
Програмний звіт 2021 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. Освітній проєкт  «Відкрита книга єврейської історії». 

Ініціатор та керівник проєкту – Олена Заславська. 

Проект включає серію онлайн-лекцій та семінарів. 

Зустрічі включають такі теми, як: історія створення Держави Ізраїль, сіоністська складова єврейської 

ідентичності, протистояння ідеям сіонізму з боку Радянського уряду, пошук балансу між релігійними та 

сіоністськими ідеями та єврейською думкою, сучасних тенденцій та розвитку юдаїзму та сіонізму, а також 

питання, юдаїки, повсякденні історії єврейської громади тощо, на популярному рівні. 

Проект проводився Сіоністською федерацією України у партнерстві із Сертифікатною програмою з юдаїки та 

Ваадом України на платформі он-лайн студії "Діє-Слово". 

До складу проєкту війшли, наприклад: 

зустріч з Ольгою Лідовською «Єврейський Львів в детялях», 

цикл із 5 зустрічей з Єхіелем Фішзоном за участі  Хаіма Басіна та Ростислава Гольцмана, які були присвячені 

Юлію Марголіну та Менахему Бегіну («Одиссея коменданта Бегина»). 

Зустріч з К. Малаховою – «Хасидизм та єврейська просвіта – гарячі точки інтелектуальної війни» 

https://fb.me/e/1I4tRuABs, 

О. Фишель – «Весільні традиції народів світу», https://www.youtube.com/watch?v=_eXWWLsbzjw, 

В. Ліхачовим – «Як влаштований Яд Вашем» та «Єврейські корінні народи: парадокси офіційного визнання в 

українському контексті».  https://www.youtube.com/watch?v=8XiwHPRnw9w, 

Відеозаписи та події ФБ розташовані на сторінках СФУ та студії "Діє-Слово". 

 

2. Клуб розмовного івриту «А поговорити?!» 

Автор ідеї та керівник програми – Олена Заславська,  

координатор – Альфія Шевченко. 

Модератори: у Києві  та Львові – Неллі Казачук; у Мелітополі – Людмила Шапіро; у Харкові – Діана 

Калашникова. 

    

https://fb.me/e/1I4tRuABs
https://www.youtube.com/watch?v=_eXWWLsbzjw
https://www.youtube.com/watch?v=8XiwHPRnw9w


 

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

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. 

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. 

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 підтримуює Голландський гуманітарний фонд. 

FB – @Hebrewspeakingclub 

 

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

Автор ідеї та керівник проекту – Олена Заславська, 

Соціолог – Анна Прохорова, 

Допомагали – студенти НаУКМА. 

Проєкт закінчив роботу у квітні 2021 р.  

Проєктний звіт був відправлений до Департаменту ВСО зв’язку з ізраїльтянами за кордоном. 

 

Метою проєкту стало отримання чіткого уявлення про те, наскільки в єврейських громадах України нарівні з 

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

вивчається історія Ізраїлю.  

Короткий висновок:  члени єврейської громади України знають історію Ізраїлю дуже поверхово, на рівні 

знання імен, таких як Голда Меїр або Давід Бен-Гуріон.  

Потрібна широка освітня діяльність в напрямку відкриття нових проєктів з метою представлення для членів 

єврейських громад та активних членів громадянського суспільства в цілому історії розбудови Держави 

Ізраїль. 

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

 

 

 

4. Проєкт «Родом із Штетла». 



Керівники проекту:  

від Регіональної асоціації малих єврейських громад Київської та Черкаської областей – Клавдія 

Колеснікова, від СФУ – Олена Заславська. Обробка відео –  А. Шевченко.  

 

Перша частина проєкту була проведена впродовж 2019 року.  

У 2021 році також за підтримки Голландського гуманітарного фонду були проведено презентації та лекції в 

10-ти єврейських громадах Київської та Черкаської областей. 

До жовтня 2021 року зустрічі проходили в приміщеннях громад. З жовтня 2021 року зустрічі проходили на 

платформі студії «Діє-Слово».  

Проєкт «Родом із Штетла» присвячений вкладу вихідців із українських земель у створення Держави Ізраїль. 

Презентації проекту на основі виставки були доповнені новими матеріалами про вихідців із т.з. «містечок 

Асоціації» – міст і селищ, що входять до Регіональної асоціації малих єврейських громад. 

Проєкт проводився на базі виставки «Держава Ізраїль – українське коріння», підготовленої Сіоністською 

федерацією України у співпраці з Київським Інститутом юдаїки до 70-річчя Незалежності Держави Ізраїль. 

 

5. Дискусії. 

Сіоністська федерація України провела на платформі студії "Діє-Слово" низку онлайн дискусій. 

1 . 14 лютого 2021 р. – «Сіоністська федерація України: Навіщо потрібні сьогодні сіоністські ідеї» 

 

Спікери:  

 

1 Йосиф Зісельс. 30-річна історія СФУ.  

2. Олена Заславська. Проекти та програми останніх 5 років роботи організації. 

3. Єхіель Фішзон. Філософські аспекти сіонізму. 

4. Девід Аярі. Про свою участь у демонтаціях на захист євреїв СРСР. 

5. Еліша Хенкін. Іудея та Самарія. Як їх заселяли російськомовні євреї. 

6. Амік Діамант. Сіонізм. Яка версія вам більше подобається? 

Розмова була присвячена темам: як створювалася СФУ, її завдання, плани та напрямки роботи, проєктам, 

ініційованим СФУ за останні 5 років,  таким як  Клуб розмовного івриту "А поговорити!?", Виставка "Держава 

Ізраїль – Українське коріння" та проєкт "Родом із Штетлу".  

Розмова йшла також про нові проекти СФУ: «Відкрита книга єврейської історії», «Соціологічне дослідження» 

та ін. Також стався обмін думками про важливість сіоністських ідей після створення Держави Ізраїль, і про 

те, як ці ідеї трансформувалися за останні десятиліття. 



 

 

2.  27 травня 2021 р. – «Травень, сповнений болем і надією». Відкрита дискусія. 

 

 

Травень насичений пам’ятними датами з присмаком жалоби, а цього року український календар поповнив 

ще й День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Дивовижним чином усі ці «дні» 

пов’язані між собою – одна подія виявилась передумовою іншої. 

8 травня – День пам'яті та примирення; 

9 травня – День Перемоги; 

14 травня – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни; 

16 травня – День пам'яті жертв політичних репресій; 

18 травня – День пам’яті жертв депортації та Дня боротьби за права; кримськотатарського народу.  

В події прийняли участь Голова кримськотатарського ресурсного центру, член Президії Меджлісу 

кримськотатарського народу Ескендер Барієв; український науковець, публіцист політичний експерт, член 

Української Гельсінської спілки Євген Дикий; український правник, голова правління Центру конституційного 

моделювання Геннадій Друзенко та дисидент, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад 

України Йосиф Зісельс. 

Учасники дискусії говорили про вплив радянської влади, а зокрема сталінського режиму, на перебіг Другої 

світової війни, про поствоєнні репресії та переслідування кримських татар, долі Праведників та євреїв після 

війни; про те, яке значення для кожного громадянина України мають пам’ятні 8 травня та 9 травня, що 

спільного та яка різниця у сучасному сприйнятті цих дат, та як по-різному вони сприймаються 

представниками різних поколінь українців. 

Запис події: https://youtu.be/PoPIdpSy7Ok 

 

3.  14 березня 2021 р.  

Дискусія: Праведники. Чому ці постаті так важливі для сучасної України? Як ми можемо їм віддячити 

сьогодні?  

https://www.youtube.com/watch?v=3sq0xU52jkA 

До Міжнародного дня Праведників світу. 

Засновниця та керівниця ВБФ «Заради тебе» Юлія Гольденберг розповла про створення приватного 

українського благодійного фонду, проекти, що здійснює організація, та міжконфесійний діалог. 

Відбулась онлайн-презентація проекту «Історія крізь обличчя», що присвячено Праведникам. 

Спікери: Юлія Гольденберг, засновниця та керівниця ВБФ «Заради тебе» 

Ігор Лабунець, заступник директорки ВБФ Заради тебе 

Гана Ярова, донька Праведниці Народів Світу Софіі Ярової та онука Праведниці Народів Світу Єфросинії 

Бойко та інші. 

До дискусії приєднався професор Єврейського університету в Єрусалимі, член комісії Меморіального 

комплексу історії Голокосту в «Яд Вашем» Самуель Барнай. 

https://youtu.be/PoPIdpSy7Ok
https://www.youtube.com/watch?v=3sq0xU52jkA


Запис події: https://www.youtube.com/watch?v=3sq0xU52jkA 

 

4. 28 січня 2021 р.  

В. Ліхачов. Антисемітизм в Україні: що відбувається насправді? 

 

 

Наприкінці 2020 р. несподівано знов активізувалися псевдоексперти, які в студіях медведчуківських каналів 

розповідали про зростання антисемітизму в Україні. Ми також пам’ятаємо, як в 2019 р. з боку багатьох 

представників єврейської громади лунали застереження, що обрання етнічного єврея президентом може 

привести в майбутньому до зростання антисемітизму з боку незадоволеного або розчарованого їм 

суспільства. До того ж, Світовий Єврейський Конгрес зафіксував в останній рік зростання антисемітських 

настроїв та поширення теорії змов в глобальному масштабі в контексті пандемії.  

То як же розвивається ситуація за антисемітизмом в Україні в останній рік? В інформаційному просторі не 

бракує голосних заяв щодо цього. Власні оцінки не вагаються висловлювати хто завгодно, від американських 

журналістів до ведучих російських ток-шоу, від посла Ізраїлю до президента нашої країни. Всі ці 

висловлювання об’єднує одне – вони базуються на емоціях, апріорних переконаннях, поодиноких 

повідомленнях в ЗМІ, тобто, на повітрі.  

Для того, що б зрозуміти справжню динаміку проявів антисемітизму, треба звернутися до фактів. 

Презентацію було присвячено аналізу матеріалу, зібраного в рамках єдиного системного моніторингу 

злочинів на ґрунті ненависті, який реалізується вже майже 20 років. Ми подивимось, як вплинули війна, 

обрання етнічного єврея головою держави та пандемія на кількість та інтенсивність проявів антисемітизму в 

Україні, спробуємо пояснити зафіксовану динаміку та розглянемо, які антисемітські ідеї зараз в тренді. 

Відео: https://youtu.be/xdgcnnbUeIw 

 

Зустріч також було проведено англійською мовою під назвою: «Antisemitism in Ukraine – 2021: trends, facts, 

ideas». Зустріч відбулась 28 січня 2021 р. 

Відео: https://youtu.be/xdgcnnbUeIw 

За підтримки Голландського гуманітарного фонду, Департаменту ВСО зв’язку з ізраїльтянами за кордоном,  

студії «Діє-Слово».  

 

6. Участь СФУ в конференціях.  

а) Листопад 2021 р. 

Делегація в складі трьох представників: Ольга Яковлева, О. Заславський та Катерина Кічик, прийняла участь у 

Європейській конференції сіоністських федерацій (Будапешт, 5-7 листопада). 

Конференція проводилась під патронатом Департаменту ВСО зв’язку з ізраїльтянами за кордоном. 

Під час конференції був зроблений доклад про діяльність СФУ за 2020-2021 роки. 

Представники департаменту звернули особливу увагу на конференцію «Алеф. Бет. Сіонізм», яку СФУ успішно 

провела у 2020 році. Сіоністська федерація України на даний момент має найбільшу кількість активно 

працюючих програм та проєктів серед європейських федерацій. 

Співпрацю з Департаментом ВСО із зв’язку з ізраїльтянами за кордоном продовжено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3sq0xU52jkA
https://youtu.be/xdgcnnbUeIw
https://youtu.be/xdgcnnbUeIw


б) Грудень 2021 р. Вик. директор СФУ Олена Заславська прийняла участь в онлайн конференції 

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

 

Інформаційний спонсор СФУ – медіа проєкт Студія «Діє-Слово» – diyeslovo.org.ua. 

 

Детальніше з діяльністю Сіоністської федерації можна ознайомитися: 

 

Сторінка у ФБ: @ZFUkraine 

                  

Эл. адреса СФУ: votezion@gmail.com 

 

Відправити повідомлення эл. поштою:  

 
 

Підготовлено вик. дирекцією СФУ. 

Січень 2022 р. 

 

https://diyeslovo.org.ua/ru/node/135
mailto:votezion@gmail.com

