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k СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ИЕРУСАЛИМ»
k ТРИУМФ В ГИВОНЕ
k ЗАГАДКА ЧЕРНОГО ЯЩИКА
k ДАВИД: РАСКРЫТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

ИЕРУСАЛИМ КОНЦА ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ВЕКА ЕЩЕ
НЕ ПОХОЖ НА СТОЛИЦУ. ЭТО НЕБОЛЬШОЙ, 400 НА
150 МЕТРОВ ГОРОД, ГДЕ ПОЧТИ НЕ ВСТРЕТИШЬ
ИЗРАИЛЬТЯН. ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ 2891-ГО
ГОДА, КОГДА К СТЕНАМ ИЕРУСАЛИМА ПОДОЙДЕТ
ДАВИД hА-МЕЛЕХ.

בס“ד

ק
СПЕЦОПЕРАЦИЯ
«ИЕРУСАЛИМ»

"מבצע "ירושלים

Самая заметная спецоперация конца
двадцать девятого века: отряд особого
назначения под покровом ночи проникает в закрытый город, укрепленный с четырех сторон. Jqwer

המבצע הצבאי המיוחד הניכר ביותר של סוף
 תחת מעטה הלילה סיירת מובחרת:המאה הכ"ט
.חודרת אל עיר מסוגרת ובצורה מארבע רוחותיה

Его окружает ров, в котором мог бы
поместиться четырех-семиэтажный дом.
у — сплошная стена толщиПо периметру
ной в два с половиной метра. Jtyu

 שעשוי להכיל בית בן ארבע,העיר מוקפת בחפיר
 העיר עטופה בחומה.)ואולי אפילו שבע( קומות
.טמומה בעובי של שניים וחצי מטר

Местные жители настолько уверены
в своей безопасности, что бросают вызов
человеку, на счету которого, как минимум, шесть успешных военных кампаний.
Взобравшись на самый верх городской
стены, они самоуверенно смотрят вниз
на расположившиеся в долине отряды Давида hа-Мелеха. Jio1)1!1@

 שהם מעזים,התושבים כה בטוחים בביטחונם
לזרוק כפפה לבן האדם אשר יכול לזקוף לחשבונו
 בעלותם.לפחות שישה מבצעים צבאיים מוצלחים
, מלאי בטחון עצמי, מביטים הם,על מקוף החומה
.על גדודיו של דוד המלך החונים למטה בעמק

[

[
СЛОВАРИК
подразделение для особых
боевых задач

 בחסות הליל,תחת מעטה הלילה

в темноте

 להסתנן,לחדור

пробираться, незаметно
появляться

ְפּרוֹנִ ָיקט

проникать e

חפיר

рвина, окоп

רוֹב

ров r

 פרימטר,היקף

протяженность, граница

ֶפּ ִר ֶימ ְטר

периметр t

 טמוּם,רצוף

непрерывный, полный

לוֹשׁנוֹי
ְ ְס ְפּ

сплошной y

מקומי

здешний

ֶמ ְס ְטנִ י

местный u

 דייר,תושב

обитатель

ִיטל
ֶ ז׳

житель i

רוֹסט וִ יזוֹב
ָ ְבּ

бросать вызов o

" "לזרוק כפפה,להציב אתגר
מילונצ‘יק

אוֹט ְריָ ד אוֹסוֹבּוֹגוֹ
ְ
נָ זְ נָ ֶצ׳נִ יָ ה

 כוחות מיוחדים,יחידה מובחרת

отряд особого
назначения q

פּוֹקרוֹבוֹם נוֹצ׳ִי
ְ  פּוֹדпод покровом ночи w

,[לזכותו ]של מישהו
[מוניטין ]של

за плечами (которого)

נָ ה ְס ֶצ׳טוּ

на счету 1)

 לעלות,לטפס

взойти, подняться

זוֹבּ ָר ְט ְסיָ ה
ְ ְו

взобраться 1!

בביטחון עצמי

гордо

מוֹאוּב ֶרנוֹ
ֶ
ָס

самоуверенно 1@
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Крепость готова выдержать и
штурм, и осаду. Но никто не ожидает, что скоро спецназ Давида hа-Мелеха
окажется внутри, минуя неприступные
стены. J1#1$1%1^1&1*

.המבצר מוכן ומזומן לעמוד בכל התקפה או מצור
 כי תוך זמן,איך איש איננו צופה את האפשרות
,קצר תופיע לה לפתע סיירת דוד המלך בתוך העיר
 שעד כה נראו בלתי,לאחר שחדרה דרך החומות
.עבירות בעליל

Ночью бойцы займут ключевые точки территории, а на рассвете город сам откроет ворота для миротворцев. J1(2)2!2@

,בלילה הלוחמים יתפסו את נקודות המפתח בשטח
עם עלות השחר העיר תפתח מעצמה את שעריה
,ללגיון השלום

И после неудавшегося бунта непокорные жители навсегда признают власть
Давида. J2#2$2%

ולאחר ניסיון כושל למרד התושבים הסוררים
.יכירו לעד בשלטונו של דוד

Останется только один вопрос. Как он
нашел уязвимое место в обороне противника? J2^2&

:ורק שאלה אחת בודדת נותרה עדיין ללא מענה
?כיצד הוא מצא את נקודת התורפה בהגנת האויב

[

[
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СЛОВАРИК

 מצודה,מבצר

форт

פּוֹסט
ְ ְק ֶר

крепость 1#

 הסתערות,התקפה

атака, наступление

טוּרם
ְ ְשׁ

штурм 1$

מצור

окружение, блокада

אוֹס ָדה
ָ

осада 1%

 סיירת,הכוחות המיוחדים
מובחרת

военные подразделения
специального назначения

ְס ֶפּ ְצנָ ז

спецназ 1^

 להימנע, לעבור,להימלט

пройти, обойти, избежать

ינוֹבט
ָ ִמ

миновать 1&

 לא נגיש,בלתי חדיר

недостижимый

טוּפּנִ י
ְ נֶ ְפּ ִר ְיס

неприступный 1*

 להחזיק,לתפוס

захватить, овладеть

זָ נְ יָ ט

занять 1(

 מקום אסטרטגי,עמדת מפתח

важное место

טוֹצ ָ׳קה
ְ יוּצ ָ׳ביָ ה
ֶ ְְקל

ключевая точка 2)

 תחום,שטח

место, земельное пространство

יטוֹריָ ה
ִ ֶט ִר

территория 2!

 חייל בכוח השלום,משכין שלום

лицо, способствующее
поддержанию мира

בוֹרץ
ֶ ירוֹט
ְ ִמ

миротворец 2@

 התקוממות,מרד

мятеж, восстание

בּוּנְ ט

бунт 2#

 סרבן,סורר

непослушный, мятежный

פּוֹקוֹרנִ י
ְ
ֶנ

непокорный 2$

[להכיר ]במשהו

воспринять

ְפּ ִריזְ נָ ט

признать 2%

פגיע

ранимый

אוּיָ ִזְב ִימי

уязвимый 2^
оборона 2&
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ק
МОЛОДОЙ
ИЕРУСАЛИМ

ירושלים צעירה

Высокая стена, встроенная в горный
фундамент, окружала этот город еще за
400 лет до Давида hа-Мелеха. J2*2(

 הקיפה, שבסיסה יצוק לתוך ההר,החומה הגבוהה
עיר זו כבר לפני ארבע מאות שנה לפני דוד
.המלך

Казалось, что она сможет надежно
защитить его от законных властей. Но
местный правитель — так называемый
Адони́ -Це́ дек — не станет полагаться на
крепость заграждений. J3)3!

 כי היא תוכל להגן בבטחה על העיר,נראה היה
, אך השליט המקומי.מפני השלטונות החוקיים
יסכל להסתמך על
ֵ  לא,העונה לשם אדוני צדק
.חוזק מגנניו

Готовясь противостоять освободительной армии Йеошу́ а бин Нуна, он соберет коалицию из пяти городов центра страны. С точки зрения участников
коалиции, она будет представлять собой довольно опасную и влиятельную
силу. J3@3#

בהתכוננו לעמוד כנגד צבא השחרור של יהושע
ַח ָדּה צבאית מחמש ערים של
ְ  הוא ירכיב י,בן נון
.מרכז הארץ

Однако Йеошуа бин Нуну достаточно
всего лишь одной эффектной победы в
Гиво́ не, чтобы подтвердить свою власть
над территориями Ярму́ та, Лахи́ ша,
Эгло́ на, Хеврона и Иерусалима. J3$

אך די לו ליהושע בן נון בניצחון מרשים אחד
 כדי לאמת את שלטונו על שטחיהן של,בגבעון
. חברון וירושלים, עגלון, לכיש,ירמות

[

[
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СЛОВАРИК

מובנה
ְ

вмонтированный, вставленный

וְ ְס ְטרוֹיֵ אנִ י

встроенный 2*

 בסיס,יסודות

основание

פוּנְ ָד ֶמנְ ט

фундамент 2(

 נקרא,מכּונֶ ה

именуемый

אמי
ִ ֵָטק נָ זִ ָיבי

так называемый 3)

מכשול, ביצור,מחסום

баррикада, преграда

זָ גְ ָרזְ ֶ׳דנִ יֶ ה

заграждение 3!

משחרר

освобождающий

בוֹבּוֹד ֶיטלְ נִ י
ִ
אוֹס
ְ

освободительный 3@

 יחדה,קואליציה

союз, ассоциация

קוֹאלִ ִיציָ ה
ָ

коалиция 3#

 אפקטיבי,יעיל

действенный

ֶא ֶפ ְק ִט ְיבנִ י

эффективный 3$
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ВОПРОСЫ

שאלות בנושא

ВЫПУСКА
Иерусалим конца двадцать пятого
века еще не похож на столицу. Это небольшой, 400 на 150 метров город, где почти не
встретишь израильтян.

חזותה של ירושלים בסוף המאה החמש עשרה
 מדובר בישוב.רחוקה עדיין מזו של עיר בירה
 שתופס שטח כולל של ארבע מאות על,לא גדול
 וכמעט ואין בו סיכוי,מאה חמישים מטרים בלבד
.להיתקל בבן העם הנבחר

Даже 300 лет спустя, во время правления шофтим, основное население города
будут составлять потомки йевусеев, которые были оставлены в живых Йеошуа
бин Нуном. J3%

 בעת,אפילו כעבור שלוש מאות שנה לאחר מכן
 עיקר אוכלוסיית העיר מורכבת,שפוט שופטים
 אשר יהושע בן נון,מצאצאי אותם היבוסים
.הותירם בחיים

Статус-кво сохраняется и в течение
двух лет правления Шауля, и в семилетний
период смены власти, последовавший за
этим. J3^

הסטטוס קוו נשאר בעינו גם במשך שתי שנות
 וגם בתקופה בת שבע,שלטונו של שאול המלך
.השנים של חילופי השלטונות הבאה לאחר מכן

Все изменится после 2891-го года, когда к стенам Иерусалима подойдет Давид
hа-Мелех.

אך הכל ישתנה לאחר שנת ב' אלפים שמונה מאות
 כאשר לחומותיה של ירושלים,תשעים ואחת
.ייקרב המלך דוד

***

***

Что приводит руководителя объединенного государства в этот небольшой
горный город, расположенный недалеко
от Бейт-Лехема? J3&

מה מביא את ראש המדינה המאוחדת לעיר הררית
? השוכנת לא הרחק מבית לחם,קטנה זו

Какая тайна заставляет его не спать по
ночам, внимательно изучая план местности и его историю? J3*

מה הוא הסוד שגורם לשנתו לנדוד ומכריח את
המלך לעיין במפה הטופוגרפית של האזור שוב
?ושוב וללמוד את קורותיו

[

[
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СЛОВАРИК

להשאיר בחיים

сохранить жизнь

ִיביְך
ִ אוֹס ָט ִביט וְ ז׳
ְ

оставить в живых 3%

סטטוס קוו

существующее положение дел

קבוֹ-טוּס
ְ
ְס ָט

статус-кво 3^

 מלוכד,מאוחד

совместный

אוֹבּייֵ ִדינֶ נִ י
ְ

объединенный 3&

מפת האזור

карта

נוֹס ִטי
ְ ְפּלָ ן ֶמ ְס ְט

план местности 3*
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ק
Найдет ли он в Иерусалиме то, зачем
он пришел сюда на заре своего правления
Израилем? J3(

 אשר בעבורו,האם הוא יימצא בירושלים את הדבר
?בא הנה בראשית ימי שלטונו על ישראל

Об этом и многом другом — в очередной серии проекта "Все звезды Торы". Явления, герои и истории, которые хочется
перечитывать снова и снова. J4)

על כך ועל דברים רבים אחרים — בפרק נוסף של
 גיבורים, תופעות:"הפרויקט "כל כוכבי התורה
וסיפורים שמתחשק לקרוא פעם אחר פעם
.מחדש
.וכעת — הקופסה השחורה

А сейчас — черный ящик.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК:
ПОДСКАЗКА №1

v

:הקופסה השחורה
הרמז הראשון

На этот раз содержимое черного ящика непосредственно связано с историей
спецоперации в Иерусалиме. То же, что помогло Давиду, обнаружить слабое звено в
защите города, поможет подобрать ключ
к ящику. J4!4@4#

הפעם תכולתה של הקופסה השחורה קשורה
ישירות עם סיפורו של המבצע הצבאי המיוחד
 מה שעזר לדוד למצוא את החוליה.בירושלים
 הוא אשר יעזור לנו,החלשה בהגנה על העיר
.למצוא מפתח אל הקופסה

А пока традиционная первая подсказка.

.ובינתיים — הרמז המסורתי הראשון

Содержимое этого черного ящика
конечно, но неисчислимо. Особенно —
на иврите, где его название всегда употребляется только во множественном
числе. J4$4%

 אך בלתי,תכולת הקופסה השחורה היא סופית
 בה המילה, ובמיוחד בשפה עברית,ספירה
.המציינת תכולה זו תמיד מופיעה בצורת זוגי

[

[
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СЛОВАРИК

 בראשית,בשחר

в начале

נָ ה זָ רה

на заре 3(

לקרוא מחדש

читать заново

ִיט ָיבט
ִ ֶפּ ֶרצ׳

перечитывать 4)

 באופן בלתי אמצעי,ישירות

напрямую

פּוֹס ֶר ְד ְס ְט ֶבנוֹ
ְ ֶנ

непосредственно 4!

החוליה החלשה

уязвимое место

ְסלָ בּוֹיֶ ה ֶזְבנוֹ

слабое звено 4@

למצוא מפתח מתאים

найти решение

פּוֹדוֹבּ ָרט ְקלְ יוּץ׳
ְ

подобрать ключ 4#

סופי

имеющий предел

קוֹנֶ ְצ׳נִ י

конечный 4$

 עצום,לא ניתן לספירה

несметный

ִיסלִ ִימי
ְ נֶ ִא ְיסצ׳

неисчислимый 4%
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ДАВИД:

התגלותו של דוד

РАСКРЫТИЕ
В 2882 году в доме Иша́ я из БейтЛехема появляется неожиданный гость.
Для принесения корба́ на в город прибыл
сам Шмуэ́ ль hа-нави — великий судья и руководитель. J4^

בשנת ב' אלפים שמונה מאות שמונים ושתים
בביתו של ישי בית הלחמי מופיע אורח בלתי
, שופט גדול ומנהיג דגול, שמואל הנביא.צפוי
,הגיע העירה להבאת הקרבן

Никто не догадывается, что у этого
визита есть еще одна важная цель. J4&4*

 שלביקור זה ישנה,ואף אחד לא מעלה על דעתו
.עוד מטרה חשובה נוספת אחת

Шмуэлю hа-нави известно, что здесь,
в Бейт Лехеме, живет человек, который в
скором будущем станет руководить Израилем. Он должен найти избранника и подготовить его к выполнению ответственной миссии. J4(

 גר אדם, בבית לחם, שכאן,ידוע לו לשמואל הנביא
 עליו למצוא.אשר בעתיד הקרוב ינהיג את ישראל
את הנבחר ולהכינו לביצוע המשימה האחראית
.המצפה לו

Так в атмосфере строгой секретности 28-летний Давид узнает, что ему
предстоит возглавить израильское государство. J5)

וכך באווירה של סודיות גמורה נודע לדוד בן
 שהוא צפוי לעמוד בראש,העשרים ושמונה
.המדינה הישראלית

***

***

Прогноз, переданный через пророка,
начинает реализовываться.

התחזית שנמסרה על ידי הנביא מתחילה להתגשם
.במציאות

В течение года после этого события
Давид одерживает победу над Гольятом.
За этим следуют еще несколько успешных
военных кампаний против средиземноморских захватчиков; сражение против

במהלך השנה הסמוכה לקבלת הבשורה דוד
 את הצלחה ראשונה.קרב על גלית-גובר בדו
זו מלווים מספר מסעות צבאיים מוצלחים נגד
 בני גזר, נגד גשור:תיכוניים-הכובשים הים
. וכן קרב צקלג,והעמקלים

[

[

מילונצ‘יק

СЛОВАРИК

 לבוא,להגיע

прийти, приехать

ְפּ ִר ִיבּיט

прибыть 4^

 להסיק,לנחש

угадывать

דוֹגָ ִד ָיב ְט ְסיָ ה

догадываться 4&

ביקור

посещение

וִ יזִ יט

визит 4*

]אדם[ נבחר

избранный

יזְבּ ָרנִ יק
ְ ִא

избранник 4(

סודיות מוחלטת

конфиденциальность
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ק
Гшура, гизри́ тов и амелеки́ тов; битва в
Цикла́ ге. J5!5@
Во всех битвах Давид сражается в первых рядах своего войска. J5#

.בכל קרביו דוד נלחם בין השורות הראשונות

Его популярность растет на глазах.
Через год национальный герой становится
руководителем штата Йеуды. J5$

 כעבור.האהדה שהקהל רוכש לו עולה כעל שמרים
.שנה הגיבור הלאומי הופך לראש מטה יהודה

у он проведет семь лет.
На этом посту
Итоги правления в отдельно взятом
штате впечатляют всех жителей страны.
J5%5^

.בתפקיד זה הוא יישאר שבע שנים
תוצאות ממשלו במטה בודד אחד מרשימים את
.כל תושבי הארץ

В 2891-м году представители всех двенадцати штатов Израиля придут в резиденцию Давида в Хевроне, чтобы назначить его руководителем объединенного
государства. J5&

בשנת אלפיים שמונה מאות תשעים ואחד נציגי
כל שניים עשר המטות יבואו אל משכנו של
דוד בחברון בכדי למנותו לתפקיד ראש המדינה
.המאוחדת

Итог общенационального выбора
полностью совпадает с решением, о котором Давиду стало известно за 9 лет до этого события через Шмуэля hа-Нави. J5*

לאומית תואמת לגמרי-תוצאת הבחירה הכלל
 אשר נודעה לדוד תשע שנים לפני,את ההחלטה
.האירוע המדובר מפיו של שמואל הנביא

В возрасте 37 лет Давид объединяет
под своим началом 12 штатов Израиля и
принимает решение сделать своей столицей Иерусалим. J5(

בגיל שלושים ושבע דוד מאחד תחת שלטונו
את שניים עשר מטות ישראל ומקבל החלטה
.אסטרטגית לקבוע את בירתו בירושלים

[

[
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תיכוני-ים

относящийся к области
Средиземного моря

 פולש,כובש

агрессор, завоеватель

זָ ְכ ָב ְטצ׳ִיק

захватчик 5@

 בראשות,בשורות הראשונות

впереди, во главе

וְ ֶפּ ְר ִביְך ְריָ ָדְך

в первых рядах 5#

לצמוח במהירות

быстро расти

ָר ְס ִטי נָ ה גְ לָ זָ ְך

расти на глазах 5$

 עמדה,תפקיד

должность, звание

פּוֹסט
ְ

пост 5%

 נפרד,בודד

отдельный

אוֹט ֶדלְ נוֹ וְ זְ יָ ִטי
ְ

отдельно взятый 5^

 מעון,משכן

место жительства

ֶרזִ ֶידנְ ִציָ ה

резиденция 5&

ארצי- כלל,לאומי-כלל

всенародный

[...] תחת שליטת

под управлением
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נוֹמוֹר ְס ִקי
ְ  ְס ֶר ִדיזֶ ְמсредиземноморский 5!

общенациональный 5*
אוֹבּ ְשׁ ֶצ׳נָ ִציאוֹנָ לְ נִ י
ְ

פּוֹד נָ צ׳ָלוֹם

под началом 5(

בס“ד

v

ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

שאלות לעבודה עצמית

"Мелех" — в приблизительном переводе "царь" или "король" — это изначально выборная должность. О том, кто и по
какому принципу должен выбирать Израильского царя, — в материалах "Старс
Приглашает". J6)6!

РАМБАМ, ИЗ КНИГИ
″hИЛЬКОТ МЛАХИМ″

מלכתחילה איוש תפקיד המלך נעשה בעקבות
 מהו העיקרון המנחה בבחירת.בחירות כלליות
המלך ומי הם בעלי זכות ההצבעה — עעל כך אתם
."מוזמנים לקרוא בחוברת "סטארס מזמין

 מספרו "הלכות,רמב"ם
' הלכה א,' פרק ג,"מלכים

Царь Израиля обязан написать Книгу
Торы — Се́ фер Тора́ .

 כותב לו ספר,"בעת שישב המלך על כסא מלכותו
.תורה לעצמו

Даже он если унаследовал Сефер
Тора от предков, он должен был лично
написать собственный экземпляр и сверить его с оригинальной версией, которая
хранится в специальном помещении Бэйт
hа-Микдаш. J6@6#

 ומגיהו מספר,יתר על הספר שהניחו לו אבותיו
...העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד

После этого Сефер Тора сопровождал
царя почти везде — даже за обеденным
столом. Обычно это была миниатюрная
копия, которую было удобно носить в
руке. J6$

, יוצא למלחמה והוא עמו...לא יזוז מלפניו..."ו
 מיסב והוא, יושב בדין והוא עמו,נכנס והוא עמו
." "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו:כנגדו שנאמר
. שנוח לשאתו ביד, זה היה העתק זעיר,על פי רוב

מילונצ‘יק

СЛОВАРИК

 שאינו מוחלט,קרוב

примерный

ְפּ ִר ְיבּלִ יזִ ֶיטלְ נִ י

приблизительный 6)

נבחר

электоральный

יבּוֹרנִ י
ְ ִו

выборный 6!

לרשת

получить в наследство

דוֹבט
ָ ֶאוּנָ ְסל

унаследовать 6@

 עותק,פריט

предмет, образец

ֶא ְקזֶ ְמ ְפּלְ יָ ר

экземпляр 6#

 מיניאטורי,ממוזער

крошечный, малый

יוּרנִ י
ְ ִמינִ ָיא ְט

миниатюрный 6$
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ПРАЗДНУЕМ РОШ hА-ШАНА
И СУККОТ?
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k ГДЕ НАХОДИТСЯ «ЦИНОР»?
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НЕПРИСТУПНАЯ

חדיר-מבצר בלתי

КРЕПОСТЬ
Даже сегодня остатки укреплений
древнего Йевуса впечатляют археологов. Jq

אפילו היום הנותר מביצוריה של יבוס העתיקה
.מרשים את החוקרים

Так, во время раскопок на восточном
склоне города Давида обнаруживаются
фрагменты городской стены — той самой, которая предстала перед взором
Йеошуа. Ее возраст датируется 21-м веком
— временами Авраама-авину. Jwert

 בשעת החפירות בשיפוליה המזרחיים, לדוגמא,כך
של עיר דוד נתגלו שרידים של חומת העיר — של
 זמן. אשר נגלתה לעיניו של יהושע,אותה החומה
— הקמתה מתוארך אל המאה העשרים ואחד
.לזמניו של אברהם אבינו

Имея толщину в 2,5 метра, стена сложена из крупных необтесанных камней,
встроенных в горный фундамент. Jy

 והיא בנויה,עובי החומה מגיע לשניים וחצי מטר
 אשר נקבעו אל,מסותתות-מאבנים גדולות בלתי
.תוך בסיס ההר

Другие части этой же конструкции
были найдены при раскопках в южных
кварталах города. Jui

חלקים אחרים של אותו המבנה נמצאו בין
.החפירות בשכונות הדרומיות של העיר

Позднее, во времена Первого Бейт hаМикдаш, ее отдельные фрагменты были
интегрированы в другую большую стену,
ограждавшую Иерусалим. Jo

 כבר בזמן שבית המקדש היה,מאוחר יותר
 מספר מקטעים של החומה שולבו אל תוך,קיים
 שהגנה על ירושלמים מפני,חומה גדולה אחרת
.תוקפיה

[

[

СЛОВАРИК

ביצורים

фортификация

מילונצ‘יק

חפירות

אוּק ֶר ְפּלֶ נִ יָ ה
ְ

укрепления q

קוֹפּ ִקי
ְ ָר ְס

раскопки w

 שיפולי ההר, מורד,מדרון

откос, скат

ְס ְקלוֹן

склон e

 שריד ארכיאולוגי, קטע,רסיס

отрывок, осколок

ְפ ָרגְ ֶמנְ ט

фрагмент r

[לעמוד נגד עיני ]מישהו

появиться перед

ְפּ ֶר ְד ְס ָטט ֶפּ ֶרד
וְ זוֹרוֹם

предстать перед
взором t

בלתי מסותת

неотделанный

אוֹבּ ֶט ָסנִ י
ְ ֶנ

необтесанный y

 קונסטרוקציה,מבנה

строение, устройство

רוּק ִציָ ה
ְ קוֹנְ ְס ְט

конструкция u

 שכונה,רובע

район

ְק ָב ְר ָטל

квартал i

 למזג,לשלב

соединять, консолидировать

ירוֹבט
ָ ִאינְ ֶטגְ ִר

интегрировать o
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***

Чтобы представить, насколько защищенным выглядел такой город, надо
учесть не только высоту горного массива
и самой стены, но и эрозию почв. J1)1!

 עד כמה נראתה עיר,בכדי שנוכל לתאר לעצמנו
 עלינו לקחת בחשבון לא רק את גובה,זו מבוצרת
 כי אם גם את,גוש ההרים ואת גובה החומה עצמה
.סחף הקרקעות

Так, долина Кидро́ н, огибающая город Давида с востока, во времена йевусеев должна была находиться на 12 метров
глубже, чем сегодня. А Центральная долина, граничащая с западной стороной города, спускалась вниз на 18 метров. J1@

 החובק את עיר דוד, עמק קדרון, לדוגמא,כך
 בימי היבוסים היה צריך להיות עמוק,ממזרחה
 ואילו, מאשר הוא היום,יותר בשנים עשר מטרים
, שגובל בפאת העיר המערבית,עומק הגיא המרכזי
היה גדול יותר ממה שהוא היום בשמונה עשר
.מטרים

Таким образом, без учета мощных
укреплений, город был отделен от путника высотой четырех-семиэтажного
дома. J1#

 העיר, גם ללא הביצורים האיתנים,על פי חישוב זה
הייתה מתנשאת מעל ראשם של עוברי האורח
לגובה של בניין בן ארבע )ובמקומות מסוימים
.אפילו שבע( קומות

Естественная защита территории отсутствовала только на севере. Но именно
там была возведена мощная башня, блокировавшая подходы к населенному
пункту. J1$1%

 ולכן,רק בצפון לא הייתה לעיר הגנה טבעית
 שחסם כל אפשרות,דווקא שם הוקם מגדל איתן
.של גישה אל נקודת היישוב

Для каждого, кто, находясь в долине,
смотрел вверх на возвышающийся над
ним город, Иерусалим должен был казаться действительно неприступной крепостью. J1^

 המתבוננים,בעיניהם של הנמצאים בתוך העמק
 ירושלים הייתה,על העיר המתנשאת מעליהם
.חדיר לחלוטין-חייבת להיראות כמבצר בלתי

[

[
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 גוש הרים,גוש

скопление, однородная горная
возвышенность

ָמ ִסיב

массив 1)

 סחף,בליה

разрушение

ֶארוֹזִ יָ ה

эрозия 1!

 קרוב,גובל

смежный, близкий

גְ ָרנִ יצ׳ ְָשׁצ׳ִי

граничащий 1@

 נוסע,עובר אורח

путешественник, странник

פּוּטנִ יק
ְ

путник 1#

לחסום

препятствовать

ירוֹבט
ָ לוֹק
ִ ְבּ

блокировать 1$

מקום יישוב

место проживания

נָ ֶסלֶ נִ י פּוּנְ ְקט

населенный пункт 1%

 אינו חדיר,אינו נגיש

недостижимый

טוּפּנִ י
ְ נֶ ְפּ ִר ְיס

неприступный 1^
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***

***

Формально находясь в управлении израильского государства, жители города
уже четыре столетия подряд претендуют
на самоопределение. J1&1*

אף כי מבחינה רשמית תושביה של עיר זו נמצאים
 כבר ארבע מאות,בריבונותה של מדינה יהודית
שנה הם לא מפסיקים לטעון לזכות ההגדרה
.העצמית

Момент истины наступает тогда, когда Давид hа-Мелех берет в свои руки руководство страной. J1(2)

 כאשר דוד המלך נוטל את,רגע האמת מגיע
.מושכות השלטון במדינה לידיו

Узнав о визите первого лица, йевусеи
запирают подъезды к городу и переходят
на осадное положение. J2!2@

,בשומעם על ביקורו של משרת העם רם המעלה
היבוסים חוסמים את כל דרכי הגישה לעיר
.ועוברים למצב של מצור

Бунтующий город встречает своего
законного правителя укрепленными стенами, на которых разместились отряды
снайперов. J2#2$

העיר הסוררת פוגשת את נגידהּ החוקי בחומות
.בצורות ובפלוגות צלפים מעליהם

***

***

Чем вызвана такая резкая реакция на
приезд первого лица? Какие меры предпримет Давид? Войску Давида не остается ничего другого, как ждать решения
главнокомандующего. И возможно, размышлять о тех событиях, которые привели их к этому месту. И захватывающей
истории, которая началась более 800 лет
назад. J2%2^

מה עורר תגובה כה חריפה להגעתו של בכיר פקידי
הממשל? באילו אמצעים ינקוט דוד? לצבאו
, כי אם לחכות להחלטת המצביא,לא נותר דבר
, אשר הביאום,ואולי גם להרהר באותם האירועים
 ובאותו סיפור מרתק, עד הולם,כדאמרי אינשי
שהתחיל לפני יותר משמונה מאות שנים קודם
.לכן

[

[

СЛОВАРИК

 להתיימר,לטעון לזכות

требовать, притязать

דוֹבט
ָ ְְפּ ֶר ֶטנ

претендовать 1&

הגדרה עצמית

право нации на собственную
национальную государственность

מוֹאוֹפּ ֶר ֶדלֶ נִ יֶ ה
ְ
ָס

самоопределение 1*

רגע האמת
,לקחת ]דבר מה[ לידיים
ליטול שליטה
 דרך גישה,כניסה

переломный момент

מוֹמנְ ט ִא ְיס ִטינִ י
ֶ

момент истины 1(

брать контроль

רוּקי
ִ ְבּ ָרט וְ ְסבוִֹ י

брать в свои руки 2)

подход, вход, доступ

פּוֹדיֵ זְ ד
ְ

подъезд 2!

מצב של מצור

блокада

אוֹס ְדנוֶֹ ה פּוֹלוֹזֶ ׳נִ יֶ ה
ָ

осадное положение 2@

 סורר,מורד

восстающий

טוּיוּשׁצ׳ִי
ְ
ְבּוּנ

бунтующий 2#

צלף

стрелок

ְסנָ ֶיפּר

снайпер 2$

 מצביא,מפקד עליון

военачальник

דוּיוּשׁצ׳ִי
ְ
ְנוֹקוֹמנ
ָ גְ לָ ְב

главнокомандующий 2%

מרתק

увлекающий

יוּשׁצ׳ִי
ְ זָ ְכ ָב ִט ָיב

захватывающий 2^
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ИСТОРИЯ ОДНОГО

ההיסטוריה
של הסכם אחד

СОГЛАШЕНИЯ
2084-й год. Авраам-авину совершает
сделку века. Он покупает у хеттов пещеру
Махпела́ в районе Хеврона. J2&

 אברהם.השנה היא שנת אלפיים שמונים וארבע
 הוא רוכש מבני חת.אבינו עושה את עסקת המאה
.את מערת המכפלה באזור חברון

Продавцы обеспокоены. Общеизвестно, что это только начало. В конечном
итоге потомки Авраама унаследуют все
окружающие земли. J2*

. ידוע לכל כי זו רק ההתחלה:אך המוכרים מודאגים
בסופו של דבר צאצאיו של אברהם יירשו את כל
.הארצות שמסביב

Чтобы обеспечить себе спокойное будущее, местные жители включают в договор купли-продажи дополнительное соглашение. J2(3)

 תושבי,על מנת להבטיח לעצמם עתיד שליו
.המקום כוללים בחוזה המכר סעיף אחד נוסף

В обмен на частную собственность в
Хевроне Аврааму предлагается гарантировать права населения, чьи личные владения находятся на территории Йевуса — будущего Иерусалима.

בתמורה לזכות על רכוש פרטי בחברון אברהם
נדרש לערוב לזכויות האוכלוסייה שנחלותיה
 העיר,נמצאות בשטחה המוניציפלי של יבוס
.שבעתיד תקרא בשם ירושלים

Он должен удостоверить своей подписью, что даже его наследники не будут занимать дома и участки местных жителей
без их разрешения.
Авраам соглашается. J3!3@

 כי אפילו,הוא חייב לאשר בחותמתו האישית
יורשיו לא יהיו רשאים לתפוס את בתיהם
.ושדותיהם של תושבי המקום ללא הסכמתם
.אברהם ניאות לקבל על עצמו תנאי זה

***

***

2488 год. Около 400 лет спустя потомки Авраама возвращаются в Землю Израи-

השנה היא שנת ב' אלפים ארבע מאות שמונים
 ארבע מאות שנה מאוחר יותר צאצאיו.ושמונה

[

[

מילונצ‘יק

עסקת המאה
 בסיכומו של,בסופו של דבר
עניין

СЛОВАРИК

очень важная сделка

ְס ֶדלְ ָקה וֶ ָקה

сделка века 2&

в конце концов

ו קוֹנֶ ְצ׳נוֹם ִאיטוֹגה

в конечном итоге 2*

חוזה מכר

сделка по покупке и продаже
товаров

רוֹדז׳ָה
ָ פּ-ה
ְ ָקוּפּלְ י
ְ

купля-продажа 2(

 חוזה,הסכם

договор

סוֹגְ לָ ֶשׁנִ יֶ ה

соглашение 3)

 להסמיך,לאשר

подтвердить, заверить

טוֹב ִריט
ֶ אוּדוֹס
ְ

удостоверить 3!

יורש

преемник

נָ ְסלֶ ְדנִ יק

наследник 3@
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ля. За падением Йерихо́ следует победа в
Айе и триумфальная кампания в Гивоне,
выигранная без потерь. J3#

 את מפלת.של אברהם שבים אל ארץ ישראל
יריחו מלווה הצלחת הקרב על עי ומסע צבאי
 שנסתיים ללא הרוג אחד,עטור הניצחון בגבעון
.לכוחותינו

Но победители еще 400 лет не спешат
обживать город. J3$

אבל המנצחים עוד ארבע מאות שנה תמימות
.נמנעים מליישב את עיר הנצח

С одной стороны, их останавливает соглашение Авраама.

 עוצר בעדם ההסכם החתום על ידי,מצד אחד
.אברהם

С другой стороны, им пока не известно о будущей исторической роли нескольких гектаров земли, находящихся в
общественном владении в границах этого
города. J3%

 הם עוד לא יודעים על התפקיד ההיסטורי,מצד שני
 שמספר דונמים רבועים הנמצאים,המיוחד
 ישחקו בעתיד,בשימוש ציבורי בשטחה של יבוס
.האומה והאנושות

***

***

Через 800 с лишним лет после сделки
Авраама, Давид hа-Мелех берет в свои руки
управление страной и принимает решение
о переносе столицы. J3^

כעבור יותר מארבע מאות שנה מאז העסקה של
אברהם דוד המלך נוטל את מושכות השלטון
.בארץ לידיו ומקבל החלטה על העברת הבירה

Пока еще мало кто знает, что именно
там находится особая территория, которая
в будущем пригодится для постройки Бейт
hа-Микдаш.

 כי דווקא שם,אך מעטם הם היודעים לעת עתה
 שישמש בעתיד להקמת,נמצא השטח המיוחד
.בית המקדש

Давиду предстоит превратить город
с древней историей в центр нового независимого государства, обустроить и расширить его, построить здесь новые общественные и государственные здания. J3&

דוד נדרש להפוך עיר בעלת היסטוריה עתיקת
 לפתחה,יומין למרכזה של מדינה עצמאית חדשה
 לבנות במקום קריית הממשלה ומבני,ולהרחיבה
.ציבור חדשים

Однако увидев приближающегося Давида, йевусеи перекрывают входы в го-

 היבוסים,אך בראותם את דוד המתקרב אל העיר
חוסמים את כל הכניסות לתוכה ופורשים על
[

[

מילונצ‘יק

СЛОВАРИК

 הקשור לניצחון,חגיגי

победный, торжественный

יאוּמ ָפלְ נִ י
ְ ְט ִר

триумфальный 3#

 להתאים למגורים,ליישב

осваивать новые места

ִיבט
ָ אוֹבּז׳
ְ

обживать 3$

 דונם10

10,000 кв. метров

גֶ ְק ָטר

гектар 3%

-יותר מ

больше, свыше

ישׁנִ ים
ְ ְִס ל

с лишним 3^

 להתאים,לפתח

приготовить, устроить

רוֹאיט
ִ אוֹבּוּס ְט
ְ

обустроить 3&
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ק
род и выставляют на его стенах древние
артефа́ кты с копией соглашения Авраама. J3*3(

ВОПРОС
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

חומותיה לראוות כל את חפצי העדות העתיקים
.עם העתק ההסכם החתום בידי אברהם

v

שאלה לדיון

Итак, даже через 8 столетий после
сделки в Махпела, все жители Иерусалима
помнят, что их пребывание в городе зависит от заключенного с Авраамом соглашения. J4)

 גם כעבור שמונה מאות לאחר עסקת המכר,ובכן
של מערת המכפלה כל אוכלוסיית ירושלים זוכרת
 כי ישיבתם בעיר תלויה בהסכם שאליו הם,היטב
.הגיעו עם אברהם

Но теперь они решают исказить его
смысл и добавить в соглашение ранее не
существовавшие условия. Какие именно? J4!

ברם כעת הם מחליטים לעוות את משמעותו
.ולהוסיף להסכם זה תנאים שמעולם לא היו בו
?באילו תנאים מדובר

Ответ — в материалах "Старс Приглашает".

התשובה לכך נמצאת במאמרי החוברת "סטראס
.מזמין

ИТОГИ

סיכום של דיון

ОБСУЖДЕНИЯ
Итак, соглашение Авраама исходит из
того, что владение землёй разделяется на
два типа — общегосударственное и частное.

 כי, ההסכם עם אברהם מתבסס על כך,ובכן
— הבעלות על שטחי אדמה מתחלקת לשני סוגים
.מדינית ובעלות פרטית-בעלות ציבורית

Земля, находящаяся в государственной собственности, не принадлежит

האדמה הנמצאת בבעלות מדינית איננה שייכת
 אלא,באופן אישי לאף אחד מתושבי המדינה

[

[
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СЛОВАРИК

 לחפות,לחסום

преграждать

ֶפּ ֶר ְק ִר ָיבט

перекрывать 3*

 מוצר,פריט

предмет, явление

ָא ְר ֶט ָפ ְקט

артефакт 3(

שהייה

нахождение, присутствие

ְפּ ֶר ִבּ ָיבנִ יֶ ה

пребывание 4)

 לסלף,לעוות

искривить, исковеркать

ִא ְיס ָקזִ יט

исказить 4!
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лично жителям страны, но может использоваться для общенациональных проектов. J4@

 כולל ניצולה,מיועדת לשימוש ציבורי כללי
.לאומיים-במסגרת פרויקטים כלל

Существование же частной собственности дает возможность выделить личный участок каждому. J4#

 מאפשר, לעומת זאת,מושג הבעלות הפרטית
.להקציב לכל פרט מגרש אדמה באופן אישי

***

***

Государственную собственность на
Землю Израиля гарантировали еще Аврааму. В 2488 году, когда его потомки вернулись сюда под руководством Йеошуа, обещание стало осуществляться.

הערובה לבעלות מדינית על ארץ ישראל ניתנה עוד
,(לאברהם )בבחינת הבטחת ה' כאילו היא עשויה
,ובשנת אלפיים ארבע מאות שמונים ושמונה
,כאשר צאצאיו חזרו הנה בהנהגתו של יהושע
.הבטחה זו התחילה להתממש

По мере заселения земли потомки Авраама автоматически получали здесь свои
личные участки земли.

ככל אשר הלכו צאצאיו של אברהם ויישבו את
 הם היו מקבלים אוטומטית את נחלותיהם,הארץ
.האישיות

Это было возможно везде, кроме Йевуса.
Хотя с государственной точки зрения,
этот город входил в состав Израиля, часть
его территории уже находилась в частной
собственности местных жителей. И в соответствии с соглашением Авраама, передать ее в руки новых владельцев было
возможно лишь с согласия собственников. J4$4%4^

. למעט יבוס,הדבר היה אפשרי בכל מקום
 שמבחינה מדינית עיר זו נכללה,חרף העבודה
 חלק,בשטחה הריבונית של המדינה היהודית
מקרקעותיה כבר נמצאו בבעלות פרטית של תושבי
 מסירתן, בהתאם להסכם עם אברהם, ולכן,המקום
לידי בעליהן החדשים הייתה אפשרית אך ורק
.במידה שהמחזיקים הנוכחיים בהן יסכימו לכך

***

***

Как и в любом городе, в Йевусе существует смешанная собственность на
землю. Частные владения соседствуют с

 גם ביבוס הבעלות על שטחי העיר,כמו בכל עיר
 כלומר קרקעות פרטיות שכנו לצד,הייתה מעורבת
.אדמות מדינה השייכות לכלל הציבור

[

[
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СЛОВАРИК
государственная
собственность 4@

имущество, принадлежащее
частному лицу

גוֹסוּד ְר ְס ְט ֶבנָ יָ ה
ָ
נוֹסט
ְ סוֹבּ ְס ְט ֶב
ְ
צ׳ ְָס ְטנָ יָ ה
נוֹסט
ְ סוֹבּ ְס ְט ֶב
ְ

быть частью [чего-либо]

סוֹס ָטב
ְ כוֹדיט ו
ִ ְו

входить в состав 4$

בעלות המדינה/רכוש

имущество, принадлежащее
государству

ית/בעלות פרטי/רכוש
- להשתייך ל,להיכלל

[ למסור ]דבר מה[ לידי ]פלוניпередать [что-то] другому лицу
בעלים

владелец
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частная
собственность 4#

רוּקי
ִ ְ ֶפּ ֶר ָדט וпередать [что-то] в руки 4%
סוֹבּ ְס ְט ֶבנִ יק
ְ

собственник 4^
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ק
общественными территориями, принадлежащими государству.
Новый столичный статус изменит их
до неузнаваемости, превратив небольшой город в крупный международный
центр. J4&

מעמדה החדש של העיר בתור בירת המדינה יישנה
 ְבּ ָה ְפכּוֹ עיר לא גדולה למרכז,את חזותם ללא היכר
.בינלאומי חשוב

На удивление, сами жители будущей
столицы реагируют на эту новость резко
отрицательно.

 תושבי הבירה העתידית מגיבים,למרבה הפלא
.לבשורה זו בשלילה גמורה

И хотя их претензии лишены юридической силы, у Давида не остается выбора. Он вынужден вновь освобождать от
бунтовщиков принадлежащую ему территорию. J4*4(

 והם לא משאירים,לטענותיהם אין תוקף משפטי
 מלבד שחרור מחדש של,לדוד ברירה אחרת
 מן המורדים שהתבססו,השטח השייך לו בצדק
.בו

***

***

Подробности операции — в следующей части выпуска. А пока — еще одна
подсказка о содержимом черного ящика.

 בינתיים.פרטי המבצע — בהמשך המהדורה
— עוד רמז אחד בנוגע לתכולתה של הקופסה
.השחורה

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК:
ПОДСКАЗКА №2

v

:הקופסה השחורה
הרמז השני

Каждый год, во время праздника Роша-Шана́ , принимается решение о бюджете
каждого человека в новом году.

כל שנה בחג ראש השנה מתקבלת ההחלטה על
פרנסתו של כל אדם בשנים עשר עד שלושה עשר
.החודשים הקרובים

Содержимое этого черного ящика также находится в ведении высших

תכולתה של הקופסה השחורה אף היא שייכת
 אך,לתחום השיפוט של הקנצלרייה השמימית

[

[
СЛОВАРИК
преобразить
[

ִאיזְ ֶמנִ יט דוֹ
אמוֹס ִטי
ְ
ֵנֶ אוּזְ נָ ָבי

изменить до
неузнаваемости 4&

 תביעות,טענות

жалобы, требования

ְפּ ֶר ֶטנְ זִ יִ י

претензии 4*

תוקף משפטי

применимость [документа] в определенное
время на определенной территории

יוּר ִיד ֶיצ ְ׳ס ָקיָ ה ִסילָ ה
ִ

юридическая сила 4(

מילונצ‘יק

[ לשנות ללא היכר
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инстанций. Но его "приход" и "расход"
определяется на 14 дней позже — во время праздника Суккот. J5)5!5@5#

שיעור "הכנסתו" ו"הוצאתו" נקבע ארבעה עשר
.יום מאוחר יותר — במועד חג הסוכות

ТАКТИКА ДАВИДА

טקטיקה של דיד

Итак, в начале девяностых Давид во
главе войска Израиля подходит к Иерусалиму. Дойдя до стен города, он сталкивается с сопротивлением.

 בתחילת שנות התשעים דוד בראש צבא,ובכן
, בקרבו אל חומות העיר.ישראל ניגש לירושלים
.הוא נתקל בהתנגדות עזה

Давид призывает местных жителей
пропустить власти на территории, где через несколько десятилетий будет возведен
Бейт hа-Микдаш. Те отказываются.

דוד קורא לתושבים המקומיים להניח לנציגי
השלטון להגיע אל המקום שבו בעוד מספר עשורים
. אך אלה מסרבים,בודדים יוקם בית המקדש

Что дальше?

?מה הלאה

На первый взгляд, у Давида есть два
варианта: быстрый штурм или изматывающая осада. Осада требует длительного времени и серьезных ресурсов.
Штурм может привести к человеческим
жертвам. J5$

: לפני דוד עומדות שתי אפשרויות,ממבט ראשון
 מצור דורש זמן.הסתערות מהירה או מצור מתיש
 ההסתערות יכולה, מאידך.רב ומשאבים ניכרים
.להוביל לקרבנות בנפש

Давид выбирает третью, неожиданную тактику.

.דוד בוחר בטקטיקה שלישית ובלתי צפויה

Добровольцам предложено сформировать небольшое элитное подразделение, которое выполнит сложное и опасное
задание. Когда-то Давид сам откликнулся
на подобный призыв и победил Гольята в

,מתנדבים מתבקשים להקים יחידת עלית קטנה
 פעם.שתצטרך לבצע משימה קשה ומסוכנת
דוד עצמו נענה לקריאה מעין זאת וניצח את גלית
 כעת לראש הסיירת מתמנה יואב בן.בעמק האלה
.צרויה
[

[

מילונצ‘יק

СЛОВАРИК

בניהול

в распоряжении, управлении

ו וֶ ֶדנִ יִ י

в ведении 5)

שלב שלטוני או משפטי

суд, авторитет

ִאינְ ְס ָטנְ ִצייָ ה

инстанция 5!

הכנסה

выручка

ְפּ ִריכוֹד

приход 5@

הוצאה

затрата

ָר ְסכוֹד

расход 5#

 מפרך,מתיש

утомительный

יוּשׁצ׳ִי
ְ ִאיזְ ָמ ִט ָיב

изматывающий 5$
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ק
долине Аэла́ . Теперь во главе спецотряда
встал Йоа́ в бен Цру́ я. J5%5^5&
Ему предстоит выполнить первую
часть плана и взять под свой контроль
точку под названием «цинор». О том, что
это такое — в традиционной рубрике «Иврит за 5 минут».

עליו מוטלת האחריות לביצוע חלקה הראשון של
 הוא נדרש להשתלט על הנקודה המכונה:התכנית
 על מהות ה"צינור" מיד נרחיב במדורנו.""צינור
." דקות5-הקבוע "עברית ב

6

6

מילונצ‘יק

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

 דקות5-עברית ב

В современном иврите «цинор» — это
трубка или труба, в том числе водопроводная.

 כל אחד ידוע מה זה צינור — זרנוק או,למעשה
 המשמש בין היתר להזרמת מים,גליל ארוך ונבוב
.וביוב

Значение слова можно вывести даже
из его строения.

על משמעות המילה ניתן ללמוד אפילו מהמבנה
.שלה

Сочетание «цади-нун» имеет значение
«сжимать, сгруппировывать». Сочетание
«нун-рейш» означает постоянный поток.

. קיבוץ,צמד האותיות צד"י ונו"ן מציין כיווץ
 מציין, לעומת זאת,צמד האותיות נו"ו ורי"ש
.זרימה מתמדת

Сложив вместе две корневые ячейки,
можно получить слово цинор — то есть нечто, что обхватывает поток жидкости и не
дает ей разлиться в разные стороны. J5*

,בצרפנו יחד את שתי היחידות השורשיות הללו
 כלומר משהו שחובק,"נקבל את המילה "צינור
.זרם של נוזל ולא נותן לו להישפך לכל הצדדים

Специалисты не исключают, что раньше это слово могло иметь другое значение. Среди возможных вариантов — название городских укреплений, высокая
башня, засов на городских воротах и даже
вид холодного оружия, нечто вроде кинжала. J5(6)

 שפעם,מומחי הלשון אינם שוללים אפשרות
 בין.למילה זאת יכלה להיות גם משמעות שונה
שמם של ביצורים
האפשרויות השונות שהועלו — ש
 בריח על פי שער העיר, מגדל גבוה,עירוניים
.מה הדומה לפגיון- דבר,ואפילו סוג של נשק קר

[

[

СЛОВАРИК

מתנדב

волонтер

דוֹבּרוֹבוֹלֶ ץ
ְ

доброволец 5%

יחידת עלית

отборная военная часть

פּוֹד ָרזְ ֶדלֶ נִ יֶ ה
ְ ֶאלִ ְיטנוֶֹ ה

элитное подразделение 5^

-להיענות ל

ответить, отозваться

נוּט ְסיָ ה
ְ אוֹט ְקלִ ְיק
ְ

откликнуться 5&

 יחידה,תא

небольшая единица, частица

׳יקה
ָ יָ ֶצ

ячейка 5*

בריח

задвижка, щеколда

זָ סוֹב

засов 5(

פגיון

кортик

ִקינְ ז׳ָל

кинжал 6)
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В Танахе слово "цинор" встречается два
раза. Один раз — в книге «Теилим», другой
— в книге «Шмуэ́ ля», в описании спецоперации по освобождению Иерусалима.

 פעם:במקרא המילה "צינור" מופיעה פעמיים
 בתיאור," ופעם בספר "שמואל,"בספר "תהלים
.המבצע המיוחד לשחרור ירושלים

В обоих случаях речь идет о водных
каналах. Подробности — в следующем сюжете. J6@

בשני המקרים מילה זאת מתפרשת כסוג של ערוץ
. מיד נעבור אל הפרטים.לזרימת מים

СЛОВАРИК

תעלת מים

водовод
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ווֹדנִ י ָקנָ ל
ְ

водный канал 6!

СКОРО
Операция “Иерусалим” продолжается.

Найдет ли Давид то, зачем он пришел в этот город?

