
В ответ на указы Антиоха 
и греков некоторые евреи 
отказались от заповедей 
своей религии и стали 
исполнять греческие 
религиозные обряды.

Эллинизация евреев 
заключалась в принятии 

евреями греческой 
(эллинской) культуры.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Евреи-эллинисты (буквально 
«огречившиеся» евреи) приняли 
греческие обычаи, одевались и 

вели себя как греки.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Но значительная часть евреев 
объявила о восстании против 

греков и их сторонников.
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אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Восстание против греков и их 
сторонников возглавила семья 

Хасмонеев (Хашмонаим). 

Члены этой семьи проживали 
в районе Модиина и их 

восстание длилось семь лет.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Семейство возглавлял 
Маттитьягу (Маттафия), который 

выступил инициатором 
восстания в Модиине. 

Вместе с Маттитьягу в сражение 
вступили тысячи разрозненных, 

неорганизованных и 
недостаточно подготовленных 

воинов. 



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?
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מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Мужество и решимость 
поддерживали их в бою.  
Благодаря им они смогли 

смело противостоять 
Греческой Империи.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?
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מודיעין, 
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כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
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8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Вождь Маттитьягу умер через 
год после начала восстания.

 После его смерти 
руководство восстанием взял 

на себя третий из его пяти 
сыновей, Иуда (Иехуда).



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
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7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
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9. מדינת 
החשמונאים



. Иуда Маккавей не только 
одержал победы в боях, но и 
возглавил завоевание Храма 

в Иерусалиме. Благодаря 
этому событию случилось 
чудо с кувшином масла.



1. גזירת 
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החשמונאים



Результатом этих сражений 
было создание еврейского 

царства с непрерывной 
территорией, 

контролируемой Иудой 
Маккавеем его братьями из 

династии Хасмонеев.
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