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Президент України Віктор Янукович
та Держсекретарь США Хіларі Клінтон
2 липня 2010 року зустрілися з журналістами
резидент України Віктор Янукович та Держсекретарь США Хіларі Клінтон 2 липня 2010
року зустрілися з журналістами в Адміністрації Президента України.
На історичну зустріч Президента України Віктора Януковича та Держсекретаря США
Хіларі Клінтон були запршені представники різних засобів масової інформації. На зустрічі був присутній заступник головного редактора газети “Київ єврейський” ОлександрТокар.
Президент України щиро привітав поважну гостю: «Мені приємно вітати Главу американського зовнішньополітичного відомства в Україні.
Я вдячний Вам, шановна пані Держсекретар, Президентові Обамі за
теплі слова на мою адресу з нагоди мого ювілею».
Віктор Янукович наголосив, що зустріч з пані Державним секретарем
підтвердила обопільну готовність двох країн до подальшого поглиблення двосторонніх відносин на основі положень Хартії Україна – США
про стратегічне партнерство.
Під час зустрічі були обговорені найбільш актуальні питання українсько-американських відносин та окреслені напрями розширення співробітництва. «Це стосується, зокрема, посилення співпраці в сфері
торгівлі та інвестицій. Окремо було обговорено практичні аспекти виконання домовленостей, досягнутих під час моєї зустрічі з Президентом Б. Обамою у квітні цього року у Вашингтоні. У ході нашої зустрічі
ми також обмінялися думками щодо низки важливих міжнародних питань і відзначили спільність бачення шляхів їх вирішення», – зазначив
Віктор Янукович.
Президент України високо оцінив готовність США надавати сприяння Україні на найважливіших для нашої держави напрямках – відновлення співпраці з МВФ, подолання наслідків фінансово-економічної
кризи, проведення системних реформ у нашій країні.
«Ми цінуємо підтверджену сьогодні послідовну позицію США щодо
гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів
України. Це особливо
важливо для України як
для європейської позаблокової
держави.
Хочу наголосити, що
США є нашим надійним стратегічним партнером. І з української
сторони ми готові докласти необхідних зусиль для зміцнення
нашого партнерства» –
сказав у своїй промові
Президент України.
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Державний секретар США Хіларі Клінтон у вступному слові подякувала Президенту України за його гостинність у
його державі. І від імені Президента Барака Обами і свого імені привітатала із Днем народження, який наближається.
Хіларі Клінтон виразила задоволення від приїзду до Києва: «Я дуже рада, що знову повернулася до Києва. Я тут вже
була чотири рази – двічі як перша леді, один раз як сенатор від Штату Нью-Йорк і тепер як Державний секретар».
Хіларі Клінтон виразила задоволення корисною і продуктивною зустрічею з Президентом України.
«Ми обговорили, як Україна і США можуть поглибити і поширити наше стратегічне партнерство, як ми можемо продовжувати роботу американсько-української комісії зі стратегічного партнерства, яку я очолюю разом з Міністром закордонних справ Костянтином Грищенком.
У той час, коли Україна рухається вперед, ви будете стояти перед питанням щодо вашого місця в регіоні та у світі.
Деякі намагаються примусити українців робити вибір між Росією або Заходом. Ми переконані, що це – фальшивий
вибір. Україна є незалежною державою. І ми сподіваємося, що Україна матиме добрі відносини зі своїми сусідами,
включаючи і Росію. Україна прагне конструктивних тісних взаємин зі Сполученими Штатами і державами Євросоюзу».
Держсекретар США зазначила, що під час зустрічі обговорювалися питання економічної реформи. А також важливість
захисту української демократії шляхом підтримки міцного громадянського суспільства, незалежності ЗМІ і прозорості
державного сектору. В своїй промові пані Клінтон приділила увагу історичному рішенню,прийнятому Україною, про
вивезення високозбагаченого урану з території України до 2012 року.
На завершенні свого виступу Хіларі Клінтон наголосила, що Президент Барак Обама, і вона особисто чекають на
багато років співробітництва між урядами і народами США та України.

Ініціатива “ЗА ЗАХИСТ МОРАЛІ”
країнська незалежна рада єврейських жінок звертається до всіх громадських організацій та небайдужих громадян
з закликом підтримати нашу ініціативу «За захист моралі».
Захист моралі в нашій країні забезпечує Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі.
Ця комісія є постійно діючим державним позавідомчим експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до
Закону України „Про захист суспільної моралі” № 1296-IV від 20 листопада 2003 року та Положення про Національну
експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету міністрів України
№1550 від 17 листопада 2004 року.
Основними завданнями Національної експертної комісії є:
• проведення експертизи продукції, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить
елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії;
• аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розроблення для органів державної
влади та органів місцевого самоврядування рекомендацій з їх правового регулювання;
• контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі;
• участь у розробці міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі.
Діяльність Національної експертної комісії спрямована на піднесення культури та духовності народу України,
утвердження здорового способу життя та належного стану моральності в суспільстві, виховання майбутніх поколінь
громадян України на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість, на засадах народних традицій, етичних норм і правил поведінки, що склалися
у суспільстві.
Наша ініціатива направлена на підтримку діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі. Ми вважаємо, що ця комісія відіграє дуже важливу роль в суспільстві, в якому живемо ми і живуть
наші діти. І саме тому ми виступаємо з ініціативою «За захист моралі».
Якщо Ви відчуваєте в собі потребу підтримати цю ініціативу, пришліть свої дані ( ПІБ та особисту роль в суспільному житті) на адресу: eleonora@groisman.com.ua
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Ініціативу “ЗА ЗАХИСТ МОРАЛІ” вже підтримали:
Українська незалежна рада єврейських жінок, Президент Гройсман Елеонора Наумівна;
Громадська організація “Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства “Фенікс”, Віце-президент
Морочковська Світлана Вікторівна;
Газета “Київ єврейський”, Головний редактор Гройсман Елеонора Наумівна;
Асоціація неурядових організацій м. Києва, Президент Монастирський Аркадій Ілліч;
Громадська організація “Центр розвитку дитини і сім’ї “РОДІС”, м.Комсомольськ Полтавскої обл., директор Дмитренко Лілія Бултаївна;
Бібліотечно-інформаційний центр “Слово”, м. Нікополь, Дніпропетровської обл., завідуюча Лариса Білоцерковська.

Ювенальная юстиция, 10 заседание совета
июля состоялось юбилейное 10-е заседание Консультационного совета по вопросам ювенальной юстиции при Институте законодательства Верховной Рады Украины при поддержке Представительства ЮНИСЕФ в Украине.
Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Гройсман и директор центра по борьбе
с торговлей и насилием над женщинами и детьми при УНСЕЖ Александр Токарь принимали участие в заседании в качестве постоянных членов консультационного совета.
Под окнами Института собрались люди с плакатами, выступающие против ювенальной юстиции.
В то же время, пани Рената Винтер, международный консультант ЮНИСЕФ в Украине заявила, что ювенальная юстиция касается только криминальной сферы, совершенно не имеет отношения к гражданским делам. И что все протесты
возникают из-за перепутывания совершенно не совместимых понятий, которые категорически нельзя смешивать.
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Куда идут еврейские деньги?
уда отдать учиться ребенка из еврейской семьи, живущей в Украине? – этим вопросом задаются все родители будущих первоклассников.
В общеобразовательной украинской школе, которых достаточно вблизи дома, ребенок получит светское образование и стандартный объем знаний и комфорта, предусматриваемого в средних общеобразовательных заведениях.
Детей в классе, как правило, немало – около 30. Если хотеть для своего чада комфорт и индивидуальный подход, нужно
задумываться о недешевых вариантах частных школ и лицеев, которые, впрочем, не факт, что себя оправдают.
Может отдать ребенка в еврейскую школу? - задумываются родители. Есть религиозные, а есть светские. Религиозная
подходит не всем, по понятным причинам. А вот светская, да еще и с изучением традиций и языка родного народа –
прекрасный выбор. К тому же, в школах есть развозки и трехразовое питание. Да и классы значительно малочисленнее,
чем в украинских школах.
Из вышеперечисленного, вполне понятно, почему выбор родителей может пасть на школу «Перлына».
Это учебно-воспитательное объединение создано в 2000 году для еврейских детей. В него входят детский сад и
общеобразовательная школа, расположенные в районе Караваевых дач города Киева на улице Ушинского, в двухэтажном помещении бывшего детского сада. В школе предусмотрена общегосударственная украинская образовательная
программа, русский язык преподается со второго класса, иврит и английский – с первого. Большое внимание уделяется
изучению истории и культуры еврейского народа и его традиций.
В светлом и уютном помещении расположены классные комнаты, лингафонный кабинет для изучения английского
языка и иврита, спортивный и музыкальный залы, столовая, уютные группы и спальни для детей, спортивные сооружения в просторном школьном дворе. Добавляем к этому питание и развозку. И, кажется, вот она идеальная школа для
своего ребенка.
Поначалу настораживает тот факт, что детей в школе с каждым годом становится не больше, а меньше. Успокаиваешь себя мыслью о том, что, наверное, многие эмигрировали. С каждым годом еврейских детей больше не становится. И радуешься, что в небольшом классном коллективе твоему ребенку наверняка обеспечен личностный подход
и доброжелательная атмосфера.
Но, как только пошел ребенок пошел учиться, сомнения только накапливаются, обретают реальную почву. Утешаешь себя тем, что все образуется.
Пытаешься конструктивно и доброжелательно общаться с преподавателями и администрацией. Но, увы.
Школа запросто может заслуженно победить в конкурсе за звание «Школа, отбивающая охоту учиться».
Мама первоклассника слышит, что ребенок разговаривает за дверью. Приоткрывает незаметно дверь до крошечной
щелочки и становится свидетелем монолога ребенка с портфелем: «Ох портфельчик, на тебе! Хочешь еще получить по
заслугам. На тебе! Эх скорей бы ты развалился и все эти кирпичи, что я таскаю, рассыпались!…» Монолог сопровождается пинками.
Любое напоминание об уроках, о тетради или учебнике, который нужно достать вечером из портфеля, вызывает у
ученика грусть и желание пойти поесть или поспать. При этом, любая другая книга, дидактическая игра или задание
на смекалку на листе бумаги мигом прогоняют сонливость и захватывают ребенка, вызывая живой интерес.
Каждому свое. Наш первоклассник «Перлыны» умеет очень хорошо строить дворцы, замки, корабли и самолеты из
конструкторов. А также лепить всевозможных животных и сказочных персонажей из пластилина. Поэтому, когда нужно
на урок труда принести пластилин, вся семья рада.
Да вот только возвращается он со школы с 11 балами за работу и с записью красным в дневнике в графе урока
труда: «Игрался на уроке пластилином. Просим родителей обратить внимание».
Вообще дневник, это особая тема. Он весь красный. В нем нет живого места. В день он исписывается множеством
замечаний. «Разговаривал на уроке», «Не было тетради, ручки, карандаша» и прочее (это при том, что родители, понимая, что дети в таком возрасте еще не очень собраны, централизовано закупили весь учебный расходный материал и
вручили его учительнице). «Ел на уроке», – это при том, что с собой еду родители не дают. Значит, не доел в школьной
столовой, а учителя не заметили.
Ладно бы в классе тридцать с хвостиком детей, можно не успеть за всеми. Хотя от учителя требуется это. Но ведь
в классе всего…6 (шесть) учеников по списку. Один мальчик очень болезненный, часто пропускает. А другой большей
частью находится за границей. То есть детей в классе от силы четверо. За таким количеством по идее уследить нетрудно. А еще заинтересовать их учебой, так чтобы охота была учиться. Ведь учиться человеку потом надо всю жизнь.
Когда, как не в начальной школе, научиться великому искусству УЧИТЬСЯ.
Но, увы, не тут-то было. Самые распространенные оценки 1 и 2. Это при 12-бальной системе. Когда за то, что ты
присутствуешь на уроке, должно быть минимум 3, а если еще и хоть что-то делаешь, то хотя бы 4. В нашу бытность
при 5-бальной системе и то, кол или двойку в первом классе и в начальной школе не часто мог получить даже самый
заядлый лоботряс. Так вот, этими двойками и единицами разукрашен весь дневник. Еще через дробь оценки ставят.
Английский: диктант 0/устно 1. Даже 0 есть.
Я специально не акцентирую внимание на том, что ребенок умный и смышленый. Что летом в Израиле он углубленно
изучает иврит и английский. Я о другом, как можно детям охоту учиться отбивать.
В том же дневнике и хорошие оценки есть и 10 и 11. Но, если они чередуются с 0,1 и 2, разве охота в этот дневник
заглядывать и радоваться отдельным приличным оценкам. Детский ум и характер противятся теплым контактам с дневником и тетрадями, в которых все то же самое красное поле боя. И в результате возникает монолог с портфелем, с которого мы начали.
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В довершение всего, в начале июля родители получили по почте заказное письмо от администрации «Перлыны»,
правда, без исходящего номера и личной подписи, но на фирменном бланке учреждения. В письме говорится, что родителям нужно срочно явиться в школу, так как годовая оценка ученика по английскому языку «ниже 3 баллов, что не
дает права перевести ребенка в следующий класс».
Можно говорить о скрытых мотивах получить материальную мзду, можно о некомпетентности преподавателя, не
могущего за год научить ребенка английскому на минимальной балл, кстати, у того же ученика по ивриту – 10. Просто
иврит ведут интеллигентные израильтяне, а английский, как и другие школьные предметы, – откровенные антисемиты.
Они не только к еврейским детям относятся так, но и к раввинам и своим израильским коллегам. Я кстати, в обычных
украинских школах такого не замечала. Это эдакое «с жиру» – «вот я тут получаю зарплату, доплату, еду и работаю с
крошечным классом не перетруждаясь, но… это все на вас, жадных евреев и на Ваших еврейских детей».
В общем, когда, наконец, решаешь перевести ребенка в другую школу, понимаешь, почему год от года в этой школе
детей остается все меньше и меньше.
А ведь как хороша изначальная идея. И как можно ее испортить.
Элеонора Гройсман

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці
прийняття декларації про Державний суверенітет України
рочисте засідання Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці прийняття декларації про Державний суверенітет України
відбулося 16 липня 2010року.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин на початку повідомив, що на урочистому засіданні присутні
Прем’єр-міністр України Микола Азаров та члени Уряду, Голова Конституційного Суду України Анатолій Головін, Голова
Верховного Суду України Василь Онопенко, Голова Вищого Адміністративного Суду України Олександр Пасенюк, Голова
Національного банку України Володимир Стельмах, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.

У

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

6

№ 6 август 2010

Головуючий також повідомив про участь в урочистому зібранні народних депутатів України першого та наступних
скликань, Президента України у 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука, Голів Верховної Ради України попередніх скликань,
колишніх Прем’єр-міністрів України, представників духовенства, дипломатичного корпусу та інших посадових осіб.
У виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.
З нагоди 20-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України Президент України Віктор Янукович
виступив зі зверненням до українського народу і запропонував його увазі учасників засідання.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступив перед учасниками засідання. Він назвав прийняття
Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України подією виняткового значення. “Декларація стала першим і найбільш вагомим кроком на шляху розбудови суверенної, незалежної
Української держави. І що особливо важливо, започаткувала становлення якісно нового етапу в розвитку та захисті
прав і свобод людини в Україні”, – наголосив В.Литвин.
У Верховній Раді України відкрито виставку, присвячену 20-й річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України/
16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, що проголосила
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах, народовладдя та самовизначення української нації. В історії України цей день став видатною подією на багатовіковому шляху до незалежності та власної державності.
З нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України Інформаційне управління
Апарату Верховної Ради України і Державний комітет архівів України підготували документальну виставку, на якій
представлено близько 70 документів з Національного архівного фонду України та особистих архівів учасників
події.
На виставці, серед інших, представлені копії архівних документів, які раніше не експонувалися. Зокрема,
фотодокументи про події 16 липня 1990 р. (Центральний
державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшенич-

ного), порядок денний засідання Верховної Ради УРСР, на
якому розглядався проект Декларації про державний суверенітет України, рукописний оригінал Постанови Верховної
Ради УРСР “Про День проголошення незалежності України”
з підписами депутатів Верховної Ради УРСР, власноручна
заява В.А.Івашка про припинення повноважень Голови Верховної Ради УРСР (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), документи про участь
делегації УРСР у роботі конференції Обґєднаних Націй з вироблення статуту Загальної міжнародної організації для підтримання миру і безпеки (Галузевий державний архів МЗС
України), фото з особистих архівів учасників подій 16 липня
1990 року.

УНСЕЖ возмущен вседозволенностью, которой
воспользовалось откровенно экстремистское сообщество
в социальной сети Facebook.com
04.07.2010

екоторое время назад мы поднимали вопрос о СПАМ-рассылках, которыми интернет-сайт видеофильмов старался увеличить свой рейтинг. Рассылка приглашала заходить на сайт ежедневно для просмотра
нового пикантного ролика. В качестве «приманки» был выбран сюжет об «убийстве одного еврея или одного
негра ежедневно», снятый со всеми подробностями.
Те, кто умело играют на самых низменных чувствах человека, творят настоящее зло.
Организаторы нового сообщества с недвусмысленным названием “Kill a Jew Day”, организованного в со-
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циальной сети Facebook.com объявил 9 июля днем
акции “Убей еврея!” В соответствии с этой “акцией”
все желающие поддержать сообщество, в какой бы
стране и каком городе они ни находились, должны
были 9 июля 2010 года в период с полудня до 23:30
“убить, по меньшей мере, одного еврея”. Приглашения принять участие в акции были разосланы множеству пользователей сети Facebook с просьбой дать
ответ, может ли организатор рассчитывать на участие
в акции.
В сообщество “Kill a Jew Day” вступили десятки
человек: многие объясняли, что они решили поддержать антисемитскую акцию “в шутку”.
Украинский независимый совет еврейских женщин заявляет всему миру, что это не повод для
шуток. Речь идет не о шутках, а о воздействии на
психику людей с целью возрождения нацизма и экстремизма.
В интернет-пространстве часто стирается грань
между реальностью и виртуальным миром. Подобные эксперименты над человеческой психикой могут
негативно отразиться на реальных поступках в
жизни.
Нас возмущает тот факт, что организатор группы
смог создать откровенно экстремистскую группу,
разместить в качестве “картинки пользователя” но-

Скандал с Facebook не утихает
рганизаторы нового сообщества с недвус-

Омысленным названием “Kill a Jew Day”, орга-

низованного в социальной сети Facebook.com
объявил 9 июля днем акции “Убей еврея!”. Администрация социальной сети Facebook, получив
возмущенные сообщения от пользователей, поспешила удалить страницу сообщества, однако
скандал в Интернет-пространстве не утихает.
В соответствии с этой “акцией” все желающие
поддержать сообщество, в какой бы стране и
каком городе они ни находились, должны были 9
июля 2010 года в период с полудня до 23:30
“убить, по меньшей мере, одного еврея”. Приглашения принять участие в акции были разосланы
множеству пользователей сети Facebook с просьбой дать ответ, может ли организатор рассчитывать на участие в акции. В сообщество “Kill a
Jew Day” вступили десятки человек.
Скриншоты удаленного сообщества, сохраненные множеством Интернет-пользователей, были
представлены на различных сайтах и форумах, в
большинстве своем, ориентированных на еврейских читателей. Многие пользователи Интернета
объясняли своим читателям, что они решили поддержать антисемитскую акцию “в шутку”.
Однако пользователи Facebook продолжают
требовать от администрации социальной сети
объяснений – почему откровенно экстремистское
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вого сообщества нацистскую свастику. И безнаказанно начать свою преступную деятельность.
Украинский независимый совет еврейских женщин обеспокоен вопиющим фактом вседозволенности недозволенного в социальной сети
Facebook.com и требует ответа от руководства Facebook о том, как могло экстремистское движение беспрепятственно вовлечь десятки людей в свою акцию,
какие меры будут предприняты в отношении данного инцидента, а также для воспрепятствования активизации неонацистов в дальнейшем в социальных
сетях.
Президент Украинского независимого
совета еврейских женщин
Элеонора Гройсман

7 канал, Центральный еврейский ресурс Sem 40
и Интернет-газета «Мы здесь» разделяют нашу серьезную обеспокоенность фактом регистрации в
социальной сети Facebook.com сообщества с недвусмысленным названием “Kill a Jew Day” и его
попыткой объявить 9 июля днем акции “Убей
еврея!”.

сообщество получило возможность регистрации,
и что руководство Facebook будет принимать по
экстремистским материалам. Согласно данным
пользователя, открывшего сообщество, он проживает в Сингапуре. В качестве “картинки пользователя” нового сообщества его организатор выбрал
нацистскую свастику.
К протесту по поводу объявления в социальной сети Facebook.com , 9 июля 2010 года днем
акции “Убей еврея!” (”Kill a Jew Day”) присоединились Международный Фонд ЛЕА, Совет Еврейских Женщин Грузии, Украинский независимый
совет еврейских женщин
“В интернет-пространстве часто стирается
грань между реальностью и виртуальным миром.
Подобные эксперименты над человеческой психикой могут негативно отразиться на реальных
поступках в жизни”, – подчеркнула в своем заявлении Президент Украинского независимого совета еврейских женщин, Элеонора Гройсман.
7 канал
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Відкритий лист Маркетінг-групі OS-Direct та ТОВ «ТЕДДІ ГРУПП»
від Громадської організації «Українська незалежна рада єврейських жінок»
та Громадської організації «Група підтримки екологічного
усвідомлюваного батьківства «Фенікс» з приводу агресивної реклами
ТОВ «Гемафонд» в обмінних картах вагітних жінок України 22.07.2010
бмінна карта – головний документ вагітної жінки – окрім медичного формуляра, створеного відповідно до нормативних документів МОЗ України, містить рекламну інформацію фірм, що надають товари та послуги вагітним та батькам.
Як повідомило нас Міністерство охорони здоров’я в листах-відповідях № 04.02.22-10/1399 та № 04.02.22-58/1761 на скаргу
громадськості про агресивну рекламу «Гемафонду» в обмінних картах вагітних, інформаційні матеріали, які надаються вагітній
жінці паралельно з «Обмінною картою» для вагітних повинні бути направлені на інформування та підтримку вагітної жінки в період
виношування дитини та спрямовані на здоровий спосіб життя, грудне вигодування та правильну поведінку під час пологів.
Однак, в обмінних картах , які в даний час розповсюджуються в районних жіночих консультаціях Києва та України, розміщена
агресивна реклама Банку пуповинної крові «Гемафонд».
Жінки, які скаржаться на розміщену в обмінних картах рекламу «Гемафонду», переконані, що ця реклама носить агресивний
характер та спричиняє моральний та психологічний тиск на вагітних та їх сім’ї. Цей тиск навмисно чиниться на вагітну та ї чоловіка
в період підвищеної емоційної чутливості у зв’язку з очікуванням дитини та піклуванням про здоров’я та щастя малюка з метою
заманити якнайбільше клієнтів для продажу їм комерційних послуг компанії.
В обмінній карті, виданій 300 000 накладом, на тій самій агресивній рекламі Гемафонду ще й зображена пляшка з соскою.
Дане зображення асоціюється з штучним вигодуванням майбутньої дитини, що є грубим порушенням дотримання Міжнародного
зведення правил з маркетингу замінників грудного молока і резолюцій ВОЗ.
Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі провела експертне засідання за нашою скаргою, на якому
були розглянуті обмінні карти різних типів з рекламою « Гемафонду».
Експерти поділили нашу стурбованість з приводу негативного впливу агресивних рекламних повідомлень на стан здоров’я
громадян України.
В листі № 902/5-07 від 27.05.2010р. Заступника Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі
Деревянчука Г.Ю. Президенту Української незалежної ради єврейських жінок Гройсман Е.Н. зокрема говориться: «Національна
комісія поділяє Вашу стурбованість з приводу негативного впливу рекламних повідомлень на стан здоров’я громадян України та
бажання позитивних зрушень у цій сфері. Враховуючи, що обмінні карти вагітних жінок затверджені Міністерством охорони здоров’я України, розміщення реклами на їх сторінках знаходиться у компетенції цього центрального органу виконавчої влади. У пропагуванні здорового способу життя важлива роль належить організованій громадськості, тому щиро вдячні Вам за активну
громадську позицію, небайдуже ставлення до процесів, які відбуваються в українському суспільстві та сподіваємося на плідну
співпрацю».
В своїх письмових та усних відповідях на нашу колективну скаргу Міністерство охорони здоров’я запевнило нас, що карти,
які розповсюджуються зараз, були видані в попередні роки. А в нових обмінних картах додаткова інформація до медичного формуляру буде обов’язково змінена на краще.
Колективна скарга була направлена нами після спільного засідання членів двох громадських організацій «Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс» та Української незалежної ради єврейських жінок.
Згідно Статуту громадської організації «Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс» ми надаємо всебічну допомогу населенню під час вагітності, пологів, грудного вигодовування та батьківства, приймаємо участь в діяльності,
пов’язаній з експертизою товарів та послуг для вагітних, дітей та їх батьків. Згідно Статуту громадської організації «Українська незалежна рада єврейських жінок», при якій працює Центр по боротьбі з насильством та торгівлею жінками та дітьми , ми протидіємо
всім видам насильства над жінками, в тому числі інформаційному насильству.
Шановні видавці обмінних карт, ми звертаємо Вашу увагу на неприпустимість розміщення реклами, яка чинить тиск на психіку,
в обмінних картах, які Ви видаєте для вагітних жінок України.
Просимо Вас припинити випуск та подальше розповсюдження карт з рекламою, яка засуджена жінками, їх близькими, а також
головним компетентним експертним органом України Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі. Просимо Вас також, за можливістю, вилучити ще не використані обмінні карти старого зразку та запобігти їх подальшому використанню для вагітних.
А також просимо попередньо узгодити з громадськістю та експертами рекламно-інформаційний зміст та форму подачі реклами в нових обмінних картах вагітних, щоб запобігти інформаційному насильству, тиску на психіку вагітних, порушенню етичних
норм, правил маркетингу молочних сумішей тощо.
За дорученням Української незалежної ради єврейських жінок та Групи підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства
«Фенікс»

О

Гройсман Елеонора Наумівна,
Громадянка України
Мати двох дітей
Киянка в тринадцятому поколінні
Президент Української незалежної ради єврейських жінок
Президент громадської організації «Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства «Фенікс»
Віце-Президент Єврейського форуму України
Віце-президент Асоціації недержавних громадських організацій
Засновник та видавець журналу «Спецназ для родителей»
Співзасновник та головний редактор газети «Київ єврейський»
Кандидат в мери Києва на виборах 2008 року
Член Спілки журналістів України, акредитована при Верховній Раді України
Керівник програм з захисту громадянських прав євреїв України
Представник України в Міжнародній раді єврейських жінок
Представник в Україні Координаційної Ради об’єднаннях організацій російських співвітчизників в Нідерландах
Представник в Україні Центра євреїв Бенілюкса
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На конкурс УНРЄЖ
В ЧОМУ СЕКРЕТ КРАСИ?
Мая ГОЛУБ, Луцький гуманітарний університет, факультет журналістики
Міркування щодо прислів’я “Негарну дівчину і дзеркало не любить»
егарну дівчину і дзеркало не любить… Краса – страшна сила! Ці два прислів’я ніби тотожні. Прочитавши перше
речення, одразу думка наштовхується на друге. А про вроду зараз взагалі говорять відносно. Гарна дівчина – це
не та, яка дивиться годинами на своє віддзеркалення, розмальовує обличчя великою кількість макіяжу, а та – яка має
харизму та внутрішню чарівність.
Раніше чула від інших – красива дівчина, значить модель! Однак, я не можу стверджувати що це зараз так. Часто
на подіумі можна побачити не зовсім гарних, зате худих моделей.
Коли Кейт Мос зійшла на подіум, мода пішла на худих, виснажених дієтами анорексичних моделей з фігурою, що
нагадує плоску безформну дошку. Однак Кейт не сиділа на дієтах, щоб бути стрункою. В ній є та харизма, про яку було
згадано вище. Від її очей йде спокусливий «котячий» погляд, граційність на подіумі, впевненість в собі, забезпечили їй
всесвітню славу.
Ми всі народжуємося оригіналами, однак більшість проживає життя в ролі копій, нагадуючи дешеву підробку. Найгірше стається тоді, коли людина втрачає власне «я». Тоді трапляється, на перший погляд, непередбачуваний момент в
житті, коли перестаєш бути собою. Тут таки і з’являється підтвердження того, що краса потребує жертв. При чому в
прямому а не переносному значенні.
З цього можна зробити висновок, що вплив глянцевих журналів на психічний стан людини цілком вмотивований.
Коли, наприклад, якась відома зірка рекламує краску для волосся вишнево-червоного кольору, це не означає, що всім
цей образ пасуватиме. Деякі дівчата її купують, бо їм подобається ця акторка чи співачка. Тут вони забувають, що
стають жертвою реклами і згодом – власного необдуманого стилю.
Краса кожної дівчини в погляді, інтелектуальній наповненості очей, щирості думок, гармонії з всесвітом і собою.
Прислів’я «Негарну дівчину і дзеркало не любить» розкриває секрет краси! Думки матеріалізуються… Якщо дивлячись
на своє відображення собі говорити «Я негарна», оточуючі будуть сприймати це як належне, і ніколи в житті не зможуть
назвати красунею. Вони просто не зможуть побачити крізь призму переконань «не красуні» справжньої дівочої вроди.
Шлях до неймовірної краси простий.
Дивлячись в дзеркало слід пам’ятати, що бути досконалою означає бути собою!

Н

Я щаслива, що наша «Катюша» громила ворога
ея Борисівна Кізнер усе життя займалась «чоловічою» професією – ракетобудуванням. Її колеги дивувались: маленька, худенька, але завжди
така незалежна…
Лея Кізнер народилась в Гайсині, невеликому єврейському містечку,
що у Поділлі – містечку, яке має глибоку єврейську історію, про нього багато раз згадував у своїх творах Шолом-Алейхем і перелік видатних людей
великий – поети Едуард Керлер, Давид Бромберг, відомий естрадний співак Еміль Горовець і ще багато-багато імен різноманітних життєвих занять… дійсно, «світ єврейських містечок, мало що вже лишилось від них».
До речі, поет Давид Семенович Бромберг – чоловік Леї Борисівни. Він
писав вірші єврейською і російською мовами, брав участь у боях Великої
Вітчизняної війни, але це вже інша велика розмова.
«Я не знаю, яка життєва сила керувала мною, адже доводилось багато
працювати, брати участь в розробці багатьох ракет, які були поставлені на
озброєння у роки Великої Вітчизняної війни. Вперше математично описала
На фото: Лея Борисівна Кізнер
процеси горіння пороху в реактивному двигуні».
Докторська дисертація Леї Борисівни Кіжнер підтверджує її авторство в появі ракети РТ-2 з ядерною боєголовкою.
Свою 600-сторінкову книгу спогадів, яка написана російською мовою «Ракета к старту готова», Лея Кізнер не знала до
якого жанру віднести, вважала, що до «мемуарно-наукового», якщо такий існує. Це розповідь про дуже не просте життя,
про свою сім’ю, про колег-ракетників. В багатьох місцях згадується Сергій Павлович Корольов, якого Лея Борисівна
особисто знала і багато років працювала під його керівництвом.
В 1939 р., - згадує Лея Борисівна – її направили в Реактивний науково-дослідний інститут. Поки оформлявся допуск
до роботи, вона поїхала у Гайсин до батьків, не підозрюючи, що бачиться з ними в востаннє (13-го лютого 1944 року
фашисти кинули батька і матір в колодязь).
Доктор технічних наук Лея Борисівна Кізнер зустріла своє 90-річчя в Торонто, куди привело її життя.

Л

Яків Білопольський, Леонід Сапожніков
Спеціально для газети «Київ єврейський»
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Альфред Ходорковский специально для
газеты “Киев еврейский”
удовольствием представляю Вам прекрасного поэта и своего любимого дядю
Альфреда Ходорковского. Мы будем публиковать его стихи в газете “Киев еврейский” для Вас, наши дорогие читатели.

С

Итак, знакомьтесь, Альфред Ходорковский.
Элеонора Гройсман

Альфред Ходорковский
одился в 1934 году в г. Тараща Киевской области, там же получил среднее образование. В 1957 г. закончил филологический факультет Черкасского педагогического института. Тридцать пять лет жизни посвятил педагогическому
труду. Первые лирические строки написал более пятидесяти лет тому назад. Позже были написаны газетные очерки
по проблемам воспитания.
Поэтические сборники: “Откровение” (2001 г.), “Возвращение” (2006 г.), “Далёкое-близкое. Вольные переводы”
(2008 г.), в 2009 г. прозаический сборник “Жизнь как жизнь”.
В это же время в альманахах “Третий этаж”, “До и после” (Берлин), “Росич” (г.Корсунь-Шевченковский), в газете
“Секрет” (Израиль) опубликованы стихи, рассказы и статьи.
С 1995 г. живет в Берлине.
Желаю газете “Киев еврейский”
как можно больше благодарных читателей
и популярности среди людей
разных национальностей.
Ваш Альфред Ходорковский

Р

Памяти Осипа Мандельштама
«Тень моя живёт меж вами»
Средь неискренних песен и слов,
Где талант оказался в излишке,
За рядами парадных голов
Мне мерещатся нары и вышки.
Горло сжала стальная рука
Неотвязно, безжалостно, цепко …
Чей-то палец уже у курка,
Чья-то жизнь разлетается в щепки.
Захоронены в книжке стихи –
Необузданность тем и сюжетов.
В них сказались страданья Поэта
В неприкаянном крае стихий.

Это трепетный голос души
Изливается вольно стихами.
Вся в печали, в тревожной тиши
Тень Поэта склонилась над нами.

***
Жизнь нас учит уму, преподносит уроки.
Час придёт – я пойму: возвращаюсь к истокам.
Я нашёл Божий храм, где всё дышит Востоком.
Я пришёл туда сам – возвращаюсь к истокам.
Ритмы древних молитв, свитка вещие строки,
Белоснежный талит – возвращаюсь к истокам.
Как немеркнущий свет – слово мудрых пророков.
Через тысячи лет возвращаюсь к истокам.

Марш Жизни в Украине
4 по 7 августа 2010 года в Киеве во многих городах Украины пройдет акция под названием «Марш Жизни». Первый
Марш прошел на юге Германии в 2007 году по инициативе Генри (Йобста) Биттнера –руководителя общественной
организации ТОС из города Тюбингена.
Одновременно Марш был организован, как акт поддержки Израиля, в знак протеста против проявлений антисемитизма в наше время. Второй Марш Жизни был проведен на Востоке Германии. В нем приняли участие 900 человек.
В 2009 году Марш прошел под названием «March of Remembrance» («Марш Памяти»), и его маршруты пролегли по восьми
городам США. Аналогичный Марш планируется провести в США и в этом году.
Долгое время было очень мало известно о масштабах Холокоста в Украине и о числе его жертв, которое, как оказалось, достигает 1,6 миллиона человек. Как стало известно в результате проведенных в последние годы исследований,
такие места массового уничтожения евреев, как Бабий Яр, есть по всей территории Украины, во многих регионах и городах. Когда-то цветущая еврейская жизнь являлась частью украинской культуры, но с нападением фашистской Гер-
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мании многие наши города в первые же недели оккупации превратились в места массовых убийств евреев. Цель Марша
Жизни в Украине заключается в том, чтобы снять пелену молчания о событиях 1941-45 гг., и замалчивание о массовом
уничтожении евреев во время Второй мировой войны немецкими нацистами, а также о прямом или косвенном участии
в этом некоторой части местного населения в лице полицейских, добровольных помощников и тех, кто выдавал евреев.
Желание делегации из Германии покаяться перед украинцами и представителями других народов, живущих в Украине от имени немецкого народа, за зло, содеянное нацистами в годы Второй мировой войны.
Немецкая делегация и множество желающих присоединиться к Маршу от Украинской стороны, среди которых, в
первую очередь, пережившие Холокост евреи и их потомки, представители государственной власти, представители
еврейских организаций Украины и руководители разных христианских конфессий, пройдут колонами по местам массовых захоронений евреев времен Второй мировой войны.
Программа Марша Жизни в Киеве:
5 августа. Марши по Киеву (все маршруты ведут к мемориальному комплексу «Бабий Яр»)
8.30 – Сбор в парке возле кинотеатра «Киевская Русь»
(М. «Лукьяновская»)
8.30 – Сбор в парке «Бабий Яр», возле памятника «Менора» (М. «Дорогожичи»)
8.30 – Сбор возле памятного знака бывшего Сырецкого концлагеря.
11.00–13.00 – Мемориальный митинг на территории
комплекса «Бабий Яр» (М. «Дорожичи»).
В других городах:
6 августа. День переезда в другие города и населенные пункты Украины
7 августа. Марши Памяти. Закрытие Марша Жизни в
городах.

Весь мир за грудное вскармливание
семирная неделя грудного вскармливания проводится 1-7 августа более чем в 120 странах для
стимулирования грудного вскармливания и улучшения здоровья детей во всем мире.
Согласно Всемирному альянсу поддержки грудного вскармливания, координатора этого мероприятия, грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления новорожденным
детям необходимых для них питательных веществ. ВОЗ рекомендует исключительное грудное
вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста.
Эта неделя проводится в ознаменование Инночентийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, принятой в августе 1990 года для охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания.

В

Книга Элеоноры Гройсман “Энциклопедия грудного вскармливания” – незаменимое пособие
кормящей женщины. Ее надежный друг и советчик. Эта книга помогла тысячам кормящим мам успешно вскормить грудью своего ребенка.
"...Цель, которую я пыталась достигнуть при написании данного пособия - создать практическую инструкцию, помогающую в сложной ситуации. А так же вселить уверенность в собственных силах и возможности продолжительного
успешного грудного вскармливания. Я надеюсь, что эта цель достигнута. И эта книга поможет Вам..."
Элеонора Гройсман
Книга является первым отечественным изданием, полностью посвященным грудному вскармливанию.
Рецензирована заведующей кафедрой неонатологии КМАПО им. П. Л. Шупика доктором медицинских наук
Е. Е. Шунько.
Эта книга получила высокую оценку ЮНИСЕФ, профессоров КМАПО им. П. Л. Шупика, медицинских работников и кормящих женщин.
На основе многолетнего опыта Элеоноры Гройсман даны бесценные полезные рекомендации по предотвращению,
профилактике и устранению проблем, которые могут возникнуть при грудном вскармливании.
Элеонора Гройсман еще в 1993 году создала при Киевском городском центре здоровья первую в Украине Лактационную консультацию. Которая по сей день успешно работает при Семейном клубе «ЭЯ». Вы всегда можете получить
консультацию по грудному вскармливанию и по профилактике и устранению любых проблем, связанных с ним. Для
этого Вам достаточно позвонить по телефону в Киеве 227 17 60. А для тех, кто ждет ребенка в Семейном клубе «ЭЯ»
есть специальный модуль «Грудное вскармливание + новорожденный ребенок», который проводит лично Президент
Семейного клуба «ЭЯ» Элеонора Наумовна Гройсман. На этом модуле беременные смогут получить всю необходимую
информацию и обрести практические навыки по грудному вскармливанию и уходу за малышом.

12

№ 6 август 2010

КИЕВ ЕВРЕЙСКИЙ

Еврейский ресторан на Подоле
Какой же Киев без Подола?
И какой же Подол без «Цимеса»?
На углу старинных улиц в самом сердце Подола шесть лет назад открыли ресторан
«Цимес». Изначально этот проект рассматривался, как семейный ресторанчик для узкого
круга оставшихся на Родине, то есть на Подоле или в Одессе, Бердичеве… самых «стойких», - говорит журналисту газеты «Киев еврейский» директор ресторана Валерия Алексеевна Моргуновская.
Из-за высокой вероятности антисемитических настроений и узкой аудитории скептики – пророчили недолгую жизнь заведению. Но назло «врагам» и на радость
«людям»… как говорится, «шей не пунен» (тьфу, тьфу, тьфу!)
А теперь: кто ж не знает нашего ростовщика Абрашу, встречающего вас у входа?
Он уже стал визитной карточкой не только
«Цимеса», но и всего Подола, без которого
«Киев не возможен».
Что может быть лучше нашего форшмака или гефельте фиш, фаршированной
рыбы?! А чего стоит меню! Читая его, начинаем улыбаться с первого слова, а в конце
предложения -глотаем слюни. Во все времена ценятся уют, радушие, доброжелательность персонала, человеколюбие и профессионализм поваров. Нужно ли
говорить, что шеф-повар Бэлла Гольдман, неугомонный двигатель прогресса,
да и в команде с первого дня. И как она шутит! И до последнего… Вы же понимаете, кухня требует особого внимания.
Директор
Валерия
Алексеевна
Моргуновская
считает, что стабильность в
команде – признак профессионализма. А в ресторанном
меню собраны лучшие рецепты еврейской домашней
кухни со всего мира, сколько
же Бэлла Львовна с учредителями объездила разнообразных мест.
Яша и Наник – виртуозы, известные во всем
Мире - без преувеличения, говорю Вам. На их музыку слетаются люди с
разных уголков земного шара.
Интерьер. Каждый сантиметр ресторана продуман до мелочей. Здесь
собрана и культура, и быт, и история, и веселье, музыка и фольклор еврейского народа. Чтим, рассказываем и отмечаем все и светские, и религиозные праздники. На таких вечерах у нас особо много гостей, все
проходит весело и на высоком уровне.
А летняя терраса! Попав на нее, Вы словно оказываетесь на уютной
веранде загородной дачи. Особая похвала для нашего ресторан, когда посетители говорят: «именно так готовила моя мама или бабушка». Приходите! Проверьте сами и убедитесь, что это правда! Будьте здоровы, живите
богато!
Лехайм! До встречи в ресторане!
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