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определения отношения чехословацкой общественности и политиков к 
событиям недавнего коммунистического прошлого, которые распространились 
в государстве после победы «бархатной революции» 1989 г. Исследователь 
анализирует в первую очередь позицию Президента Вацлава Гавела и деятелей 
основных политических сил: Гражданского Форума и Общественности Против 
Насилия на ход дискуссий относительно законодательного определения 
механизмов люстрации и положения Коммунистической партии Чехословакии 
в постреволюционное время. Автор отмечает отсутствие единства по этим 
вопросам среди политической элиты тогдашней Чехословакии, отсутствия 
политической воли к быстрым трансформационным процессам в этой сфере, 
которые в итоге привели к ускорению политической поляризации чехословацкого 
общества.

Ключевые слова: Чехословакия, ЧСФР, постсоциалистическая страна, 
историческое прошлое, трансформация, очистка власти.
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Головні уБори і взуття та їх роль для 
військовослужБовЦів армії оБорони ізраїлю  

в умовах Бойових дій ххі ст.

В Армії Оборони Ізраїлю збереження життя солдата на полі бою має 
пріоритетне значення. Саме цей фактор сприяв виникненню унікальних 
головних уборів з маскувальними якостями, та формуванню ретельного 
підходу до відбору амуніції військовослужбовців, що в свою чергу забезпечило 
довготривалість знаходження предметів екіпірування на забезпеченні частин 
і підрозділів. Метою статті є дослідження здобутків Армії Оборони Ізраїлю 
в галузі проектування головних уборів та взуття, як невід’ємних складових 
бойового екіпірування військовослужбовців. Використання історико–
порівняльного методу, аналізу, синтезу, узагальнення, дозволили розглянути 
проблему в динаміці та історичному контексті подій. Ця країна має великий 
досвід застосування розглянутого у статті спорядження в умовах бойових 
дій, який може стати в нагоді українським розробникам бойового (польового) 
екіпірування військовослужбовців ЗСУ та стати основою для більш масштабних 
військово–історичних досліджень в галузі уніформології.

Ключові слова: Армія Оборони Ізраїлю, військовослужбовці, екіпірування, 
головний убір, бронешолом, кашкет, берет, «Міцнефет», чоботи.

Успішне виконання бойових завдань та збереження 
максимально можливої кількості життів, що має пріоритетне 
значення для АОІ (Армії Оборони Ізраїлю), за відсутності 
прямого зіткнення з супротивником досить часто обумовлене 
надійним бронезахистом, маскуванням військовослужбовців 
на місцевості, що забезпечує не лише бронежилет, а й головний 
убір, та зручність спорядження, зокрема взуття. З початком 
Антитерористичної операції на сході України як ніколи 
актуальним стало питання проектування нових українських 
одностроїв та спорядження придатних для бойових дій. 
Багаторічний досвід проектантів амуніції АОІ, що до того ж 
не раз випробовувалась та довела своє право на застосування, 

під час бойових дій та зіткнень, може бути використаний при 
створенні українських зразків екіпірування.

На даний час історія проектування та створення 
військового екіпірування відповідно до потреб та умов 
бойових дій недостатньо висвітлена науковцями і представлена 
переважно періодичними та Інтернет виданнями. Ця проблема 
в основному перебуває в полі зору військових фахівців, які 
безпосередньо створюють екіпірування армії, але значна 
частина напрацювань, технологій в галузі спорядження 
ізраїльських військових знаходиться у категорії документів 
для службового користування або засекречена. Можливо 
через це спостерігається справжній дефіцит уваги з боку 
військових істориків, уніформологів, вчених, що займаються 
дослідженням проектування та дизайну військового 
екіпірування, спорядження. Автору не вдалося знайти жодної 
наукової історичної публікації в Україні та у європейських 
виданнях, які б стосувалися екіпірування особового складу 
IDF, впродовж останніх 25 років.

Завданнями даної публікації є:
– вивчення національних особливостей ізраїльських 

військових головних уборів і взуття, як складових частин 
військового костюма;

– аналіз ґенези та тенденцій у їх формуванні та 
вдосконаленні під впливом бойових дій;

– виявлення можливостей запозичень досягнень в області 
створення головних уборів і взуття військовослужбовців IDF 
для ЗСУ.

Під час війни за незалежність (Арабо–ізраїльська війна 
(листопад 1947 – липень 1949) однострої IDF формувалися з 
різних джерел. Так перші головні убори з дашком – «шапки 
Hitlmacr» (аналог кепі Французького Іноземного Легіону), 
при носінні яких допускалося використання шматка тканини 
на потилиці, що міг прикривати шию і плечі від спекотного 
сонця і запобігати попаданню піску за комір, були подаровані 
у великій кількості для нової армії єврейським меценатом із 
США [1]. У цей період «Сили самооборони» (тодішня назва 
АОІ) не мали стандартизованого обмундирування і особовий 
склад носив нестатутний одяг кольору «хакі», який часто 
діставали, купували самостійно, а також уніформу британської 
армії, що залишилася на не евакуйованих складах.

Таким чином, «шапки Hitlmacr», британські кашкети, 
пілотки і берети стали одним з перших елементів як польового, 
так і повсякденного обмундирування (рис. 1).

Власна ізраїльська військова уніформа кольору «хакі» була 
затверджена через рік після проголошення Держави Ізраїль 
та її Збройних Сил, у 1949 р. За зразок для неї була взята 
полегшена («колоніальна») версія британського однострою.

Рис. 1. Перші головні убори в польовій уніформі IDF: а) Перший Начальник штабу (1948–1949) Армії Оборони Ізраїлю Яаків Дорі 
(ліворуч), 1948 р. і рядовий автомобільного батальйону Вольф Адлер в головних уборах «шапка Hitlmacr», 1949 р.;  

б) Нова уніформа IDF (1956 р.): зимова з беретом – для жінок, літня з кашкетом англійського типу – для чоловіків [1].
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З середини 50–х рр. ХХ ст. «олива» поступово 
почала витісняти колір «хакі», а військовий костюм 
англійського типу був замінений парадно–повсякденною 
(«Мадей алеф») і польовою («Мадей бет») національними 
уніформами [2], які з невеликими змінами збереглися на 
забезпеченні IDF до теперішнього часу.

В наш час штатними головними уборами для 
індивідуального захисту ізраїльських військовослужбовців 
й найважливішими елементами польових одностроїв є 
аналоги американських кевларових бойових бронешоломів 
PАSGT і MICH в їх різних модифікаціях (M 410, RBH103, 
R–ACH, RBH Premium Rabintex), виробництво яких 
за ліцензіями налагоджено в Ізраїлі (рис. 2). Аналіз, 
проведений на основі характеристик, що оприлюднені у 
відкритій пресі, дозволяє зробити висновок, що за своєю 
якістю вони практично не поступаються іноземним 
аналогам (табл. 1).

Проте, командування ЦАХАЛ і громадськість Ізраїлю 
стурбовані великими, на їх погляд, втратами особового 
складу в ході війн, військових конфліктів і бойових 
операцій, значна частина яких була наслідком дефіциту 
якості засобів індивідуального захисту. Так, під час Другої 
Ліванської війни (12 липня – 14 серпня 2006) непоправних 
втрати ізраїльтян склали 121 чоловік і пораненими – 400 
[3]. У цей період тільки в клініку Рамбам в північній 
столиці Ізраїлю, Хайфі, було доставлено 118 солдатів (з 
ранами обличчя – 65 і голови – 53). На думку фахівців 
вітчизняні бронешоломи за рівнем захисту не поступалися 
американським, і, більш того, в ході бойових дій показали 
перед ними ряд таких переваг, таких, як легкість, більш 
широкий діапазон можливостей для кріплення ПНБ 
(приладів нічного бачення) і зручності при використанні 
протигазів. Однак, в порівнянні з касками армії США, 
які оснащені штатними окулярами, бронешоломи АОІ 

Характеристики
Модель шолома (країна)

ACH
(США)

R–ACH
(Ізраїль)

«Felin»
(Франція)

6Б7–1М, 6Б27
(Росія)

Матеріал Композит з волокна 
«Кевлар»

Композит з арамідних 
волокон

Композит з 
поліетиленових волокон

Композит з 
волокон «Русар», 

«Арус» (РФ)
Маса (М) для розміру 
голови 57 – 58см, кг 1,36 1,30 1,36 1,25

Площа захисту (S), 
дм2 10,6 10,5 12,5 12,7

Протиуламкова 
Стійкість (V50), м/с 736 670 680 650–680

Параметр балістичної 
ефективності S·V50/М 57 54 62,5 >66

Рис. 2. Бронешоломи ЦАХАЛ: а)Транспортування пораненого в повній бойовій викладці під час марш–кидка «Масат Кумта»,  
за право носити кольоровий берет [5]; б) Каска M 410 старого зразка; в) R–АCH – ізраїльський аналог американського бронешолома 

АCH; г) Каска старого зразка RBH103; д) Бронешолом RBH Premium Rabintex [6].

Таблиця 1

Порівняльні якісні характеристики кращих сучасних бронешоломів світу
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не забезпечували захист очей від каменів і уламків, що 
тягнуло за собою втрату зору, каліцтва і навіть загибель 
вояків. На основі вивчення даної проблеми, ізраїльські 
медики зажадали забезпечення військ бронешоломи з 
окулярами і, крім того, наполягли на включенні у комплект 
індивідуального захисту спеціальних протиуламкових 
рукавичок [4].

З огляду на бойовий досвід, в тому числі отриманий 
у ході останньої операції «Захисний Край» («Protective 
Edge») в секторі Газа (8 липня – 26 серпня 2014), 
восени 2015 Управління технологічного та матеріально–
технічного забезпечення ЦАХАЛ розпочало постачання 
в окремі елітні підрозділи («Шайетет 13» («Флотилія 13» 
або «Військово–морські командос»), «Rimon» («Гранат») – 
спецпідрозділ в складі піхотної бригади «Гіваті», «Oketz» 
(«Жало» або підрозділ 7142) – спеціальний кінологічний 
підрозділ, бойовий інженерний підрозділ «Yahalom» 
(«Алмаз») нової бойової уніформи з високоміцних тканин 
ActiveWear, Dri–FIT та Ripstop і нових більш легких і 
міцних бронешоломів [7].

Гордістю бойових підрозділів, основним головним 
убором і найважливішим елементом парадно–
повсякденної форми одягу є берет, який за діапазоном 
кольорів в IDF, посідає одне з провідних місць в 
арміях світу. Щоб заслужити кольоровий берет, 
військовослужбовець бойової частини зобов’язаний 
пройти базову підготовку впродовж півроку, яка включає 
польові тренування у прифронтовій зоні, участь у 
навчаннях, випробувальний багатогодинний марш–кидок, 
іменований «Масат Кумта», протяжністю від 35 до 70 км, 
в залежності від місця (підрозділу) проходження служби, 
стрільбу та спаринг. «Масат Кумта» здійснюється в строго 
призначений час, незалежно від погодних умов, з повним 
бойовим викладенням, яке включає в себе особисту зброю 
(кулемет, гранатомет або автомат) і комплект штатного 
спорядження (бронежилет, розвантажувальний комплект, 
радіостанцію, засоби медичного забезпечення тощо). 
Рядові стрілки, крім цього, навантажені поліетиленовими 
ємностями з водою (20л), «цинком» з боєприпасами 
і носилками, на яких на останній чверті марш–кидка 
транспортується «поранений» товариш по службі, 
оскільки в АОІ не прийнято кидати убитих і поранених 
на полі бою [8].

Такий ритуал отримання беретів став усталеною 
традицією всіх бойових частин Сухопутних військ та 
ЦАХАЛ. І це повністю виправдано, оскільки держава 
Ізраїль вже більше півстоліття, з самого її проголошення, 
живе в умовах перманентних бойових дій, які вимагають 
високого рівня фізичної і спеціальної підготовки 
військовослужбовців. Крім того, більшість операцій, які 
проводить ЦАХАЛ, характеризуються швидкоплинністю, 
високим рівнем планування і здійснюються, як правило, 
спеціальними частинами і підрозділами, в тому числі, 
Сухопутних військ.

Серед великої кількості таких бойових одиниць є єдине 
з’єднання, особовий склад якого носить камуфльований 
берет в повсякденному житті. Це 900–та піхотна бригада 
«Кфір» («Егед 900» або «Бригада плямистих беретів»), 
одна з самих молодих регулярних і, тим не менш, самих 
провідних елітних частин Сухопутних військ АОІ, 
основне призначення якої – попередження і припинення 
терористичних актів в Самарії та Юдеї. Сформована в 
грудні 2005, вона вже через два роки взяла активну участь 

в операціях в секторі Газа «Гаряча зима» (8 лютого –  
3 березня 2008; знищення ракетних комплексів бойовиків 
ХАМАС, які наносили удари по ізраїльській території) 
та «Литий свинець» (27 грудня 2008 – 18 січня 2009; 
запобігання ракетних нальотів по території Ізраїлю 
і знищення військовий інфраструктури ісламського 
терористичного руху ХАМАС). Елітарність цього 
з’єднання забезпечується не тільки покладеними на нього 
завданнями, але й підбором особового складу. Наприклад, 
батальйон «Нетцах Ехуд» бригади «Кфір», сформований 
1999 року, комплектується виключно ортодоксальними 
іудеями–добровольцями, для яких військова служба в 
ЦАХАЛ необов’язкова [9].

У польових умовах, при відсутності бойових дій, 
допускається носіння польового тактичного широкополого 
«Капелюха Тembel» (капелюха–панами типу «Bucket 
hat» – «Рибацький капелюх»; на армійському сленгу – 
капелюх «Рафаеля» на честь Начальника ГШ (1978–1983) 
Армії Оборони Ізраїлю генерал–лейтенанта Рафаеля 
Ейтана [10], який встановив її в якості армійського 
польового головного убору в ЦАХАЛ). Являє собою 
м’який бавовняний капелюх з широкими полями, які 
опускаються, даючи сильну тінь на обличчя. У ковпаку є 
кілька отворів, що забезпечують вентиляцію. До недоліків 
її відноситься незручність при роботі на техніці. Подібний 
тип капелюхів носили ізраїльські «Halutzim» («Гехалуц» 
або «Гехолуца» – члени «Асоціації єврейської молоді» в 
першій половині ХХ ст. Аналог такого типу головного 
убору широко розповсюджений в багатьох арміях світу. 
Наприклад, під назвою «Субтропічний шолом» він був 
затверджений Наказом НКО СРСР №61 від 10.03.1938, 
як польовий головний убір червоноармійців РСЧА, 
що проходили службу у військах Середньоазіатського, 
Північнокавказького військових округів і Криму [11]. 
Він був також елементом форми одягу особового складу 
Обмеженого контингенту Радянських військ у Республіці 
Афганістан під час «Афганської війни» (1979–1989) 
[12], а в наш час «Панама камуфляжного забарвлення» 
затверджена 8 травня 2005 Указом Президента РФ №531 
як елемент нової російської уніформи [13]. Аналогічний 
головний убір під назвою «Тропічна панама» («Boonie 
hat»), з’явився на забезпечення Сухопутних військ 
(Армії США) під час війни у В’єтнамі (1965–1975) [14], 
а у період війни в Іраку (2003–2011) військовослужбовці 
США носили камуфльований «пустельний» капелюх 
(«Hat, desert camouflage») [15]. Подібні камуфльовані 
панами моделей «Boonie Hat», «TROPICAL», 
«Dschungelhut» виробництва фірми ТagGear є також в 
Бундесвері та НАТО [16]. Певні традиції склалися у АОІ 
і щодо капелюхів–панам: наприклад, «старослужбовці» 
при урочистостях можуть отримати цей головний убір з 
вишитою символікою підрозділу в подарунок (рис. 3).

2006 року в якості польового головного убору були 
затверджені бейсболки, які дозволялося носити при 
виконанні певних бойових завдань, або підрозділам за 
особливим розпорядженням військового керівництва [1].

Особливістю польового обмундирування, призначе-
ного для ведення бойових дій, є такий його елемент, як 
«Міцнефет» – унікальний, притаманний лише армії Ізра-
їлю, маскувальний головний убір, точніше, тактична мас-
кувальна сітка–накидка на каску, що спочатку призначала-
ся для бойових операцій спецназу (рис. 4).
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Рис. 3. Польова армійська шляпа–панама: а) Військовослужбовець ЦАХАЛ у польовій шляпі «Рафаеля» [6];  
б) «Субтропічний шолом» червоноармійців РСЧА, 1938 р. [11]; в) «Афганка», головний убір радянських вояків під час війни  

в Афганістані (1979–1989 рр.) [12]; г) «Тропічна панама» («Boonie hat») в однострої солдата Армії США під час  
В’єтнамської війни (1965–1975 рр.) [17]; д) Легка панама Бундесверу та НАТО «Boonie Hat»  

(камуфляжний шаблон «Флектарн») [16]; е) Шляпи–панами «старослужбовців» АОІ  
з вишитою символікою підрозділу; ж, з) Шляпи–панами ЦАХАЛ нового зразка [6]; і) Камуфльована «пустельна» шляпа  

(«Hat, desert camouflage») вояків Армії США у період війни в Іраку (2003–2011 рр.) [15].

Рис. 4. Українські аналоги тактичних головних уборів АОІ: а) Тактична шапка «Хореф»; б) Маскувальна сітка–накидка «Міцнефет»; 
в) Маска–шапка «Тавор»; г) Маска–шапка «Кова»; д) Шарф «Єрихон» [19]; е) Солдат ЦАХАЛ в бойовому екіпіруванні, маскувальному 

головному уборі «Міцнефет» [6].
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Вона є візуальною перешкодою для снайперів – 
не тільки завдяки маскувальному малюнку, а й через 
запобігання виблискування каски, чим значно знижує 
ризик ураження голови солдата, приховує додаткове 
обладнання на касці, а у спеку дає додаткову тінь. В наш 
час широко використовується не тільки в спецпідрозділах, 
а й в усіх бойових частинах Сухопутних військ ЦАХАЛ. 
Тканина «Міцнефету» – водовідштовхувальний 
негорючий поліестер, який успішно забезпечує доступ 
повітря і відтік випарів. У давнину термін «Міцнефет» 
позначав головний убір Першосвященика, що являв 
собою головний убір «тюрбан» [18].

Окрім «Міцнефету», ЦАХАЛ і особливо армійські 
спецпідрозділи використовують цілий комплекс 
спеціальних головних уборів, серед яких широко 
розповсюджені ізраїльські «Балаклави» – маски–шапки 
«Кова» і «Тавор», тактична шапка «Хореф», шарф 
«Єрихон» тощо, які, як правило, випускаються в двох 
кольорах – чорний та оливковий (рис. 4).

Завдяки високій якості ізраїльської уніформи 
та спорядження, українська компанія «DSR 
Tactical» зосередили свої зусилля на виготовленні 
високотехнологічних військових одностроїв, екіпірування 
і спорядження, що виробляються за сучасними 
ізраїльським технологіям. Усе, починаючи від головних 
уборів і закінчуючи засобами індивідуального захисту, 
розробляється за активною участю фахівців спецназу 
ЦАХАЛ і тестується бійцями ЗСУ в польових умовах і 
бойовій обстановці у зоні АТО [19].

У виборі взуття простежується консерватизм, що 
пояснюється зручністю, практичністю та якістю матеріалів, 
з яких воно виготовляється, що забезпечують комфорт 
військовослужбовцю в жаркий день і прохолодну ніч. 
Це – виключно зносостійкі і одночасно недорогі кондові 
старомодні черевики «Combat», що робить їх привабливими 
не тільки для солдатів, але й для армійських логістів.

Статутні черевики для особового складу Сил Оборони 
Ізраїлю – чорного кольору, коричневі носять лише 
елітні частини і підрозділи. У Сухопутних військах – це 
три піхотні бригади («Цанханім» («Десант»), «Кфір» 
і «Нахаль») та окремі спецпідрозділи. Оригінальні, 
затверджені статутом, чоботи АОІ обов’язково мають 
позначку ( ) – (перша буква скорочення «ЦАХАЛ») 

та серійний номер. Крім маркування у верхній частині 
чобіт розміщується кишенька для «діскіт» – дублікатів 
ідентифікаційних жетонів, що повинні знаходитися на 
шиї вояка (рис. 5).

Задля полегшення вибору чобіт, для виконання того чи 
іншого бойового завдання, присутні спеціальні кольорові 
позначки на підкладці. До прикладу, блакитною смужкою 
вирізняється легке взуття. Шкіра, з якої виготовляються 
чоботи для ізраїльських військовослужбовців дуже жорстка 
і потребує розминання вручну. Наприкінці минулого 
століття значна кількість чобіт АОІ виготовлялись у США 
на зразок американських армійських з хвилеподібним 
малюнком протектора «Шеврон» на підошві, але 
згодом відбулося заміщення цієї моделі, натомість 
частина виробництва, як і раніше, зосереджена в США. 
Основними контактними постачальниками взуття для IDF 
є такі фірми, як «NOGA – EINAT», «BRILL», «ELBA». Ще 
одним розповсюдженим видом взуття ЦАХАЛ є аналоги 
легких брезентових чобіт «Палладіум» («Palladium»), 
розроблених однойменною французькою компанією, 
і «Пампа» («Pampa»), зразка 1947 р., які широко 
використовувалися бійцями Французького іноземного 
легіону, що в Ізраїлі часто називають «IDF Scout 
commando canvas boots» (парусинові чоботи розвідників 
і командос IDF) [20]. На даний час на забезпеченні АОІ є 
ізраїльські аналоги французьких парусинових черевиків: 
низькі чорні і високі оливкові з двома пряжками, що 
відрізняються малюнком протектора і маркуванням 
виробника (рис. 5). Відносно резервістів простежується 
досить демократичний підхід – їм дозволяється носіння 
нестатутного цивільного взуття, але схожого на військові 
зразки.

Висновки. Оригінальні головні убори IDF, 
засоби маскування, спорядження разом з польовим 
обмундируванням створили неповторний образ вояка 
АОІ з яскраво вираженими національними рисами. 
Особливістю польового екіпірування є «Міцнефет» –  
унікальний, притаманний лише армії Ізраїлю, 
маскувальний головний убір, що візуально спотворює 
силует солдата, приховує спеціальне обладнання на касці, 
а у спеку дає додаткову тінь.

В АОІ існує цілий комплекс спеціальних головних 
уборів для здійснення спецоперацій, серед яких 

Рис 5. Взуття IDF: а) Чорні (загальноармійські) та коричневі (для елітних підрозділів) черевики; б) Ізраїльські аналоги французьких 
парусинових черевиків: низькі чорні і високі оливкові з двома пряжками [20].
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розповсюджені ізраїльські «Балаклави» – маски–шапки 
«Кова» і «Тавор», тактична шапка «Хореф», шарф 
«Єрихон» тощо.

Ретельний підхід до відбору гарантує довготривалість 
знаходження предметів екіпірування на забезпеченні 
частин і підрозділів ЦАХАЛ. Так, берети, капелюхи–
панами, «Міцнефети» і, навіть бейсболки, стали 
улюбленими штатними головними уборами ізраїльських 
вояків. Хоча є і виключення – кашкети з дашком, що 
більше століття носили військовослужбовці більшості 
країн Європи, абсолютно не прижилися в IDF, оскільки не 
забезпечували комфортність та маскування.

Використання бронешоломів PАSGT, взуття, або їх 
виготовлення за ліцензіями США і Франції, класифікація 
засобів бронезахисту за американськими стандартами 
підтверджують вплив США і НАТО на всю систему 
комплектування та матеріального забезпечення АОІ.

При затвердженні зразків екіпірування і захисних 
засобів для військ в Ізраїлі керуються їх надійністю, 
функціональністю, універсальністю та зручністю. Тому для 
ЦАХАЛ характерне використання таких світових зразків, 
що ніби «вийшли з моди» або стали незатребуваними, але 
чудово проявили себе в Ізраїлі. Це стосується брезентового 
взуття, аналога французьких чобіт «Palladium» та «Pampa», 
які особливо задовольняють ізраїльський спецназ.

В цілому, АОІ притаманна відданість традиціям що 
підтверджує ціла система ритуалів, таких, наприклад, як 
боротьба за отримання почесних беретів.

Для української армії повинен стати зразком 
ретельний підхід Ізраїлю до відбору елементів бойового 
екіпірування для штатного забезпечення військ, а також 
його обов’язкове тестування в бойових умовах.

Для розвідників, снайперів і спеціальних підрозділів 
Збройних Сил України можуть бути запозичені ізраїльські 
засоби маскування.

Впродовж останніх трьох років для України характерно 
надзвичайно спекотне літо, що дозволяє використання 
українськими військовослужбовцями, за прикладом IDF, 
капелюхів–панам та бейсболок, а також полегшеного 
взуття.

Найважливішим висновком дослідження є те, 
що національні особливості головних уборів і взуття 
військовослужбовців Армії Оборони Ізраїлю, а також 
практика їх створення та впровадження у війська, можуть 
бути використані в Україні при проектуванні польового 
і спеціального обмундирування, засобів індивідуального 
захисту. Це може ініціювати розробку нових видів польової 
військової уніформи та її елементів, що покликані сприяти 
успішному виконанню бойових завдань.
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Yurova T. M., PhD in Art History, Research Associate of the National 
Academy of Land Forces (Ukraine, Lviv), t–yurova@mail.ru
Hats and shoes and their role in the Israel Defense Army 
servicemen in terms of fighting the XXI century

One of the priority in the IDF is saving lives of soldiers on the battlefield. This 
factor has contributed to the unique headgear, possessing qualities of camouflage, 
and the formation of a careful approach to the selection of military ammunition, 
which in turn has provided a long finding items of clothing on providing units. The 
aim of tthis article is to study the achievements of the Israel Defense Forces in the 
field of designing hats and shoes, as an integral part of military combat equipment. 
Historical–comparative method, analysis, synthesis, generalization was used to 
address the problem in the dynamics and in the historical context of the events.

Israel has a lot of experience in the application under consideration in the article 
of equipment in combat, which can be useful for developers Ukrainian battle (field) 
equipment APU troops and become the basis for a large–scale military–historical 
research in uniformology.

Keywords: IDF, soldiers, equipment, hat, armor helmet, cap, beret, «Mitznefet» 
boots.

Юрова Т. Н., кандидат искусствоведения, младший научный 
сотрудник, Национальная академия Сухопутных войск  
им. гетмана П. Сагайдачного (Украина, Львов), t–yurova@mail.ru
Головные уборы и обувь и их роль для военнослужащих Армии 
Обороны Израиля в условиях боевых действий XXI века

В Армии Обороны Израиля сохранение жизни солдата на поле боя имеет 
приоритетное значение. Именно этот фактор способствовал возникновению 
уникальных головных уборов, обладающих маскировочными качествами, и фор-
мированию тщательного подхода к отбору амуниции военнослужащих, что в 
свою очередь обеспечило продолжительное нахождение предметов экипировки 
на обеспечении частей и подразделений. Целью статьи является исследование 
достижений Армии Обороны Израиля в области проектирования головных 
уборов и обуви, как неотъемлемых составляющих боевой экипировки военнос-
лужащих. Использование историко–сравнительного метода, анализа, синтеза, 
обобщения, позволили рассмотреть проблему в динамике и в историческом кон-
тексте событий. Эта страна имеет большой опыт применения рассматри-
ваемого в статье снаряжения в условиях боевых действий, который может 
пригодиться украинским разработчикам боевой (полевой) экипировки военнос-
лужащих ВСУ и стать основой для более масштабных военно–исторических 
исследований в области униформологии.

Ключевые слова: Армия Обороны Израиля, военнослужащие, экипировка, 
головной убор, бронешлем, фуражка, берет, «Мицнефет», сапоги.
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«культ оГня» в веровании азерБайджанских 
племен Энеолита и БронзовоГо века

Говорится о верованиях, связанных с «храмами огня» и «культами Солнца», 
которые были найдены в археологических памятниках Энеолита и бронзового 
века на территории Азербайджана. Они в основном выражены в древних 
храмах, а также на примерах материальной культуры, в виде орнаментов и 
фигур. Одним из таких верований является «культ огня», который оставил 
глубокое впечатление в религиозном мировоззрении азербайджанских племен.

Начиная с энеолитического периода, поклонение огню и Солнцу имело 
место в религиозном мировоззрении азербайджанских племен. Следы красной 
охры, которые были обнаружены в могилах энеолита Азербайджана, а также 
остатки могил, связанных с ритуалом огня, проведенном в похоронах в бронзовой 
эпохе, в том числе статуи, очаги, найденные в храмах в поселениях эпохи 
бронзы, рисунки, связанные с верой в Огонь и Солнце, которые обнаружены на 
примерах материальной культуры, считаются ценными источниками, которые 
информируют о поклонении огню племен того периода.

Во многих источниках поклонение огню связано с Зороастром, который 
стал пророком в первом веке до н.э. Таким образом, существуют разные мнения 
по поводу существования Зороастра до Хахаманеша. В большинстве из этих 
мнений, было заявлено, что зороастризм был основан в первом веке до Р. Х.

Ключевые слова: огонь, солнце, место поклонения, очаговые устройства, 
бык, свастика, меандр.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Древнегреческий историк Xaсaнтус (Ксанф Лидянин) 
дал первые сведения о Зороастра в 1450–500 г. до н.э. 
Немецкий исследователь и переводчик Х. Хумбах говорит 
в своей книге о Зороастре: «Видимо, Зороастр изменил 
религию Ахура, а также сформировал слово Ахура–
Махда. Зороастр объединил все особенности господства 
в Ахура–Мазде. Практически, дуализм был создан с 
помощью религиозных лидеров до него».

Римский писатель Пилини тоже пишет в своей книге: 
«Арастун и Одуксус считали, что Зороастр жил 6000 лет  
назад до смерти Афлатуна». Потом он отмечает, что 
«Согласно Хермипуса, Зороастр жил 5000 лет назад 
Троянской войны» [1, с. 17, 12].

Лексиколог и грамматик Суидас, который жил в 
970 г. до н.э., упоминает два Зороастра в знаменитом 
словаре «Особые имена». Одним является выдающийся 
ученый и религиозный лидер Мидии Зороастр, который 
жил 5000 лет до Троянской войны, а другим является 
астроном Зороастр авестс, который жил в периоде 
Нинуса. По мнению современных исследователей, 
Зороастр родился в Азербайджане, в местечке, который 
в то время назывался как Гязан, потом Тахти–Сулейман, 
а в Арабских источниках называется как Шиза. Именно 
поэтому, в книге зороастрийцев «Бундахиш», озеро Урмия 
вблизи Гязан считается священным, в том числе атешгяхи 
(храмы огнепоклонников) «Азрахш» или «Дирахш» или 
«Азергасашп» в Гязан стали святилищами [1, с. 8].

В Зороастрийской религиозной книге говорится: 
«Первым творением был огонь, и он был разделен на 
три части: первая часть выпал в Гязан. Это считалось 
огнем королей и воинов. Вторая часть огня называется – 
Азерфранбаг. Это был огнем религиозных лидеров и выпал 
в Карян (Персия). А третья часть, которая называется огнем 
селян, выпал в Риванд Нишапур. Страбон, который жил 
сто лет до нашей эры, отмечает, что город Гязан являлся 
столицей Азербайджана с именем Генезка [1, с. 13, 9].

Исследования, проведенные в археологических 
памятниках Азербайджана, показывают, что храмы, 
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