні 2020 року відбувся семінар модераторів Клубу розмовної івриту «А поговорити ?!». В ході семінару 

модератори поділилися накопиченим на 4 роки роботи досвідом і обговорили методику роботи Клубів в он-

лайн режимі. 

 

 

2. Вибори делегатів від єврейської громади України на 38-й Всесвітній сіоністський конгрес. 

 

  

На фото: засідання виборчої комісії. 

Голова виборчої комісії - представник Всесвітньої Конфедерації об'єднаних сіоністів КОС в Україні пан І. 

Зісельс. Виконавча дирекція - О. Заславська, І. Лазоренко (до 1 квітня 2020 р). 

Влітку 2015 вперше в історії єврейської громади України були проведені вибори делегатів від єврейської 

громади України на 37-й Всесвітній сіоністський конгрес, який відбувся в Єрусалимі в жовтні 2015 року. В 

результаті 7 делегатів від 5 рухів представляли єврейську громаду України на Конгресі. Україна - єдина 

країна в світі, за винятком США, яка в 2015 р провела вибори делегатів від єврейської громади України на 

Всесвітній сіоністський конгрес. 

З червня 2019 р. СФУ почала підготовчі дії до виборів. 

У виборчому процесі взяли участь представники восьми рухів: Арцейну, Всесвітній рух «Бейтейну - НДІ", 

Всесвітня конфедерація об'єднаних сіоністів КОС, Лаві, Всесвітній рух "Лікуд", масоретами, Мерец, Мізрахі. 

З боку виконавчої дирекції СФУ були проведені всі необхідні заходи, щоб забезпечити безперебійне 

проведення виборчого процесу - підготовка системи голосування, документація тощо. 

Але ідея проведення виборів в умовах карантину зустріла відчайдушний опір представників рухів, що 

входять до Правління СФУ, який активно підтримувався їх ізраїльським керівництвом. Однією з причин, що 

перешкодили проведенню виборів, стала вимога Конституції ВСО про фінансову участь кожного виборця у 

виборчому процесі, тобто кожен голосуючий повинен був заплатити мінімальний взнос за можливість 

проголосувати. В умовах карантину від участі у виборчому процесу виявилися відрізані всі члени єврейської 

громади, які не можуть користуватися інтернет-банкінгом, а це склало б більше 60 відсотків всіх бажаючих 

проголосувати. Запросити літніх людей на пошту або в відділення банку означало піддати їх ризику 

зараження КОВІД-19. 

Незважаючи на всі докладені зусилля, такі як підключення системи голосування до банківської системи 

платежів, і багаторазових спроб прийти до консенсусу і почати виборчий процес, більшість представників 

партій і рухів відмовилися проводити вибори. 

Це призвело до виходу Йосифа Зісельса зі складу Правління СФУ, а також відмови представляти 

Конфедерацію об'єднаних сіоністів в Україні. Представником КОС в Україні стала Аліса Ростовцева. 

Кілька звернень від імені СФУ в сіоністський суд з проханням надати Українській делегації хоча б ще один 

мандат, успіхом не увінчалися. 



Місця були розподілені шляхом угоди. 5 представників з України взяли участь в роботі 38-го Всесвітнього 

сіоністського конгресу, який відбувся в жовтні 2020 року в он-лайн режимі. 

Посилання: 

И. Зисельс, Е. Заславская. В Украине готовятся к выборам делегатов на Всемирный сионистский конгресс. 

Интерв’ю газеті «Хадашот», січень 2020 р. 

http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1466 

https://votezion.org.ua/the-five-delegates-presented-ukraine-on-the-38th-world-zionist-congress 

 

 

3. Он-лайн проект «Україна в сіоністському світі». 

 

Автор ідеї та керівник проекту – Олена Заславська, 

Менеджер проекту – Ліза Мучник, 

Відео-монтаж – Альфія Шевченко (Альф-Студіо) 

 

И. Зисельс, Е. Заславская. В Украине готовятся к выборам делегатов на Всемирный сионистский 

конгресс. Интерв’ю газеті «Хадашот», січень 2020 р. 

http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1466 

Проект являє собою серію он-лайн зустрічей, метою яких є знайомство з єврейською історією та історією 

сіонізму. 

Проект призначено працівників освітніх програм в єврейських громадах України, студентів та викладачів 

дисциплін з юдаїки в українських закладах вищої освіти, а також для усіх бажаючих, хто цікавиться темою 

проекту.  

 Посилання: 

 

Листопад 2020 р.: презентація професора  університету Макгилла, (Mcgill university), Гіла Троя «Сіоністська 

ідентичність - відповідь на питання «Кому потрібен сіонізм сьогодні?». У зустрічі прийняли участь Зєєв Елькін 

– міністр вищої освіти та водних ресурсів Ізраїлю, та Дов Ліпман – екс-депутат Кнессету. Посилання: 

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/36 

 

Грудень 2020 р.: зустріч із Єхіелем Фішзоном, співробітником Центру ім. М. Бегена, Ізраїль.  

Тема: «Британський імперіалізм і створення Єврейської Держави».  

Посилання: https://diyeslovo.org.ua/ru/node/37 

Проект проходить із залученням представників сіоністських федерацій Європи та Південної Америки. 

Інформаційну та технічну підтримку проекту надає он-лайн студія «Діє-Слово».  

http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1466
https://votezion.org.ua/the-five-delegates-presented-ukraine-on-the-38th-world-zionist-congress
http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1466
https://diyeslovo.org.ua/ru/node/36
https://diyeslovo.org.ua/ru/node/37


Робота проекту продовжується у 2021 р. 

Спонсор проекту – Департамент ВСО зв’язку з ізраїльтянами за кордоном. 

 

4. Курс В. Ліхачова та М. Тяглого. «Історія антисемітизму. Історія Ґолокосту». 

 

 

СФУ виступила організатором курсу «Історія антисемітизму. Історія Ґолокосту» для слухачів Сертифікатної 

програми з юдаїки, а також для усіх бажаючих. 

Курс складався з 10 лекційних та семінарських занять. Інформаційну та технічну підтримку курсу надала он-

лайн студія «Діє-Слово». 

 

5. Артем Федорчук. Історія евреїв Криму 

 

 

Проект складається з трьох тематичних зустрічей. 

1. Основні етапи історії єврейського народу в Криму – від античних громад Боспора та Херсонесу до 

трагічних подій поч. 19 ст. 

2. Історія євреїв Криму у 19 – на поч. 20 ст. 

3. Історія євреїв Криму у 20 ст. 

Дві зустрічі проведено наприкінці 2020 р, третя зустріч планується у березні 2021 р. Інформаційну та технічну 

підтримку проекту надала он-лайн студія «Діє-Слово». 

Записи зустрічей за посиланням: https://diyeslovo.org.ua/ru/node/40 

 

6. Соціологічне опитування «Що таке сіонізм і які його основні засади». 

Автор ідеї та керівник проекту – Олена Заславська, 

Соціолог – Анна Прохорова, 

Допомагають – студенти НаУКМА. 

Ціль проекту – отримати чітке уявлення про те, наскільки в єврейських громадах України нарівні з 

дотриманням традицій і вивченням Тори розглядаються питання історії синоніма, його принципів, а також 

вивчається історія Ізраїлю. Дослідження покликане надати інформаційну базу для визначення основних 

напрямків в організації нових освітніх проектів по сіонізму та єврейської історії. Роботу продовжено у 2021 р. 

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/40


Спонсор проекту – Департамент ВСО зв’язку з ізраїльтянами за кордоном. 

 

7. Участь СФУ в конференціях та семінарах.  

 

 Лютий 2020 р. В інформаційному агентстві «Главком» відбулась Пресс-конференція, темою якої 

стало обговорення проблем, яка поставить перед присутніми конференція «Алеф-Бет. Сіонізм». У 

заході взяли участь сопрезидент Вааду України Йосиф Зісельс, директор Інституту філології та 

журналістики ТНУ, доктор Світлана Кузьміна, вик. директор СФУ О. Заславська. 

Запис конференції за посиланням: 

https://www.facebook.com/Glavcom.ua/videos/512256419433371/?__tn__=-UK*F 

 

 Листопад 2020 р. Вик. директор СФУ Олена Заславська прийняла участь у онлайн конференції 

проекту КЕШЕР, присвяченої зв’язкам проекту з іншими організаціями та об’єднаннями. 

 

 Грудень 2020 р. Вик. директор СФУ Олена Заславська прийняла участь в онлайн конференції 

Департаменту ВСО по зв’язку з громадянами Ізраїлю за кордоном. 

 

Детальніше з діяльністю Сіоністської федерації можна ознайомитися: 

 

Сайт votezion.org.ua 

 
 

 

Сторінка у ФБ: @ZFUkraine 

                  

Телеграм-канал: t.me/votezion 

 

Эл. адреса СФУ: votezion@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/Glavcom.ua/videos/512256419433371/?__tn__=-UK*F
mailto:votezion@gmail.com


Відправити повідомлення эл. поштою:  

 
 

 

Звіт підготовлено Виконавчою дирекцією СФУ. 

О. Заславська, Є. Мучник. 

лютий 2021 р. 

 

 

 


