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ebraul-qarTul marTlac sanimuSo urTier
Tobaze uamravi Tqmula da dawerila. amito
mac me ori sityviT kidev erTxel davadastu
reb imas, rac bevrjer ganucxadebiaT _ Cven
vamayobT am urTierTobis xangrZlivi da gan
sakuTrebuli istoriiT. zemoTqmuls vacxa
deb rogorc saqarTvelos moqalaqe da aseve
xelmZRvaneli erovnuli muzeumisa, im dawese
bulebisa, romelic inaxavs da swavlobs Cveni
qveynis memkvidreobas.
Ggamofena `qarTveli ebraelebi, istoria da
kultura~ da masTan dakavSirebuli katalogi
Cveni muzeumisaTvis mniSvnelovani proeqtia.
aRniSnuli iniciativa warmoadgens qarTvel
ebraelTa mravalsaukunovan yofas. es proeq
ti nayofieri TanamSromlobis TvalsaCino ma
galiTia yvelasaTvis, vinc kulturasa da po
litikas erTian konteqstSi aRiqvams.
msurs madloba gadavuxado proeqtis yve
la monawilesa da mxardamWers: israelis sa
elCos saqarTveloSi, ebraul istoriul
seminars, ierusalimis ben cvis instituts,
saqarTvelos sapatriarqos wminda andria
pirvelwodebulis
saxelobis
qarTuli
universitets da Cveni muzeumis yvela im Ta
namSromels, romlebmac didi enTuziazmiTa
da siyvaruliT moamzades gamofena da kata

Much is said and written about the excellent relationships between Israel and Georgia. Let me state once
more that we all are proud of these special and centuryold relationships. I declare this as an ordinary citizen of
Georgia and also as the General Director of the Georgian
National Museum, the organization that preserves and
studies the heritage of our country.
The exhibition “Georgian Jews, History and Culture” and
the related catalogue are seen as an important project
for our Museum. This initiative presents the life of the
Georgian Jews. The project is a splendid example of the
fruitful cooperation for those who consider culture and
politics to be within one context.
I would like to express my sincere thanks to all participants of the project and its supporters: The Embassy
of Israel in Georgia, Jewish Historical Seminar, Ben-Zvi
Institute for the Study of Jewish Communities of the
East, St. Andrew the First-Called Ceorgian University
of the Patriarchate of Georgia and to all staff of the
Georgian National Museum who worked with enthusiasm and devotion on the preparation of the exhibition
and the publication.

הרבה נאמר ונכתב על היחסים המצויינים בין ישראל
 אני מבקש לחזור ולציין שאנחנו גאים ביחסים.וגיאורגיה
המיוחדים בני מאות השנים הללו ואני מציין זאת כאזרח
גיאורגי אך גם כמנכ"ל המוזיאון הלאומי של גיאורגיה שהוא
 התערוכה.האירגון שמשמר את לימודי המורשת של ארצנו
 היסטוריה ותרבות" והקטלוג שבנושא הם,"יהדות גיאורגיה
 מדובר ביוזמה שמיצגת את חיי.פרוייקט חשוב עבור המוזיאון
יהדות גיאורגיה והיא מהווה דוגמא מצויינת לשיתוף הפעולה
.הפורה בין מי שרואים תרבות ופוליטיקה בהקשר אחד
אני מבקש להביע את תודותי העמוקות לכל מי שטרח
 הסמינר, שגרירות ישראל בגיאורגיה:בפרוייקט זה ותמך בו
 אוניברסיטת סנט, מכון בן צבי בירושלים,היהודי ההיסטורי
אנדריו שהיא הכנסיה הגיאורגית הראשונה של הפטריארכיה
של גיאורגיה וכל צוות המוזיאון הלאומי של גיאורגיה שעבד
.בהתלהבות ובמסירות בהכנת התערוכה והקטלוג

דוד לורטקיפנידזה
מנכ""ל המוזיאון הלאומי של גיאורגיה

Prof. David Lordkipanidze
Director General of the
Georgian National Museum

logi.
prof. daviT lorTqifaniZe
saqarTvelos erovnuli muzeumis
generaluri direqtori
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qarTvel da ebrael xalxebs Soris Zir
Zveli megobrobis STambeWdavi gamoxa
tulebaa qarTul-ebrauli saxviTi xe
lovnebis gamofena, romelic asaxavs
ebraul cxovrebas da mis memkvidreobas
saqarTveloSi.
msurs, pativiscema gamovxato saqarTve
los erovnuli muzeumis mimarT gamofe
nis gaxsnisTvis da katalogis gamoSve
bisTvis.
eWvgareSea, gamofena udides wvlils Seitans
saqarTvelosa da israels Soris arsebul
unikalur megobrobaSi.
pativiscemiT,
icxak gerbergi
israelis elCi saqarTveloSi
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The deeply rooted friendly relationship between
the Georgian and Jewish nations receives an
impressive expression through an exhibition of
Georgian – Jewish fine art that presents the Jewish life and its heritage in Georgia.
I wish to express my gratitude to the Georgian National Museum for the production of
the exhibition as well as catalogue.
The exhibition, no doubt, is an additional contribution to the unique and friendly relations between Georgia and Israel.
Sincerely,
Dr. Itzhak Gerberg
Ambassador of Israel

יחסי הידידות בת מאות השנים שבין העמים הגיאורגי
מקבלים את ביטויים הייחודי באמצעות
והיהודי
תערוכת המוצגים האתנוגרפיים של יהדות גיאורגיה
 והקטלוג שהופק, על מורשתה העשירה,לדורותיה
 ברצוני להודות למוזיאון הלאומי של.לצורך תערוכה זו
.גיאורגיה על חלקו בהפקת התערוכה והקטלוג
התערוכה מהווה ללא ספק נדבך נוסף ביחסים
.המיוחדים והידידות שבין שתי המדינות
,בכבוד רב
ד"ר יצחק גרברג
 גיאורגיה,שגריר ישראל

saqarTvelos ebraelebi
maTi istoria da kultura
gamofenis mizania sazogadoebas gaacnos

saqarTvelosa da wminda miwas Soris urTi

gansakuTrebulia mcxeTis ebrauli Temis

erTobebi kidev ufro mWidro xdeba ax. w. IV

wvlili qarTlis gaqristianebaSi, rasac

saukuneSi, qarTlSi qristianobis ofici

qarTuli wyaroebic adasturebs. qarTlis

alurad aRiarebis Semdeg. am periodidan

ganmanaTleblis, wm. ninos pirveli mimdev

ebraelTa mdidari kulturuli memkvid

moyolebuli, sruliad gansakuTrebulia

rebi qarTlSi mcxovrebi ebraelebi iyvnen;

reoba saqarTveloSi – qveyanaSi, romelic

qarTvelTa damokidebuleba wminda qalaq

mcxeTis pirveli mRvdeli ki mcxeTeli eb

mraval ebraels samSoblod eqca TiTqmis

ierusalimisadmi. IV-V ss-is qarTlis deda

raeli abiaTari. ukanaskneli wlebis gamok

Zv. w. VI saukunidan.

qalaq mcxeTasa da mis SemogarenSi ukve das

vlevebma cxadyo, rom uZvelesi periodidan

es gamofena aseve nawilia saerTaSoriso

turdeba qristesdroindeli ierusalimis

moyolebuli, Zalze mWidro urTierTobebi

proeqtisa “saqarTvelo da wminda miwa”,

wminda adgilebis mTeli toponimika: gol

arsebobda qristianul qarTlsa da wminda

romelic miznad isaxavs, safuZveli Cauya

goTa, beTlemi, Taboris mTa, zeTisxilis

miwas Soris.

ros saqarTvelo-israelis urTierTobebis

mTa, biTvinia, geTsimania da a.S.

dReisaTvis, vfiqrob, ukve SegviZlia vi

axal etaps am qveynebSi Semonaxuli kultu

es toponimebi da mcxeTis pirveli eklesiis

saubroT IV saukunis qarTlSi qristiano

ruli memkvidreobis Zeglebis ukeT dacvi

saxelwodebebi (“wmida¡ wmidaTa¡”, “wmida¡

bis ori nakadis arsebobis Sesaxeb. maTgan

sa da Seswavlis TvalsazrisiT.

sioni”, “deda¡ yovelTa eklesiaTa¡”, “wmi

uZvelesi ebraul-qristianulia, meore ki

saqarTvelosa da wminda miwas Soris urTier

daTa mociqulTa¡”), gvidasturebs, rom IV-V

- elinisturi. sabolood am ukanasknelma

Tobebs mravalsaukunovani istoria aqvs. uZ

ss-Si mcxeTa qarTvelTaTvis meore ierusa

gaimarjva.

velesi qarTuli wyaroebis Tanaxmad, qarTul

limad, mis xatad gadaiqca.

bunebrivia, rom am axalma nakadma TandaTa

-ebrauli

aRsaniSnavia, rom amgvarad mcxeTa, qar

nobiT gandevna ebraul-qristianuli tra

urTierTobebi

nabuqodonosor

didis epoqidan iwyeba; ufro zustad ki, mis

Tlis dedaqalaqi, ara marto simbolurad

dicia. amiT SeiZleba aixnas, Tu saukuneTa

mier ierusalimis aoxrebis Semdeg, rodesac

“Caewera” uZveles qristianul sakralur

ganmavlobaSi ratom Seicvala da miiCqmala

ebraelTa pirveli talRa Semodis qarTlSi.

geografiaSi (rogorc es sxva qveynebSi xde

qarTlis gaqristianebis periodis ebra

qarTuli werilobiTi wyaroebis mixedviT,

boda), aramed amiT momzadda safuZveli

ul-qristianuli tradiciis nakvalevi da

SemdegSiac ebraelTa kidev ramdenime naka

qarTlSi ierusalimuri RvTismsaxurebis

ratom moeqca yuradRebis centrSi axali

di mosula da dasaxlebula saqarTveloSi Zv.

wesis aRsasruleblad. amasTanave, qarTlSi

nakadi, romelic berZnul tradicias ey

welTaR. I _ ax. welTaR. I ss.-Si. Tumca ebra

didi iyo zegavlena ara marto axalaRTqmi

rdnoboda.

uli Temis qarTlSi arsebobis damadasture

seuli, aramed aseve ZvelaRTqmiseuli ie

beli faqtebi, jerjerobiT, ax. w.-is pirveli

rusalimuri tradiciisa.

amisda miuxedavad, dRemde SemorCenilia

saukuneebiT TariRdeba mxolod.

uZvelesi, ebraul-qristianuli tradiciis
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The Jews of Georgia

kvali qarTul saistorio da liturgikul
wyaroebSi da, amgvarad, mTeli sicxadiT
warmoCndeba mcxeTis ebrauli Temis roli
qarTlis gaqristianebaSi.
mcxeTis ebraul TemSi qristianebis arse
bobas aseve adasturebs ori specifikuri
nekropolisi mcxeTasa da urbnisSi, romle
bic sruliad gansxvavdeba saqarTveloSi
arsebuli yvela sxva nekropolisisgan.

Their History and Culture

T

he objective of the exhibition is to acquaint
the public with the rich Jewish cultural heritage in Georgia, the country which became a
motherland for many Jews as early as the 6th century BC.
For us the exhibition is also part of a large international project “Holy Land and Georgia”, which
aims at further promoting collaboration between
Israel and Georgia in the sphere of the preservation and study of the cultural heritage of both
countries.
The history of relations between Georgia and the
Holy Land counts many centuries. According to
ancient Georgian sources, the relations of Georgians with Hebrews can be traced back to the
time of Nabuchodonosor the Great, more precisely to the period after the looting and destruction
of Jerusalem, when the first wave of Jews entered
Kartli. Georgian written sources also refer to several subsequent waves of Jews arriving and settling down in Georgia between the 1st century
BC and the 1st century AD. However, at present
the Jewish presence in Georgia is documented
by other pieces of direct evidence from the early
centuries AD.
The relations between Georgia and the Holy Land
became particularly intimate in the 4th century,
after the adoption of Christianity as official re-
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ligion in Kartli, Eastern Georgia. The special attitude of the Georgians towards the Holy City of
Jerusalem is evidenced by the names given to
various places in Mtksheta and its environs in the
4th-5th century repeating those in Jerusalem in
the time of Christ, namely: Golgotha, Bethlehem,
Mount Tabor, Mount of Olives, Bithynia and Gethsemane. The names of the earliest church (“Holy
of Holies”, “Holy Zion”, “Mother of All Churches”, “Of
the Holy Apostles”) built in Mtskheta in the 4th
and 5th centuries and the aforementioned toponyms suggest that Mtskheta was built as the image of Jerusalem of the 4th-5th century. Mtskheta
is actually another Jerusalem – another Jerusalem
in Georgia.
However, it is also noteworthy that this not only
meant the symbolic inclusion of Mtskheta, capital
of Kartli, into the sacral Christian geography (as
was the case in other ancient countries), but also
had practical liturgical implications as it prepared
grounds for the adoption of the church rite of Jerusalem. Kartli was under the influence of Jerusalem tradition of not only of the New Testament,
but of the Old Testament as well.
Another remarkable fact is the important contribution made by the Jewish community of
Mtskheta to the success of Christianity in Georgia, as described in ancient Georgian sources. The
first followers of St Nino, the Illuminator of Kartli,
were Jews from Mtskheta, while the first priest of
Mtskheta was a local Jew named Abiathar. The

למעשה קארטלי
שלים לא רק של
ה )התנ"ך(.
ות התרומה של
צרות בגיאורגיה.
ובים בין חסידיה
שם "המאור של
הראשון של אזור

שנים האחרונות
חד בין הנצרות
בר הרחוק .נכון
הגיאורגית במאה
יהודית נוצרית

עובדה לאחר שזו
ה הלכה גברה
דית נוצרית ,מה
מסורת היהודית
משך מאות שנים.
החדשה דהיינו
מצוא סימנים של
קורות היסטורים
תר את תפקידה
ארטלי תחת כנפי

ה מגאלובלישוילי
טת סנט אנדריוס
של הפטריארכיה
של גיאורגיה

היהודים של גיאורגיה
היסטוריה ותרבות

מטרת התערוכה היא לאפשר לציבור הרחב הכרה עם
המורשת התרכותית היהודית העשירה של גיאורגיה ,ארץ
שהפכה למולדת לרבים מהיהודים החל מהמאה השישית
לפני הספירה .התערוכה היא גם חלק מפרויקט בינלאומי
רחב היקף "ארץ הקודש וגיאורגיה" שמטרתו להמשיך
ולקדם את שיתוף הפעולה בין ישראל וגיאורגיה בתחום
השימור והלמידה של המורשת התרבותית של שני
העמים.
במנין ההיסטוריה של היחסים בין גיאורגיה לארץ הקודש
יש מאות שנים ,בהתאם למקורות גיאורגיים עתיקים ניתן
לגלות עקבותיהם של קשרים בין גיאורגים לעברים
)יהודים( כבר בתקופת נבוכנדנצר הגדול ,ליתר דיוק
בתקופה שלאחר חורבן ירושלים ,כאשר הגל הראשון של
היהודים הגולים הגיע לקארטלי .מקורות גיאורגים
מתייחסים למספר גלי התיישבויות של יהודים בגיאורגיה
בין המאה הראשונה לפנה"ס למאה הראשונה שלאחר
הספירה .יחד עם זאת התיעוד העובדתי לגבי נוכחות
יהודית בגיאורגיה מתייחס רק לתחילת המאות הראשונות
שלאחר הספירה.
היחסים בין גיאורגיה וארץ הקודש הפכו קרובים במיוחד
במאה הרביעית לספירה לאחר שהנצרות אומצה כדת
הרשמית בקארטלי שבגיאורגיה המזרחית .ההתייחסות
המיוחדת של הגיאורגים לארץ הקודש ירושלים באה
לביטוי בשמות שניתנו למקומות שונים באזור מצחתה
במאות הרביעית והחמישית לספירה ,שמות שהם זהים
למקור כגון גולגתא ,בית לחם ,הר תבור ,הר הזיתים,
ביתניה וגת שמנים .אופי השמות של הכנסיות הראשונות
בגיאורגיה )"קודש הקודשים"" ,ציון הקדושה" ,אם כל
הכנסיות"( שנבנו במצחתה בתקופה זאת רומז שהכוונה
היתה לבנות את מצחתה בהתאם למודל של ירושלים.
מצחתה לפי התפיסה הגיאורגית היא למעשה ירושלים
האחרת בגיאורגיה .חשוב לציין שמשמעות הדבר לא
היתה רק הכללתה הסימלית של מצחתה בתחום השפעת
הנצרות )בדומה לארצות עתיקות אחרות( אלא שהיתה
לכך גם משמעות ליטוגרפית )פיסול באבן( מעשית ואימוץ
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כללי הטקס הכנסייתי של ירושלים ולמעשה קארטלי
נהנתה מהשפעתה המסורתית של ירושלים לא רק של
הברית החדשה אלא גם של הברית הישנה )התנ"ך(.
עובדה מעניינת נוספת היא עצם חשיבות התרומה של
יהדות גיאורגיה במצחתה להנחלת הנצרות בגיאורגיה.
כפי שמתואר במקורות הגיאורגיים החשובים בין חסידיה
של נינו הקדושה ,שהיתה ידועה בשם "המאור של
קארטלי" ,היו יהודים ממצחתה ,והכומר הראשון של אזור
זה היה יהודי מקומי ששמו אביתר.
המחקר בנושא זה במהלך עשרות השנים האחרונות
מוכיח קיומם של יחסים קרובים במיוחד בין הנצרות
הגיאורגית לארץ הקודש ,שמקורם בעבר הרחוק .נכון
להיום ניתן לזהות שתי מגמות בנצרות הגיאורגית במאה
הרביעית לספירה:
המגמה המוקדמת יותר היא מסורת יהודית נוצרית
והמסורת המאוחרת יותר היא הלניסטית.
נצחונה של הנצרות ההלניסטית הפך לעובדה לאחר שזו
הוכרזה כדת מדינה רשמית ובהדרגה הלכה גברה
המגמה החדשה יותר על המסורת היהודית נוצרית ,מה
שמסביר גם את העובדה ששרידי המסורת היהודית
הנוצרית בגיאורגיה סבלו מהתעלמות במשך מאות שנים.
תשומת הלב הדתית עברה למגמה החדשה דהיינו
למסורת היוונית ,יחד עם זאת ניתן עדין למצוא סימנים של
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של הקהילה היהודית בהכנסתה של קארטלי תחת כנפי
הנצרות.
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אוניברסיטת סנט אנדריוס
האוניבטרסיטה הגיאורגית הראשונה של הפטריארכיה
של גיאורגיה
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Tuki Zv.w. VI-I saukuneebis arqeologiur
masalaSi ebraelTa saqarTveloSi yofnis
kvali jerjerobiT ar Cans, qristianuli
welTaRricxvis pirvelive saukuneebidan
situacia mkveTrad icvleba: am droidan
mokidebuli ukve mravlad gvaqvs rogorc
pirdapiri, ise iribi monacemebi ebrauli
mosaxleobis arsebobis Sesaxeb saqarTve
los sxvadasxva kuTxeSi, gansakuTrebiT ki
qalaqebSi _ mcxeTasa da urbnisSi.
mcxeTaSi jer kidev 1872 wels, samTavros
Zveli nekropolis gaTxrebis dros aRmoC
nda stela ebrauli epitafiiT, romelSic
moxseniebulia “mama ieRuda, metsaxelad
gurki” (“gurk” Zvel-ebraulad niSnavs “qar
Tveli”). 1938 wels imave samTavros samaro
vanze aRmoCnda meore aseTive ebraulwarwe
riani stela, sadac moixsenebian “ioseb bar
xazan da misi Zma Salom”. saflavis qvebi II-V
saukuneebiT TariRdeba. amave periods ga
nekuTvneba mcxeTaSi napovni oqros firfi
ta ebrauli warweriT – amuleti, romelic
ekuTvnoda mcxeTel ebraels, abraham saras
Zes. amrigad, darwmunebiT SeiZleba iTqvas,
rom Cveni welTaRricxvis dasawyisis mcxe
TaSi ebrauli Temi namdvilad cxovrobda
da rom samTavros samarovanze gaTxrili am
xanis aTasobiT samarxs Soris zogierTi ma
inc ebraels ekuTvnoda.
amasTan dakavSirebiT, sayuradReboa isic,
rom samTavros samarovans, rogorc ir
kveva, adreuli qristianobis xanaSi ieru
salimuri, ebraul-arameuli warmoSobis
saxeli “akldama” (“akeldama”, ix. saqme mo
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ciqulTa, I, 19-20) ewodeboda (SemdgomSi
es saxelwodeba gadavida qvayuTze _ sa
marxis im saxeobaze, romelic samTavrozea
gavrcelebuli). garda amisa, samTavros am
xanis samarxebSi dakrZalulTa orientaci
ac gansxvavdeba saqarTveloSi Seswavlili
sxva Tanadrouli samarxebisagan (micvale
bulebis umetesoba aq TaviT aRmosavleTis
ken wevs) da Taviseburia samarxeuli inven
taric: samTavros samarovanze 1967 wlamde
gaTxrili IV-VIII ss-is 1600 samarxidan 400
inventarian samarxSi 1100-ze meti minis sa
nelsacxeble aRmoCnda, 59 samarxSi ki mar
to minis WurWeli iyo. minis sanelsacxeb
leebis simravliT gamoirCeva samTavros
samarovnis I-III saukuneTa samarxebic, sadac
aRmoCenilia asamde sanelsacxeble. minis
es WurWeli surnelovani zeTebis gadasa
zidad moixmareboda, nelsurnelebiT mic
valebulTa ganbanva ki imdroindeli ebra
elebis dakrZalvis ritualis aucilebeli
Semadgeneli nawili iyo (ix., markozi 16,1).
saqarTveloSi Seswavlili erTaderTi Zve
li nekropoli, garda samTavrosi, romelic
mas hgavs orive, zemoT xsenebuli niSniT,
e.i. rogorc micvalebulTa orientaciiT,
ise minis sanelsacxeble WurWlis siuxviT,
urbnisis I-III saukunis samarovania da ur
bnisSic, rogorc es cnobilia Zveli qarTu
li werilobiTi wyaroebidan, ebrauli Temi
cxovrobda IV saukunis dasawyisSi, roca sa
qarTvelos ganmanaTlebeli wm. nino ieru
salimidan saqarTveloSi Semovida. urbni
sis samarovnis 140 inventariani samarxidan

65 samarxSi minis 200-ze meti sanelsacxeble
WurWeli aRmoCnda, erT samarxSi ki sabeW
davi beWedic iyo ebrauli warweriT: “mow
moba”.
Cveni welTaRricxvis dasawyisSi ebraele
bi mcxeTisa da urbnisis garda saqarTve
loSi sxvaganac cxovrobdnen. amis mowme
unda iyos, magaliTad, dedoflis goraze
(qarelis raioni) aRmoCenili brinjaos ori
aqandazis magvari nivTi, e.w. batilumi. ana
logiuri nivTebi gavrcelebuli iyo I sa
ukunis palestinaSi da im qveynebSi, sadac
ebrauli diaspora arsebobda (siria, kar
Tageni, romi). batilumebi, rogorc Cans, eb
raelTa saojaxo religiur ritualebSi ga
moiyeneboda da, SesaZlebelia, rogorRac
dakrZalvis ritualTanac yofiliyo dakav
Sirebuli, razec migvaniSnebs maTi gamosa
xulebebis arseboba ebraelTa saflavebis
qvebze Crdilo afrikaSi. sayuradReboa,
rom mcxeTaSi aRmoCenil erT-erT ebra
ulwarwerian saflavis qvazec, dakrZalvis
Zvel ebraul wesTan dakavSirebul minis sa
nelsacxeble WurWelTan erTad, batilumis
magvari nivTic aris gamoqandakebuli. I sau
kunis rkinis batilumi mcxeTaSic aRmoCnda.

iulon gagoSiZe
saqarTvelos erovnuli muzeumis
mTavari mecnier-TanamSromeli

While there is no trace of the presence of Jews in
Georgia in the archaeological material of the 6th -1st
cc BC, the situation changes dramatically from the
very first centuries AD: there are numerous direct
and indirect evidences of the presence of Jewish
population in different parts of Georgia, particularly
in the cities of Mtskheta and Urbnisi.
Yet in 1872, excavations at the ancient Samtavro
necropolis in Mtskheta yielded a tomb stele with a
Hebrew epitaph commemorating “Father Jehudah,
nicknamed Gurk” (Gurk means a Georgian in old
Hebrew). In 1938 the same Samtavro necropolis revealed another similar stele with a Hebrew inscription mentioning “Joseph bar Khazan and his brother
Shallom”.Both tombstones date from the second to
fifth centuries AD. So does a gold strip bearing an
inscription in Hebrew; it is an amulet belonging to
a Jewish person from Mtskheta – Abraham, son of
Sarah. Thus, it can be concluded that a Jewish community did live in Mtskheta at the beginning of New
Era and that at least some of the thousands of tombs
of this time at Samtavro necropolis belonged to the
Jews.
In this connection it is also noteworthy that, as it becomes clear, in early Christian period the Samtavro
necropolis was called akldama (“Akeldam”, see Acts,
I, 19-20) – a word of Jerusalem, or Hebrew-Aramaic
origin (later this name moved to a cyst – the type of a
tomb common at Samtavro). Apart from this, the orientation of the deceased at Samtavro tombs of this
time differ from their contemporary ones researched
elsewhere in Georgia (most of the deceased are laid
with their heads eastwards). The burial inventory is
very specific too: four hundred sixth to eighth centu-

ry burials with inventory out of 1,600 recovered before 1967 turned out 1,100 glass unguentaria, while
only glassware was revealed in 59 tombs. Tombs of
the 1st -3rd cc of the Samtavro necropolis are also
distinguished by abundance of glass unguentaria,
where nearly 100 of those have been uncovered.
These glass vessels were used for transporting fragrant oils and application of aromatic oils and ointments was absolutely important in burial rituals of
Jews (see Mark 16,1).

tions of these objects occur on Jewish tombstones
in Northern Africa. It is remarkable, that one of the
tombstones with a Hebrew inscription excavated in
Mtskheta a batillum-like object is sculptured alongside a glass unguentarium related to old Jewish funerary rites. A first-century iron batillum was found
at Mtskheta too.

Apart from Samtavro, the only ancient necropolis
researched in Georgia, which is equivalent to it with
respect to both above mentioned features, i. e. by
the orientation of the deceased as well as by abundance of glass vessels, is the Urbnisi necropolis dated
to the 1st -3rd centuries. As it is known from ancient
Georgian written sources, a Jewish community lived
at Urbnisi at the beginning of the 4th century, when
the Georgian apostle St. Nino arrived in Georgia from
Jerusalem. Over 200 unguentaria were recovered in
65 burials out of 140 of the Urbnisi necropolis, while
one tomb even yielded a signet ring bearing a Hebrew inscription – “testimony”.

Chief Scientist of
Georgian National Museum

Iulon Gagoshidze

At the beginning of our era Jews lived not only in
Mtskheta and Urbnisi but elsewhere in Georgia,
which is quite reliably attested by, for example, two
bronze spade-like objects, the so called batilli at Dedoplis Gora (Kareli district). Analogous objects were
common in the first-century Palestine and in those
countries which had Jewish Diasporas (Syria, Cartagena, Rome). Apparently, these Jews used batilli as
objects in performing their family religious rituals
and they may have somehow been related to funerary rites. It is evidenced by the fact that representa-
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braelebi uZvelesi religiis, istorii
sa da kulturis mqone eria. miuxedavad
im devnisa, rasac isini sxvadasxva qveyanaSi
ganicdidnen saukuneebis ganmavlobaSi, maT
araTu SeinarCunes TviTmyofadoba, aramed
ganaviTares TavianTi kultura. amasTanave,
isini brwyinvaled axerxebdnen adgilobriv
tradiciebTan adaptaciasa da sinTezs. es
gansakuTrebiT niSandoblivia saqarTve
loSi mcxovreb ebraelTaTvis. saqarTvelo
xom is iSviaTi gamonaklisi qveyanaa, sadac
ebraelebs istoriulad aramcTu devnid
nen, aramed maT mimarT yovelTvis keTilsa
da megobrul damokidebulebas amJRavneb
dnen. albaT swored amiT aixsneba is uni
kaluri fenomeni, rom mxolod saqarTve
loSi ebraelebs, garda aRmsareblobisa,
ar hqondaT gansxvavebuli ena an dialeqti,
TiTqmis ar gamoirCeodnen CacmulobiT
(rac naTlad Cans am gamofenazec), araso
des cxovrobdnen getoebSi. gamoTqmac –
qarTveli ebraeli naTels xdis, Tu rogor
safuZvlianad damkvidrda saqarTveloSi
ebraeloba, rogor Seiyvara qarTuli ena,
adgilobrivi tradiciebi, ise, rom ar da
viwyebia ebrauli adaT-wesi. am asimilaci
is miuxedavad, romelic axlavs diasporaSi
cxovrebas, qarTvelma ebraelebma saukune
ebis manZilze saTuTad atares da dRemde
Semoinaxes TavianTi religia da zne-Cveu
lebani. isini mtkiced icavdnen moses mcne
bebs, gansakuTrebiT ki, meore mcnebas, anu
maTTvis akrZaluli iyo gamosaxulebis Seq
mna, ramac ganapiroba ara esTetikuri, ara
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med ufro metad ceremonialuri xelovne
bis ganviTareba.
g
G amofenaze uZveless eqsponatebTan erTad
warmogenilia saqarTvelos ebraelTa isto
riul-eTnografiuli muzeumis koleqcia,
romelic 1933-1951 wlebSi sinagogis gumba
Tian SenobaSi iyo ganTavsebuli. mM uzeumis
daarsebam safuZveli Cauyara saqarTvelos
ebraelTa istoriuli warsulis kvlevasa da
mecnierul Seswavlas. muzeumis koleqciis
Sesagroveblad 1933-1936 wlebSi ebraele
biT kompaqturad dasaxlebul regionebSi
moewyo eTnografiuli eqspediciebi. muze
umis TanamSromlebi eZebdnen saqarTvelos
ebraelTa istoriis, kulturisa da yofis
amsaxvel eqsponatebs. Segrovda uamravi
Canaxati, foto, erovnuli kostiumi, aqse
suari, amuleti, folkloruli masala, sa
kulto- religiuri da sxva yofiTi nivTi.
eqspediciaSi monawile mowveuli qarTveli
mxatvrebi adgilzeve akeTebdnen ebraelTa
tipaJebisa da maTi cxovrebis amsaxveli de
talebis eskizebs da Semdeg ukve muzeumSi
Camotanili nivTebis safuZvelze qmnidnen
ebrauli yofisa Tu religiur-ritualuri
Sinaarsis suraTebs. mM uzeums ukavSirdeba
Salom koboSvilis saxelic. Salom koboS
vili (1876-1941)pirveli ebraeli mxatvaria
saqarTveloSi da misi saocari biografi
is wyalobiT sruliad gansakuTrebul yu
radRebas imsaxurebs. Tavis droze mas mSob
lebma ebrauli tradiciis Tanaxmad auk
rZales mxatvrobis Seswavla da mxolod 61
wlis asakSi aixdina koboSvilma bavSvobis

ocneba da daiwyo xatva, rodesac 1937 wels
saqarTvelos ebraelTa istoriul-eTnog
rafiul muzeumSi darajad daiwyo muSaoba.
iq nanaxma suraTebma ubiZges sakuTar Semoq
medebaSi gamoexata Tavisi xalxis istoria.
misi moRvaweoba mxolod sam weliwads gag
rZelda (gardacvalebamde), magram am mokle
drois manZilzec man moaxerxa Seeqmna qar
Tvel ebraelTa yofis saocari dokumentu
ri matiane. Salom koboSvilisa da qarTveli
mxatvris daviT gvelesianis (1890-1949) namu
SevrebSi yvelaze sainteresod da xatovnad
aisaxa qarTvel ebraelTa cxovreba.
1951 wels muzeumi daixura rogorc sioniz
mis kera, xolo sinagogis Senobis konfiska
ciis Semdeg yvela eqsponati gadaeca simon
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeums,
ioseb  griSaSvilis saxelobis Tbilisis is
toriis muzeumsa (qarvaslas) da xelnawer
Ta erovnul centrs, sadac es koleqciebi
dRemdea daculi.
1988 wels saqarTvelos mecnierebaTa aka
demiis xelSewyobiT daarsda qarTul-eb
raul urTierTobaTa asociacia. 1992 wels
saqarTvelos mTavrobis brZanebis safuZ
velze am asociaciam TbilisSi aRadgina eb
rauli muzeumi. am dRidan igi daviT baazo
vis saxels atarebs. muzeumi isev ganTavsda
Zveli sinagogis SenobaSi, romlis avariuli
mdgomareobis gamo koleqciebi kvlav sa
qarTvelos erovnuli muzeumis sacavebsa
da KxelnawerTa erovnul centrSia daculi.
1992-2001 wlebSi muzeumis direqtori gax
ldaT doqtori Salva wiwuaSvili. amJamad

muzeums batoni givi RambaSiZe xelmZRvane
lobs.
saqarTvelos erovnuli muzeumi ukve mesa
med awyobs ebrauli muzeumis koleqciis ga
mofenas. i. griSaSvilis saxelobis Tbilisis
istoriis muzeumSi (qarvasla) 2006 wels Sa
lom koboSvilis 130 wlis iubilesTan dakav
SirebiT moawyo misi personaluri gamofena
da gamoica sruli katalogi, xolo 2008 wels
saqarTvelos ebraelTa istoriul-eTnogra
fiuli muzeumis daarsebis 75 da israelis sa
xelmwifos damoukideblobis 60 wlisTavTan
dakavSirebiT moewyo gamofena “maradiuli
cecxli. qarTvel ebraelTa kultura da yo
fa” da aseve gamoica sruli katalogi.
Mmesame gamofena, romelic S. amiranaSvilis
saxelobis xelovnebis muzeumSi ewyoba da
eZRvneba ierusalimis ben cvis ebrauli in
stitutis mier organizebul saerTaSori
so konferencias `qarTveli ebraelebi. ma
Ti istoria da kultura~, garda ebrauli
muzeumis koleqciisa(me-XIX-XX ss. eqspo
natebi), warmogvidgens aseve qarTvel eb
raelTa uZvelesi istoriis amsaxvel mate
rialuri kulturis Zeglebs saqarTvelos
erovnuli muzeumis, xelnawerTa erovnu
li centrisa da saqarTvelos kulturuli
memkvidreobis dacvis saagentos, didi mcxeTis saxelmwifo arqeologiuri muzeumis
koleqciebidan.
lela wiwuaSvili
xelovnebaTmcodne
gamofenebis kuratori
saqarTvelos erovnuli muzeumi

I

t is a fact that, Jews are people of great religion, history and culture. Despite victimization, which they
had suffered in various countries for centuries, not
only had they kept their origin, but they managed to
develop their own culture. Besides they perfectly managed to adopt and synthesize with the local traditions.
This is particularly characteristic for the Georgian Jews.
Georgian itself, is the rarest exception, where the kind
and friendly attitude was shown towards them ever
since. Probably, this is the reason which explains the
unique phenomenon, that only in Georgia, the Jews,
except religious, did not have different language and
dialect, they hardly differ with clothes (which is obviously shown at the exhibition), they had never lived
in ghettos. Georgian Jew - even this expression makes
clear how thoroughly Jewry in Georgia, how they
loved Georgian language, customs so as not to forget
Jewish customs. Despite definite assimilation, which
is common for co-living in Diaspora, Georgian Jews
tenderly kept and brought their own religion through
centuries. They strictly followed the commandment of
Moses, especially the second one – it was forbidden
for them to create a portrayal, which made stipulation
for not only for aesthetical, but moreover for development of ceremonial art.
At this exhibition we tried to represent the oldest
Jewish exhibits and as well the Georgian Jews Historic-ethnographic Museum’s collection, which in the
1933-1951 was located in ancient cupula-shaped Synagogue . By setting up the museum, the research and
scientific studies of Georgian Jews historical past life,
was assumed as a basis.
In order to gather the museum’s collection in 19331936, the expeditions took place in the regions sol-

idly inhabited by the Jews. It was possible to collect
a great number of sketches, photos, amulets, cult
and religious materials, national costumes and other
exhibits. The convoked artists, participated in expedition, were fixing and spotting the Jews standards and
details reflecting their mode of life.. With this museum
is associated the name of the self-taught artist Shalom Koboshvili (1876-1941). Shalom Koboshvili is the
first Jewish painter in Georgia and owing to his magnificent biography, he deserves the special attention.
In that period he was banned to paint by his parents,
according to the Jewish traditions. Only at the age of
61 his dream came true and he started to paint when
he began working as a guardian at the Jewish Historicethnographic museum of Georgia in 1937. The drawing, seen there stimulated him to reflect the life and
history of his people in his works. His creative activity
lasted only for three years (before he died), but even
during such a short period he managed to create the
documentary-narrative chronicle of the magnificent
mode of life of Georgian Jews.
In 1951 the museum was closed down, as the hearth of
Sionizm, after seizure of the synagogue, every exhibits was handled to the S.Janashia Georgian Museum,
I.Grishashvili Tbilisi History Museum (Karvasla) and the
National Centre of Manuscripts. Up today they are still
kept there.
In 1988 by support of the Georgian Academy of Sciences was founded the Association of Georgian-Jewish Relations. In 1992, under order of Georgian Government, the Jewish Museum was restored by the above
mentioned association, since then it has been named
after David Baazov. The museum was situated in the
building of the old Synagogue, but due to its dan-
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גיאורגיה

ת הפעם
המוזיאון
ופריטים
גיאורגיה.
אנאשוילי,
ה בנושא

ש

שלווה

היהודים הם עם סגולה עם דת דגולה ,היסטוריה
ותרבות .למרות האסונות שסבלו היהודים בארצות
השונות במשך מאות בשנים הם הצליחו לשמר את
מורשתם ולפתח את תרבותם .בנוסף ,הם אימצו תרבויות
מקומיות והשתלבו בהן ,מה שאפיין גם את יהודי
גיאורגיה.
גיאורגיה היתה היוצאת מהכלל מבין אומות העולם
והפגינה לאורך שנים גישה ידידותית וחיובית כלפי
תושביה היהודים .ניתן להסביר זאת בעובדה שליהודי
גיאורגיה ,למרות דתם ,לא היתה שפה שונה )או דיאלקט
שונה( או לבוש אחר )כפי שרואים בבירור בתערוכה( והם
מעולם לא גרו בגיטאות .יחד עם זאת למרות הטמעותם
בחברה הגיאורגית ,היהודים שמרו על דתם ,דת משה,
שאסרה עליהם כל צלם ומסכה .מה שבמקביל יצר תנאי
מגביל בהתפתחותה של האמנות הדתית הטקסית.
בתערוכה זאת נעשה נסיון לתת ביטוי לתערוכות יהודיות
עתיקות ולאוסף היהודי ההיסטורי  -אתנוגרפי .יצויין
שבשנים  1935-1951הוחזקו הפריטים השונים בבית
הכנסת העתיק המקומי .תחילת האוסף היתה בשנים
 1933 – 1936והפריטים שבו נאספו באזורים בהם
התגוררו בעבר יהודי גיאורגיה ,מה שאיפשר לאסוף ולתקן
את הפריטים השונים תחת פיקוחם של האמנים עצמם.
דוגמא מיוחדת לאמן יהודי בן אותה התקופה הוא שלום
קובושוילי ) (1876-1941שהיה הצייר היהודי הגיאורגי
הראשון ולמרות שהחל לצייר רק בגיל  61וצייר במשך 3
שנים בלבד הוא השאיר את חותמו האמנותי על התיעוד
ההיסטורי של חיי היהודים בגיאורגיה.
בשנת  1951המוזיאון היהודי בבית הכנסת נסגר והועבר
למוזיאונים מקומיים .בשנת  ,1988בסיוע האקדמיה
למדעים של גיאורגיה ,הוקמה אגודה לקידום יחסי

גיאורגים – יהודים .בשנת  1992בהוראת הממשלה
הגיאורגית המוזיאון היהודי שוקם בסיועה של אגודה זו
ונקרא ע"ש דוד באזוב ,אולם בשל מצבו הרעוע של בנין
המוזיאון המוצגים נשמרים במוזיאון הלאומי של גיאורגיה
והמרכז הלאומי לכתבי עת.
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גיאורגים יהודים עתיקים ממוזיאונים נוספים בגיאורגיה.
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היסטוריונית של האומנות
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אמיראנאשוילי

במוזיאון

האומנות

ע"ש
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Curator of the Exhibitions
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The tomb steles with Hebrew epitaphs. Mtskheta. Samtavro cemetery. 2nd-5th cc

אבן מצבה עם כיתוב עברי

51.

אבן מצבה עם כיתוב עברי

52.

קמיע עם כיתוב עברי )זהב(

53.

חמשת חומשי תורה )חומש(

54.

19

קנקני זכוכית
קנקני זכוכית

קנקני זכוכית

1-9.

קנקני זכוכית

1-9.

קנקני זכוכית מיניאטורים

10-16.

קנקני זכוכית מיניאטורים

10-16.

קנקני זכוכית

17-20.

קנקני זכוכית

17-20.

קנקני זכוכית

21-23.

קנקני זכוכית

21-23.

בקבוק זכוכית

24.

בקבוק זכוכית

24.

קרמיקה

24

קרמיקה

24

קנקני זכוכית מיניאטורים

26-31

קנקני זכוכית מיניאטורים

26-31

כלי קרמיקה

32-35.

32-35.
חותם נושאת כתובת עברית עם המילה עדות על החותמת
טבעת

36

טבעת חותם נושאת כתובת עברית עם המילה עדות על החותמת

36

חרוזים

37-41.

חרוזים

37-41.

חרוזים

42-44

חרוזים

42-44

עגילים

45-50. -

עגילים

45-50. -

אבן מצבה עם כיתוב עברי

51.

אבן מצבה עם כיתוב עברי

כלי קרמיקה

51. firfita
- amuletiעברי
מצבה עם כיתוב
אבן
oqros
ebrauli
warweriT. mcxeTa. V-VI ss
52.strip - amulet
עברי
כיתוב
מצבה עם
אבן
Gold
with
Hebrew
inscription.
Mtskheta. 5th-6th cc

52.

קמיע עם כיתוב עברי )זהב(

53.

biblia.
X-XI
ss
53. 54. lailaSis
עברי )זהב(
עם כיתוב
קמיע

חמשת חומשי תורה )חומש(

54.

חמשת חומשי תורה )חומש(

54.

חפץ דמוי עלה

55

חפץ דמוי עלה

55

חפץ דמוי עלה

56

Lailashi Bible. 10th-11th cc

53.
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קנקני זכוכית
קנקני זכוכית

1-9.

קנקני זכוכית מיניאטורים

10-16.

קנקני זכוכית

17-20.

קנקני זכוכית

21-23.

בקבוק זכוכית

24.

קרמיקה

24

קנקני זכוכית מיניאטורים

26-31

כלי קרמיקה

32-35.

טבעת חותם נושאת כתובת עברית עם המילה עדות על החותמת

36

חרוזים

37-41.

חרוזים

42-44

עגילים

45-50. -

אבן מצבה עם כיתוב עברי

51.

אבן מצבה עם כיתוב עברי

52.

קמיע עם כיתוב עברי )זהב(

53.

חמשת חומשי תורה )חומש(

54.

55-56. brinjaos batilumebi. dedoflis
qarTli).
עלה55 gora (Sida
I sחפץ דמוי
Bronze batilli. Dedoplis Gora (Shida Kartli). 1st c

חפץ דמוי עלה
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56

sisitis CanTa
חנוכיה Tallit bag

חנוכיה
)kalendari (Tora-Sildi
תיק לטלית
)Calendar (Torah-Shield
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(

58.

57.

תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו

22

23

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
59-64. Cixtis Tavsakravebi
שיט(
דיאדמות )תכ
Girdles for
chikhti
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה

נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
זהב(
saivoכלה )
שמלת
67. S.koboSvili.
cekva
Sh. Koboshvili.
שSaivo .
 Danceמחול סעיבו
קובושווילי.
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
68. elegi
קובושווילי .גזרת שמלת כלה
 39ש.
Waistcoat
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
)buzmentiתכשיט(
דיאדמה
65. sartyeli,
שיט(Girdle
כ
ת
)
דיאדמה חנוכיה
חגורה תיק לטלית
חגורה לוח שנה
וסט
בגדדי ) מתפחת (
חולצה
ציעף
גרבי ילדים
קשר
א כותונתדיאדמות )תכשיט(
ב .ציעף דיאדמה )תכשיט(
ג  .חצאיתדיאדמה )תכשיט(
יהודית
ד.גבסליאני .ה
שיט(
כלה ה)תכ
דיאדמות
יהודית מאחלציחה
ה
כלה
ה
ש.קובושווילי.
דיאדמה )תכשיט(
)(fragmentiשיט(
גרביים דיאדמה )תכ
66. sartyeli
נעלי נשיםחגורה
Girdle
זהב(
שמלת כלה )
חגורה
בגדי נשים
אחלוחי .וסט
זהב(
שמלת כלה )
חולצה
מחול סעיבו
.
קובושווילי
ש.
גרבי ילדים

24

25

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
חצאית
ג.
70. S.koboSvili. axalcixeli ebraeli patarZali
Sh. Koboshvili. The Jewish bride
from
Akhaltsikhe
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
69. d. gvelesiani. ebraeli patarZali
ג  .חצאית D. Gvelesiani. The Jewish bride
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
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גרבי ילדים
דיאדמה )תכשיט(
א כותונת
דיאדמה )תכשיט(
ב .ציעף
דיאדמות )תכשיט(
ג  .חצאית
דיאדמה )תכשיט(
72.כלה היהודית
גבסליאני .ה
.
ד
windebi
דיאדמה )תכשיט(
קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
שSocks .
חגורה
גרביים
חגורה
נעלי נשים
וסט
שמלת כלה )זהב(
חולצה
אחלוחי .בגדי נשים
גרבי ילדים
שמלת כלה )זהב(
א כותונת
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ב .ציעף
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ג  .חצאית
חולצה
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית חולצה
מאחלציחה
נעלי נשים
גרביים
73. oqrokaba
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 dressנשים
נעלי
Golden
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
שמלת כלה )זהב(
 36וזה לחתונה
אחלוחי .בגדי נשים
 37חולצה
שמלת כלה )זהב(
 38דגם של בד טריסה
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
חולצה
כיסוי
חולצה
מגבת לכלה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו מתפחת
ציעףאירוסין
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס
45בגדדי )מתפחת(
 36וזה לחתונה
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
 37חולצה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
 38דגם של בד טריסה
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 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווהרשימת נדוניה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה

ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
יהודית מאחלציחה
 .fexsacmeliהכלה
ש.קובושווילי
 qalisה 71.
גרבייםWoman’s shoes
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירו
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(

ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )
זהב( 75.
oqrokaba
dress
Goldenנשים
אחלוחי .בגדי
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה

S.koboSvili. cekva saivo
Sh. Koboshvili. Dance Saivo

 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות

ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נשים
נעלי 74. qalis axaluxi
) forזהב(
womenכלה
שמלת
Akhalukhi
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה

76.

28

29

30

31

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
78. vaza saqorwilo
קשר
Wedding vase
 – 76בגד מחול
לחתונה )תכשיט(
דיאדמות
 – 78אגרטל
 – 81גיזרה של
כלהשיט(
שמלת)תכ
דיאדמה
 - 86קמיעות
דיאדמה )תכשיט(
 – 96ריקוד כלה
דיאדמות )תכשיט(
 – 100לידת ילד
לבריתכשיט(
דיאדמה )ת
מילה
 – 101ליווי תינוק
דיאדמה )תכשיט(
 – 104פרוכת
-106
פרוכתגורה
ח
פרוכת
–
107
חגורה
וסט כשרה
 – 114שחיטה
 – 116מטפחת
חולצה
 – 124בקשה מהתורה
גרבי
ילדיםהתורה
השתחוות בפני
– 125
רפואהכותונת
א
בעזרת התורה
– 126
ספר התורה מליילשי
אגדה .על
ציעף
 – 128ב
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
77. S.koboSvili. Saqar-puri. sityvis gatana
סעיבו
מחול
.
קובושווילי
 34שSh. Koboshvili. Sugar and Bread. Engagement.
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה

שמלת כלה )זהב(
דיאדמה )תכשיט(
חולצה
יבו
ע
ס
מחול
ש.קובושווילי.
(
שיט
כ
ת
)
ות
דיאדמ
חולצה
יבו
ע
ס
מחול
.
ש.קובושווילי
(
שיט
כ
ת
)
דיאדמה
נעלי נשים
חולצה
(
שיט
כ
ת
)
דיאדמה
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חגורה
קובושווילי79..סוכר ולחם .טכס אירוסין
 35ש.
zedakaba
נשים
נעלי
חגורה
לחתונה
 36וזהBlouse
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
וסט
 37חולצה
אירוסין
טכס
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם.
חולצה
 38דגם של בד טריסה
 36וזה לחתונה
ילדים
גרבי
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
 37חולצה
81.
S.koboSvili.
saqorwino
kabis
gamoWra
כותונת
א
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
Sh.
Koboshvili.
Pattering
of
a
wedding
dress
טריסה
בד
של
 38דגם
ב .ציעף
כיסוי
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ג  .חצאית
מגבת לכלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
יהודית
ה
כלה
ה
.
גבסליאני
.
ד
מתפחת
כיסוי
מאחלציחה
יהודית
ה
כלה
ה
.
קובושווילי
.
ש
ציעף
לכלה
מגבת
גרביים
45בגדדי )מתפחת(
מתפחת
נעלי נשים
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ציעף
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
45בגדדי )מתפחת(
אחלוחי .בגדי נשים
מאחלציחה
היהודית
ה
ש.קובושווילי .הכל
(
זהב
)
כלה
שמלת
רשימת נדוניה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
רשימת נדוניה
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה
לחתונה80. farCis
nimuSi
Pattern of brocade
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה

32

33

34

חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
בגדדי )מתפחת
84. S.koboSvili. axalcixeli(ebraeli
nefe45
מאחלציחה
היהודית
fromהכלה
קובושווילי.
ש.
Sh. Koboshvili.
The Jewish
groom
Akhaltsikhe
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה

35

רשימת נדוניה

)תכשיט(
)תכשיט(

דיאדמה
דיאדמה
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
רשימת נדוניה
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
83. S.koboSvili. axalcixeli ebraeli patarZali
מתפחת(
45בגדדי )
Sh. Koboshvili. The Jewish bride from
Aklaltsikhe
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה

נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
82. S.koboSvili. dedoflis
 37חולצה
)wayvana abanoSi (mikve
טריסה
בד
של
 38דגם
Sh. Koboshvili. Taking the bride
שמלת כלה
קובושווילי.
 39ש.
גזרתto the
bath-house
)(Mikveh
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה

36

budeלכלה
כיסוי
Tefilinis
תיק לתפילין
Tfillin bag

37

87.

קופסה למסרק
אחלוחי.בגדי ילדים
חולצה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 budeציפית
63.
88. savarcxlis
לכלה
כיסוי
The sheath
foracomb
מתפחת(
בגדדי )
64
לתפילין
תיק
 65.ציעף של בית מרחץ
למסרק
קופסה
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
בגדי ילדים
קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
אחלוחי.ש.
67.
חולצה
 68.ציפה דקורטיבית

 – 76בגד מחול

לחתונה 86
amuletebi
 – 78אגרטל
שמלת כלה
 – 81גיזרה של
Amulets

 - 86קמיעות
כיסוי לכלה
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד תיק לתפילין
למסרק
קופסהמילה
 – 101ליווי תינוק לברית
אחלוחי.בגדי ילדים
 – 104פרוכת
 -106פרוכת
חולצה
פרוכת
– 107
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
כשרה
שחיטה
– 114
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 – 116מטפחת
חגורת נשים
 – 124בקשה מהתורה
שעון כיס
התורה
 – 125השתחוות בפני
לבית הכנסת
_ וכלה
mziTvisחתן
 .aRweraתהלוכת
גבלסיאני
 – 126רפואה בעזרתד.התורה
85. S.koboSvolo.
jeizi
 – 128אגדה על ספר התורה
כלה
ריקוד– של
מליילשילולי –
גאברוילובof.קבא
Sh. Koboshvili.
Jayzy
The inventory
trousseau
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
קובושווילי90..מחול סעיבו
ש.
zedakaba
כיסוי לכלה
קובושווילי .מחול סעיבו
.
ש Blouse
תיק לתפילין
חולצה
קופסה למסרק
חולצה
ילדים
אחלוחי.בגדי
נעלי נשים
מחול 91.
d.gvelesiani.
חולצהxelebis SeRebva
iniT
סעיבו
.patarZlisקובושווילי.
 34ש
טכס חינה
D. Gvelesiani.
Colouring
54.ד.גבלסיאניhands
סוכר ולחם .טכס אירוסין
קובושווילי.
 35.the bride’sש.
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 36וזה לחתונה
חגורת נשים
 37חולצה
שעון כיס
 38דגם של בד טריסה
הכנסת
לבית
וכלה
חתן
תהלוכת
.
גבלסיאני
ד.
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה

חנוכיה
תיק לטלית
לוח שנה
בגדדי ) מתפחת (
ציעף
קשר
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמות )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
דיאדמה )תכשיט(
חגורה
חגורה
וסט
חולצה
גרבי ילדים
א כותונת
ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
נעלי נשים
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
קובושווילי89..מחול סעיבו
ש.
zedakaba
קובושווילי .מחול סעיבו
שBlouse.
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
38
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה

39

40

חולצה
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
92. d.gvelesiani. xufa – saqorwino rituali
D. Gvelesiani. Khupa – ritual of wedding ceremony
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
 89.חנוכיה
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
.
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כיסוי לכלה
תיק לתפילין
קופסה למסרק
אחלוחי.בגדי ילדים
חולצה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
חופה
גבלסיאני.
ד.
טכס 93.
jibis
saaTi
 watchנשים
חגורת
Pocket
שעון כיס
כיסוי לכלה
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
תיק לתפילין
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
קופסה למסרק
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
אחלוחי.בגדי ילדים
 61נזנאזי .דגם של בד משי
חולצה
 62.שמלת כלה )זהב(
.
טכס חינה
qamariגבלס
54.ד.
יאני 94.
qalis
 63.ציפית
טכס חופה
גבלסיאני.
Woman’s
דbelt.
 64בגדדי )מתפחת(
חגורת נשים
 65.ציעף של בית מרחץ
שעון כיס
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
 68.ציפה דקורטיבית
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 69.ציפה דקורטיבית
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 70.סכינים לברית מילה
 62.שמלת כלה )זהב(
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 63.ציפית
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 64בגדדי )מתפחת(
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 65.ציעף של בית מרחץ
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 79.ש.קובושווילי .חרם
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 68.ציפה דקורטיבית
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 69.ציפה דקורטיבית
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 70.סכינים לברית מילה
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.

אחלוחי.בגדי ילדים
חולצה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
95. d. gvelesiani. nefe-dedoflis Semotareba sinagogaSi
שעון כיס
D. Gvelesiani. Leading of the bridegroom round in the Synagogue
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
מחול כד
 – 76בגד 87.
כד
88.לחתונה
 – 78אגרטל
כלה _ 96. gabroilovi. kabaluli
patarZlis
cekva
חנוכיה
89.
של שמלת
 – 81גיזרה
 - 86קמיעות
Gabrielov. Kabaluli
– bride’s
נרות חנוכה
danceהדלקת
 90.ד.גבלסיאני.
 – 96ריקוד
91.כלהפמוט
 – 100לידת ילד
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 – 104פרוכת
פרוכת ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
94 -106
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ב .ציעף
ג  .חצאית
ד.גבסליאני .הכלה היהודית
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
גרביים
99. oqrokaba
נשים
נעלי
Golden dress
שמלת כלה )זהב(
אחלוחי .בגדי נשים
שמלת כלה )זהב(
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
ש.קובושווילי .מחול סעיבו
חולצה
חולצה
נעלי נשים
 34ש.קובושווילי .מחול סעיבו
 35ש.קובושווילי .סוכר ולחם .טכס אירוסין
 36וזה לחתונה
 37חולצה
 38דגם של בד טריסה
 39ש.קובושווילי .גזרת שמלת כלה
ש.קובושווילי .לווי הכלה למקווה
כיסוי
מגבת לכלה
מתפחת
ציעף
45בגדדי )מתפחת(
ש.קובושווילי .הכלה היהודית מאחלציחה
ש.קובושווילי .החתן היהודי מאחלציחה
רשימת נדוניה
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ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
nimuSiשל כלה
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד
98. abreSumis
נישואין Pattern
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר of silk
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
כיסוי
לכלהב 40-שוטים
חטאים
 82.ש.קובושווילי .כפרת
לתפילין
 83.ש.קובושווילי * .תיק
התרה*  -מחילת החטאים
למסרק
 84.ש.קובושווילי .ביתקופסה
המדרש.
אחלוחי.בגדי ילדים
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
חולצה
 86.כד
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
 87.כד
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 88.כד
חגורת נשים
 89.חנוכיה
נרותכיס
 90.ד.גבלסיאני .הדלקתשעון
חנוכה
 ajlaלבית הכנסת
חתן וכלה
גבלסיאני .תהלוכת
ד.
97. S.koboSvili.
_ saqorwino
oTaxi
 91.פמוט
של כלה
roomלולי –
גאברוילוב .קבא
Sh. Koboshvili.
ריקודAjla
– wedding
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 93.ד.גבלסיאני .הגדה ש.
של פסח
נזנאזי .דגם של בד משי
61
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 62.שמלת כלה )זהב(
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
 63.ציפית
 96.מתפחת
תורה )מתפחת(
שמחת בגדדי
 97.ש.קובוקווילי .חג 64
 65.ציעף של בית מרחץ

 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
100. S.koboSvili. bavSvis dabadeba
 - 86קמיעות
Sh. Koboshvili. A birth of a child
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
 – 104פרוכת
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 – בגד מחול76
 – אגרטל לחתונה78
 – גיזרה של שמלת כלה81
 קמיעות- 86
101. S.koboSvili. bavSvis windasacveTad wayvana sinagogaSi
 – ריקוד כלה96
Sh. Koboshvili. Taking a child for circumcision to the Synagogue
 – לידת ילד100
 – ליווי תינוק לברית מילה101
 – פרוכת104
 פרוכת-106

47

48

כיסוי לכלה
תיק לתפילין
קופסה למסרק
אחלוחי.בגדי ילדים
חולצה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
כיסוי לכלה
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
תיק לתפילין
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי קופסה למסרק
אחלוחי.בגדי ילדים
 62.שמלת כלה )זהב(
חולצה
 63.ציפית
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
 64בגדדי )מתפחת(
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד חגורת נשים
שעון כיס
 104.ילד לברית מילה
לקיחת
קובושווילי.
 67.ש.
baliSis
piri
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
דקורטיבית
clothציפה
68.
Pillow
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
 69.ציפה דקורטיבית
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 70.סכינים לברית מילה
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 62.שמלת כלה )זהב(
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 63.ציפית
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 64בגדדי )מתפחת(
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 65.ציעף של בית מרחץ
 79.ש.קובושווילי .חרם
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
103.ילד לברית מילה
לקיחת
קובושווילי.
 67.ש.
baliSis
piri
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
דקורטיבית
clothציפה
68.
Pillow
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
החטאים ציפה דקורטיבית
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת 69.
 70.סכינים לברית מילה
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 86.כד
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 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 87.כד
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 88.כד
 79.ש.קובושווילי .חרם
 89.חנוכיה

 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
sinagogaSiיבית
 69.ציפה דקורט
102. d.gvelesiani. winadacveTa
לברית
 70.סכינים
מילהD. Gvelesiani. Circumcision
in the
Synagogue
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
 89.חנוכיה
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
 96.מתפחת
 97.ש.קובוקווילי .חג שמחת תורה
 98.כיסוי תורה
 99.ספר תורה
 100.כתר תורה
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 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד
מילה106 . paroxeti,
seferToris
fardaתינוק לברית
 – 101ליווי
 – 104פרוכת Parokhet. Torah Ark curtain
 -106פרוכת
 – 107פרוכת
 – 114שחיטה כשרה
 – 116מטפחת
 – 124בקשה מהתורה
 – 125השתחוות בפני התורה
 – 126רפואה בעזרת התורה

 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
paroxetis fragmenti
 – 100לידת ילד
לברית מילה
 – 101ליווי
Fragment
תינוק of
Parokhet
לכלהפרוכת
– 104
כיסוי
פרוכת
106
תיק לתפילין
 – 107פרוכת
קופסה למסרק
 – 114שחיטה כשרה
ילדים
אחלוחי–.בגדי
מטפחת
116
חולצה
 – 124בקשה מהתורה
בפני
השתחוות
התורה.
חינה
טכס
125גב–לסיאני
54.ד.
בעזרת התורה
רפואה
ד– 126 .
טכס חופה
גבלסיאני.
אגדה על ספר התורה מליילשי
– 128
נשים
חגורת
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
לברית מילה
 70.סכינים
105. d.gvelesiani. locva
sinagogaSi
D.Gvelelsiani.
the .Synagogue
Prayerבבית הכנסת
 inמילה
ברית
 75.ד.גבלסיאני
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס

חולצה
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
כיסוי לכלה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
תיק לתפילין
חגורת נשים
קופסה למסרק
שעון כיס
אחלוחי.בגדי ילדים
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
חולצה
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 61נזנאזי .דגם של בד משי
חגורת נשים
 62.שמלת כלה )זהב(
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת  63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
 65.ציעף של בית מרחץ
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 62.שמלת כלה )זהב(
 68.ציפה דקורטיבית
 63.ציפית
 69.ציפה דקורטיבית
 64בגדדי )מתפחת(
 70.סכינים לברית מילה
 65.ציעף של בית מרחץ
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה  76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
ארון הקודש
וילון של
 77.פרוחת –
108. S.koboSvili.
xeremi
_ anaTema
 68.ציפה דקורטיבית
ארון הקודש
וילון של
 78פרוחת –
Sh. Koboshvili.
Kherem
- anathema
 69.ציפה דקורטיבית
 79.ש.קובושווילי .חרם
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת  80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
– 82.ש.
בגד מחול
76
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
לחתונה*התרה*  -מחילת החטאים
קובושווילי.
– 83.ש.
אגרטל
78
anaTemisארון הקודש
–Semdegוילון של
 78פרוחת
109. d.gvelesiani.
ביתכלה
שמלת
גיזרה של
81
המדרש.
קובושווילי.
– 84.ש.
חרם
.
קובושווילי
 79.שD. Gvelesiani. After anathema .
קמיעות
86
קובושווילי .חג סוכות
 - 85.ש.
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
ריקוד כלה
96
– 86.כד
הטכס
שוטי
–
*
 81.ש.קובושווילי* .מלכות
 – 100לידת ילד
87.
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
– 101כדליווי תינוק לברית מילה
88.
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
– 104כדפרוכת
107. paroxeti _ seferToris farda
-106חנוכיה
89.
פרוכת
Parokhet. Torah Ark curtain
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 107ד– .פרוכת
גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
90.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
שחיטה כשרה
– 114פמוט
91.
 86.כד
– 116ש.מטפחת
קובושווילי.חדר טכסים
92.
כד
87.
 – 124בקשה מהתורה
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
כד
88.
 – 125השתחוות בפני התורה
התורהעופות כשירה
שחיטת
.
קובושווילי
.
ש
94
חנוכיה
89.
 – 126רפואה בעזרת
שוחט
95.
התורה מליילשי
גבלסיאני.ספר
 128ד– .אגדה על
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
.
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כיסוי לכלה
תיק לתפילין
קופסה למסרק
אחלוחי.בגדי ילדים
חולצה
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
מחילת
)dResaswauliהתרה* -
 83.ש.קובושווילי* .
החטאים 110. S.koboSvili. misionerebis
kurTxeva
(suqoTis
Sh. Koboshvili. The prayer of the missionaries. .Feast
בית of
Sukkot
המדרש
 84.ש.קובושווילי.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
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חולצה
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
ד.גבלסיאני .טכס חופה
חגורת נשים
שעון כיס
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של כלה
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר נישואין
 61נזנאזי .דגם של בד משי
 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
 89.חנוכיה
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
111. d.gvelesiani. hagada. fesaxis Rame
חדר–טכסים
קובושווילי.
D. Gvelesiani. Hagada
Pesach
 92.שnight .
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
.
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 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
חולצה
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
.
54.ד.גבלסיאני טכס חינה
 86.כד
ד.גבלסיאני .טכס חופה
 87.כד
חגורת נשים
112. xanuqis sasanTle
 88.כד
Khanukha candlestick
שעון כיס
לבית חנוכיה
ד.גבלסיאני .תהלוכת חתן וכלה 89.
הכנסת
90.כלהד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
גאברוילוב .קבאלולי – ריקוד של
נישואין פמוט
ש.קובושווילי .אג'לה – חדר 91.
92.משיש.קובושווילי.חדר טכסים
 61נזנאזי .דגם של בד
 62.שמלת כלה )זהב( 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 63.ציפית
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
 64בגדדי )מתפחת(
מרחץ מתפחת
 65.ציעף של בית 96.
הילדקובוקווילי .חג שמחת תורה
 97.ש.
 66ש.קובושווילי .לידת
תורה
כיסוי
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד98.
מילה
לברית
 68.ציפה דקורטיבית 99.ספר תורה
 100.כתר תורה
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
113. d.gvelesiani. xanuqis sanTlebis anTeba
 89.חנוכיה
D. Gvelesiani. Lightening of Khanukha candles
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
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58
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 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
 – 104פרוכת
 -106פרוכת
 – 107פרוכת
116. baRdadi
כשרה
 – 114שחיטה
Bagdadi
 – 116מטפחת
 – 124בקשה מהתורה
 – 125השתחוות בפני התורה
 – 126רפואה בעזרת התורה
 – 128אגדה על ספר התורה מליילשי

 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
 89.חנוכיה
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
גבלסיאני .הגדה של
 93.ד.
פסח115. d.gvelesiani. Soxeti
_ frinvelis
dakvla
כשירה
עופות
שחיטת
.
קובושווילי
D.Gvelesiani.
Shokhet
בגד מחול
 94ש– 76 – Slaughtering poultry .
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
 – 78אגרטל לחתונה
 96.מתפחת
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 97.ש.קובוקווילי .חג שמחת תורה  - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
 98.כיסוי תורה
 – 100לידת ילד
 99.ספר תורה
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
 100.כתר תורה
 – 104פרוכת
 -106פרוכת114. S.koboSvili. frinvelis dakvla religiuri wesiT
פרוכתSh.Koboshvili. Slaughtering poultry according to religious
rules – 107
 – 114שחיטה כשרה
 – 116מטפחת
 – 124בקשה מהתורה
 – 125השתחוות בפני התורה
 – 126רפואה בעזרת התורה
 – 128אגדה על ספר התורה מליילשי
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 62.שמלת כלה )זהב(
 63.ציפית
 64בגדדי )מתפחת(
 65.ציעף של בית מרחץ
 66ש.קובושווילי .לידת הילד
 67.ש.קובושווילי.לקיחת ילד לברית מילה
 68.ציפה דקורטיבית
 69.ציפה דקורטיבית
 70.סכינים לברית מילה
 75.ד.גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 76ד.גבלסיאני .תפילה בבית הכנסת
 77.פרוחת –וילון של ארון הקודש
 78פרוחת –וילון של ארון הקודש
 79.ש.קובושווילי .חרם
 80.ד.גבלסיאני אחרי החרם
 81.ש.קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 82.ש.קובושווילי .כפרת חטאים ב 40-שוטים
 83.ש.קובושווילי* .התרה*  -מחילת החטאים
 84.ש.קובושווילי .בית המדרש.
 85.ש.קובושווילי .חג סוכות
 86.כד
 87.כד
 88.כד
 89.חנוכיה
 90.ד.גבלסיאני .הדלקת נרות חנוכה
 91.פמוט
 92.ש.קובושווילי.חדר טכסים
 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני .שוחט
 96.מתפחת
חג
שמחת תורה
.
קובוקווילי
 97.ש.
119. seferTora
תורה
 98.כיסוי
Torah
scroll
 99.ספר תורה
 100.כתר תורה
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הכנסת
וכלה
ד.גבלסיאני .תהלוכת
לבית מרחץ
של בית
חתןעף
 65.צי
לולי –ש.ריקוד של
כלהלידת הילד
קובושווילי.
גאברוילוב .קבא 66
קובושווילי.ש.אג'לה –
ש.
נישואין ילד לברית מילה
חדרלקיחת
קובושווילי.
67.
ציפהשל בד משי
 68.דגם
 61נזנאזי.
דקורטיבית
זהב(
שמלת כלה
דקורט )יבית
 62.ציפה
69.
ציפית סכינים לברית מילה
70. 63.
מתפחת(
 64בגדדי
גבלסיאני .ברית מילה בבית הכנסת
 ) 75.ד.
 65.ד.ציעף של
מרחץבבית הכנסת
ביתתפילה
גבלסיאני.
76
הילד
לידת
 66ש.
הקודש
ארון
קובושווילי.של
פרוחת –וילון
77.
מילה
לברית
לקיחת
קובושווילי.
הקודש
ילדארון
וילון של
פרוחת –
 67.ש78 .
דקורטיבית
ציפה
חרם
קובושווילי.
68.ש.
79.
דקורטיבית
 69.ציפה
גבלסיאני אחרי החרם
 80.ד.
לברית מילה
קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
סכינים ש.
81. 70.
גבלסיאני .ברית
הכנסתב 40-שוטים
בביתחטאים
מילהכפרת
קובושווילי.
 75.ד 82..ש.
גבלסיאני .תפילה
הכנסת -מחילת החטאים
בביתהתרה*
קובושווילי* .
 76ד 83..ש.
הקודש
פרוחת –ש.וילון של
המדרש.
ארוןבית
קובושווילי.
84. 77.
הקודש
פרוחת –ש.וילון של
סוכות
ארוןחג
קובושווילי.
85. 78
קובושווילי .חרם
 79.ש 86..כד
גבלסיאני אחרי החרם
 80.ד 87..כד
קובושווילי* .מלכות* – שוטי הטכס
 81.ש 88..כד
חנוכיה כפרת חטאים ב 40-שוטים
קובושווילי.
 82.ש89..
החטאים
התרה* -
קובושווילי* .
מחילת חנוכה
הדלקת נרות
גבלסיאני.
 83.ש 90..ד.
קובושווילי .בית המדרש.
 84.ש 91..פמוט
סוכות
קובושווילי .חג
חדר טכסים
קובושווילי.
 85.ש 92..ש.
 86.כד 93.ד.גבלסיאני .הגדה של פסח
 87.כד
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 88.כד 95.ד.גבלסיאני .שוחט
חנוכיה מתפחת
96. 89.
118. seferToris kaba
נרות
הדלקת
גבלסיאני.
Covering
Torah scroll
שמחת
קובוקווילי .ofחג
חנוכה תורה
 90.ד 97..ש.
 91.פמוט
 98.כיסוי תורה
תורה טכסים
קובושווילי.חדר
 92.ש 99..ספר
תורהשל פסח
כתרהגדה
גבלסיאני.
 93.ד100..
 94ש.קובושווילי.שחיטת עופות כשירה
 95.ד.גבלסיאני.
שוחט117. S.koboSvili. seferToris gamotana
sinagogaSi
 96.מתפחת
Sh. Koboshvili. Exposing the Torah scrolls in the Synagogue
 97.ש.קובוקווילי .חג שמחת תורה
 98.כיסוי תורה
 99.ספר תורה
 100.כתר תורה
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120, 121, 122, 123. seferToris gvirgvinebi
The crowns of Torah scroll
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 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד
מחול
– 76
תינוק לברית מילה
בגדליווי
– 101
פרוכתלחתונה
אגרטל
– 78
– 104
פרוכתשל שמלת כלה
-106גיזרה
– 81
– 107קמיעות
- 86
פרוכת
124. S.koboSvili. TxovniT breTis bibliisadmi
ריקוד
– 96
כלהכשרה
שחיטה
– 114
ילד
––116לידת
100
מטפחת
Sh. Koboshvili. Supplicating for the Bible of Breti
 – 76בגד מחול
לברית מילה
תינוק
––124ליווי
101
מהתורה
בקשה
 – 78אגרטל לחתונה
––125פרוכת
 – 81גיזרה של שמלת כלה 104
השתחוות בפני התורה
– -126פרוכת
106
רפואה בעזרת התורה
 - 86קמיעות
107
פרוכת על ספר התורה מליילשי
 ––128אגדה
 – 96ריקוד כלה
 – 114שחיטה כשרה
 – 100לידת ילד
125. S.koboSvili. breTis bibliis Tayvaniscema
 – 116מטפחת
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
מהתורהSh. Koboshvili. The worshipping to the
בקשהBible of
Breti – 124
 – 104פרוכת
 – 125השתחוות בפני התורה
 -106פרוכת
 – 126רפואה בעזרת התורה
 – 107פרוכת
 – 128אגדה על ספר התורה מליילשי
 – 114שחיטה כשרה
 – 116מטפחת

126. d.gvelesiani. mkurnaloba breTis
bibliiT
מהתורה
 – 124בקשה
D. Gvelesiani. Threatment by the
בפניBible
of Breti
התורה
 – 125השתחוות

 – 126רפואה בעזרת התורה
 – 128אגדה על ספר התורה מליילשי
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104.
105.
106.
107.
108.
109.

ש.קובושווילי .עת הערצת *תורה מברטי*
*
מברטי
*sawinaaRmdegoתורה
קובושווילי .בקשה בפני
ש.
127. d.gvelesiani.
gvalvis
locva
י
*
מברטי
תורה
*
בעזרת
הרפאה
.
גבלסיאני
ד.
D. Gvelesiani. Prayer against the drought
ד.גבלסיאני .תפילה נגד בצורת
ד.גבלסיאני .הגדה על תורה מליילשי
קשר
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 – 76בגד מחול
 – 78אגרטל לחתונה
 – 81גיזרה של שמלת כלה
 - 86קמיעות
 – 96ריקוד כלה
 – 100לידת ילד
 – 101ליווי תינוק לברית מילה
 – 104פרוכת
 -106פרוכת
 – 107פרוכת
 – 114שחיטה כשרה
 – 116מטפחת
 – 124בקשה מהתורה
128. d.gvelesiani. legenda lailaSis
bibliis
Sesaxeb – 125
התורה
השתחוות בפני
התורהD. Gvelesiani. A legend about the Bible
of Lailashi
 – 126רפואה בעזרת
 – 128אגדה על ספר התורה מליילשי

1-4. sanelsacxebleebi. mina.
saqarTvelos erovnuli muzeumi (sem.).
s.janaSias saxelobis muzeumi (jm).
1-1961:3538; 1-1961:3542; 1-1961:3540;
1-1961:3539.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#193. I saukune
H: 7.4 sm; 11.8 sm; 6.2 sm; 7.2 sm.
5-9. sanelsacxebleebi. mina.
sem.jm. 1-1962:3617; 1-1962:3615; 1-1961:3544;
1-1961:3579; 1-1961:3555.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#193. I saukune.
simaRle (H): 4.5 sm; 5 sm; 11 sm; 4..2 sm; 3.5 sm.
10-16.
miniatiuruli sanelsacxebleebi. mina.
sem.jm. 1-1962:3883; 1-1962:3889; 1-1962:3886;
1-1962:3888; 1-1962:3884; 1-1962:3885;
1-1962:3887.
urbnisis samarovani (Sida qarTli). samarxi
#230. I saukune.
H: 4.2 sm; 2.3 sm; 3.3 sm; 3.7 sm; 4 sm; 4 sm; 3.7 sm.
17-20.
sanelsacxebleebi. mina.
sem.jm. 1-1962:3897; 1-1962:3899; 1-1962:98;
1-1962:3882. urbnisis samarovani (Sida
qarTli), samarxi #230. I saukune.
H: 7.8 sm; 6 sm; 6.5 sm; 4.5 sm.
21-23.
sanelsacxebleebi. mina.
sem.jm. 1-1962:3880; 1-1962:3881; 1-1962:3882.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#230. I saukune.
H: 13 sm; 13 sm; 15.2 sm.
24.

25.

68

boTli. mina.
sem.jm. 1-1962:3890.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#230. I saukune.
H: 19.5 sm.
ungventariumi. Tixa.
sem.jm. 1-1962:3879.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#230. I saukune.
H: 22 sm.

miniatiuruli sanelsacxebleebi. mina.
26-31.
sem.jm. 1-1962:3891; 1-1962:3893; 1-1962:3892;
1-1962:3894; 1-1962:3896; 1-1962:3895.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#230. I saukune.
H: 4 sm; 3.3 sm; 4 sm; 3.5 sm; 3.2 sm; 3.1 sm.

sem.jm. qvis fondi (lapidariumi). #3.
mcxeTa. samTavros samarovani. II-V saukune.
H. 67 sm, W. 62 sm, Th. 25 sm.
epitafiaSi ixsenieba “mama ieRuda,
metsaxelad gurk”.
53.

amuleti ebrauli warweriT. oqro.
didi mcxeTis saxelmwifo arqeologiuri
muzeumis. 01-6-VIII-1437.
mcxeTa. Sida qalaqi. saxli #1. V saukune.
H. 5.8 sm, W. 2.8 sm, wona 0.835 g.
waweris Tanaxmad, avgarozi ekuTvnoda
abraham saras Zes.

54.

ebrauli biblia (lailaSis biblia). etrati.
xelnawerTa erovnuli centri. Hebr. #3.
lailaSi. leCxumi. X-XI saukune.
gverdis zomebi: 44sm x 38sm.

55.

aqandazi - batilumi. brinjao.
saqarTvelos erovnuli muzeumi (sem.).
S.amiranaSvilis saxelobis xelovnebis
muzeumi (xm.). A 125:2610.
dedoflis gora (Sida qarTli).
I saukune.
sigrZe (L) 30.4 sm. sigane (W) 9..2 sm.

56.

aqandazi - batilumi. brinjao.
sem. xm. A 125:2611.
dedoflis gora (Sida qarTli).
I saukune.
L. 30.6 sm, W. 12.5 sm.

57.

sisitis CanTa. xaverdisa da bambis qsovili,
oqromkedi, namagri siTvi. H – 62,5, L – 41,8
sisiti saritualo, foCebiani mosasxami,
romelsac mamakacebi locvis dros iyeneben.

58.

kalendari. fraJe, liTonze Wedva. H – 29,5.
№10-52/230 .
dafis qveda nawilSi, SuaSi, oTxkuTxa
liTonis kolofSi Calagebulia Svidi
liTonis firfita ebrauli warwerebiT.

59.

Cixtis Tavsakravi. xaverdisa da abreSumis
qsovili, oqromkedi, reliefuri namagri
siTvi. 51X3,5. №e-1701

32-35.
WurWeli. Tixa.
sem.jm. 1-1962:3870; 1-1962:3871; 1-1962:3609;
1-1961:3578.
urbnisis samarovani (Sida qarTli),
samarxebi #230 (##32,33) da #193. I saukune.
H: 15.5 sm; 18 sm; 16 sm; 6 sm.
36.

brinjaos ebraulwarweriani sabeWdavi
beWdis anabeWdi.
sem.jm. gliptikis fondi. #1016.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#167. III saukune.
intalios L. 1 sm. W. 0.8 sm.
sabeWdavze ikiTxeba: “mowmoba”.

mZivebi. qarva, giSeri, broli,
37-41.
sardioni, mina.
sem.jm. 1-1961:3569; 1-1961:3570.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#193. I saukune.
mZivebi. sardioni. mina. keramika.
42-44.
sem.jm. 1-1962:3612.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#193. I saukune.
45-50.
sakidebi. qarva.
sem.jm. 1-1961:3567; 1-1961:3568; 1-1961:3569;
1-1961:3570.
urbnisis samarovani (Sida qarTli), samarxi
#193. I saukune.
51.

52.

stela ebrauli warweriT. qviSaqva.
sem.jm. qvis fondi (lapidariumi). #150.
mcxeTa. samTavros samarovani. II-V saukune.
H. 83 sm, W. 50-35 sm, Th. 12 sm.
epitafiaSi ixsenieba “ioseb bar xazan da
misi Zma Salom”.
stela ebrauli warweriT. qviSaqva.

mas aSuRebi sazisa da Wianuris dakvriT
miuZRodnen. aSuRebs mihyvebodnen patara
biWebi sabanao WurWliTa da boxCaSi
gamokruli sanovagiT, maT ki _ patarZlis
dobilebisa da naTesavebis amala.

60.

Cixtis Tavsakravi. xaverdisa da bambis
qsovili, sxepla, malaTini, oqromkedi,
reliefuri namagri siTvi. 49X3,5. №e-1700

74.

61.

Cixtis Tavsakravi. xaverdis qsovili,
abreSumis Zafi, namagri siTvi, kvanZuri
naqargoba. 55X3,5. №e-1712

axaluxi (qalis). farCa, abreSumisa da bambis
qsovili, yaiTani, xelis dazgaze naqsovi.
H – 140. №e-1743

75.

Cixtis Tavsakravi. xaverdis qsovili,
abreSumis Zafi, kvanZura da ormxrivi
siTvi. 55X3,5. №e-1705

oqrokaba (qalis saqorwino tansacmeli).
farCa, abreSumisa da bambis qsovili,
yaiTani, xelis dazgaze naqsovi, namagri
siTvi. H – 132. №e-1882

83.

62.

S.koboSvili. axalcixeli ebraeli
patarZali. qaRaldi, muyao, guaSi. 35X17.
№7-98/155

84.

63.

Cixtis Tavsakravi. xaverdis qsovili, bambis
Zafi, ormxrivi siTvi. 45X3. №e-1713

76.

S.koboSvili. axalcixeli ebraeli nefe.
1940. qaRaldi, akvareli, guaSi, tuSi.
38,5X25. №7-98/34

64.

Cixtis Tavsakravi. xaverdis qsovili,
oqromkedi, reliefuri namagri siTvi. 46X5.
№e-1704

S.koboSvili. cekva saivo (qalTa jgufuri
cekva). qaRaldi, guaSi, akvareli. 49,5X59.
№7-98/37

85.

77.

S.koboSvili. Saqar-puri. sityvis gatana.
qaRaldi, guaSi. 30,5X40. №7-98/25
Saqar-puri anu sityvis gatana ewodeba
sapatarZlos mSoblebis ojaxSi gamarTul
niSnobas, sadac qadis msgavsi tkbili
namcxvari ojaxur samyaros, xolo Saqris
mozrdili Tavi tkbili cxovrebis
simboloebia. niSnobis dasrulebisas
Saqris naWrebi stumrebs urigdebodaT.

78.

vaza saqorwilo. fraJe, Wviruli Wedva. H –
20,2, D – 19. №10-52/216

79.

zedakaba. farCa, yalamqari, sirma,
oqromkedi, buzmenti, xaverdula Zafi,
dazgaze naqsovi, namagri siTvi. H – 62. №e1873

S.koboSvili. jeizi _ mziTvis aRwera. 1939.
tilo, zeTi. 44X53,5. №7-98/40
qorwilis wina dReebSi patarZlis
mSoblebis ojaxSi xdeboda misi mziTvis
aRwera da Sefaseba. xuTSabaTs, qorwinebis
win, naSuadRevs, patarZlis ojaxSi
miwveuli mosamarTle, rabini da xaxami
qeTubis (saqorwino xelSekrulebis) meore
gverdze mziTvis nusxas Camowerdnen. am
dros stumrebi saCuqrebs miarTmevdnen
patarZals da isinic mziTvis saerTo
ricxvs emateboda. damswre sazogadoebis
winaSe gaSlili iyo mTeli mziTvi da
fasdeboda TiToeuli nivTi. Semdeg
qeTubis meore gverdze Camowerdnen yvela
am nivTsa da maTs Rirebulebas. bolos,
mTel mziTvs did boRCebSi gamohkravdnen,
SamaSebs (sinagogis mcvelebs) ahkidebdnen
da nefis saxlSi agzavnidnen. nefe SamaSebs
Sesabamis gasamrjelos aZlevda.

86.

Sadai-amuleti. vercxli, sardioni.
3,5X4,5. №20-08
amuletis (arab. - sakidi) A gamoyenebas
Zveli tradicia aqvs. rogorc wesi, maTze
ubedurebisagan damcavi magiuri teqstebia
moTavsebuli. Zalian xSirad figurirebs
sityva Sadai, romelic icavs mis mflobels.
amitom amuletebs zogjer Sadaisac uwodeben.

87.

Sadai-amuleti. vercxli, amotvifruli
warweriT. 7X6. №44-12/7

qsovili, yanaozi, xelis dazgaze naqsovi.
H – 124. №e-1885

65.

sartyeli. abreSumisa da bambis qsovili,
oqromkedi, ormxrivi siTvi. H – 203, L – 7,1.
№10-52/134

66.

sartyeli (fragmenti). farCa, abreSumis
qsovili, oqromkedi, reliefuri namagri
siTvi. H – 74, L – 16,5. №1053/123

67.

elegi. xaverdisa da bambis qsovili,
oqromkedi, buzmenti, namagri da kvanZuri
siTvi. H – 30. №e-1869

68.

S.koboSvili. cekva saivo (qalTa jgufuri
cekva). 1940. muyao, feradi fanqari. 19X24,5.
№7-98/38

69.

d.gvelesiani. ebraeli patarZali. qaRaldi,
akvareli. 45X28. №7-98/97

80.

farCis nimuSi. xelis dazgaze naqsovi.
84X56. №e-1748

70.

S.koboSvili. axalcixeli ebraeli
patarZali. qaRaldi muyao, feradi fanqari,
grafiti, tuSi. 26,5X14,5. №7-98/31

81.

S.koboSvili. saqorwino kabis gamoWra. 1939.
qaRaldi, guaSi. 38X47,5. №7-98/32

82.

S.koboSvili. dedoflis wayvana abanoSi.
1939. qaRaldi, akvareli. 31,5X41,5. №7-98/41
saqorwino samzadisis erT-erTi
aucilebeli nawili iyo dedoflis
ganbana mikveSi (saritualo abanoSi).
patarZali uamravi qalisa da kacis
TanxlebiT mihyavdaT mikveSi tebilis
ritualis (wyliT savse auzSi samjer
Cayuryumalaveba) gansaxorcieleblad.

71.

windebi. abreSumisa da bambis Zafi, windis
CxirebiT naqsovi (daSibuli). H – 45. №e-1728

72.

fexsacmeli (qalis). xaverdisa da tilos
qsovili, lanCi, tyavi, oqromkedi,
reliefuri namagri siTvi. №10-52/63

73.

oqrokaba (qalis saqorwino tansacmeli).
oqroqsovili, abreSumisa da bambis
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88.

Sadai-amuleti. liToni, xaverdi.
amotvifruli warweriT. №10-52/226

89.

iCluRi-zedakaba. abreSumisa da bambis
qsovili, abreSumis feradi Zafi, ormxrivi
siTvi, xelis dazgaze naqsovi, CafariSis
firfitebiT qsova. H – 55. №e-1878

90.

iCluRi-zedakaba. abreSumisa da bambis
qsovili, yaiTani, oqromkedi, liToni,
xelis dazgaze naqsovi, namagri da kvanZura
siTvi. H – 61. №e-1881

91.
92.

d.gvelesiani. patarZlis xelebis SeRebva
iniT. tilo, zeTi. 93,6X124,6. №7-98/132
d.gvelesiani. xufa _ saqorwino rituali.
tilo, zeTi. 70,3X100,5. №7-98/128
miuxedavad imisa, rom sxvadasxva qveyanaSi
mcxovreb ebraelebs gansxvavebuli
saqorwino tradiciebi aqvT, qeTuba
yvelasaTvis mTavaria. igi qaRaldze
an pergamentze dawerili, mxatvrulad
gaformebuli erTgvari saqorwino
xelSekrulebaa. am tradicias fesvebi
uxsovari droidan Caeyara. TviTon
qorwinebis ceremonia tardeba xufis
qveS. tradiciulad xufa abreSumis an
xaverdis qsovilis didi naWeria, romelic
oTx svetzea gadafenili an oTx adamians
uWiravs nefe-patarZlisa da maT mowmeTa
Tavze qeTubis wakiTxvis dros.

ajilaki anu ajla mesxur-javaxuri
darbazis erT-erT kuTxeSi xaliCebiT
damSvenebuli, nefe-dedoflisaTvis
gankuTvnili ficruli an qsovilebisagan
gakeTebuli patara, momaRlo oTaxi
iyo masSi ganTavsebuli taxtiT.
oTaxis Sesasvlels sinagogidan
motanili ramdenime moqarguli farda
hqonda Camofarebuli. ajla mxolod
axalcixisTvis iyo damaxasiaTebeli.
98.

naznazi. abreSumis nimuSi. oqroqsovili,
xelis dazgaze naqsovi. 225X35. №e-1741

99.

oqrokaba (qalis saqorwino tansacmeli).
farCa, bambis qsovili, oqromkedi,
abreSumis Zafi, xelis dazgaze naqsovi,
namagri siTvi. H – 140. №10-52/24

100. S.koboSvili. bavSvis dabadeba. 1939.
qaRaldi, guaSi. 38X52. №7-98/24
101. S.koboSvili. bavSvis windasacveTad wayvana
sinagogaSi.
1939. tilo, zeTi. 50,5X43. №7-98/12
ebraelTaTvis erT-erTi mniSvnelovani
tradiciaa biWis dabadebis merve dRes
sinagogaSi winadacveTis ritualis
sazeimod Catareba, romelic ebraeli
xalxis RmerTTan kavSirs ganasaxierebs.
102. d.gvelesiani. winadacveTa sinagogaSi
103. baliSis piri. xaverdis, abreSumisa da
bambis qsovili, kiliti, oqromkedi, sirma
da xaverdula Zafi, oqromkedis grexiluri,
namagri siTvi. 56X50,5. №10-52/146a

93.

qalis qamari. vercxli, firuzi, lali,
liToni. Wedva (cvara, Wviruli). H - 68. №e1780

94.

jibis saaTi. ebrauli ciferblatiT. dabali
sinjis vercxli, qarxnuli nakeToba. №e-1821

95.

d.gvelesiani. nefe-dedoflis Semotareba
sinagogaSi. qaRaldi, akvareli. №32,5X25.
№7-98/100

104. baliSis piri. xaverdisa da bambis qsovili,
oqromkedis grexiluri, namagri mZivebi,
aplikacia, namagri siTvi da mZivuri
naqargoba. 62X44.
№10-52/146b

96.

gabroilovi. kabaluli _ patarZlis cekva.
tilo, zeTi. 53,3X66,8. №7-98/146

105. d.gvelesiani. locva sinagogaSi. tilo,
zeTi. 70X100,3. №7-98/127

97.

S.koboSvili. ajla _ saqorwino oTaxi.
1939. tilo, zeTi. 45,5X59. №7-98/39

106. paroxeti _ seferToris karadis farda.
xaverdisa da bambis qsovili, oqromkedi,
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namagri da ormxrivi siTvi. 144X124. №1052/109
107. paroxeti _ seferToris karadis farda.
abreSumis qsovili da Zafi, farCa,
oqromkedi, namagri da ormxrivi siTvi.
186X113. №10-52/108
108. S.koboSvili. xeremi _ anaTema. qaRaldi,
guaSi, laqi. 50X36. №7-98/14
109. d.gvelesiani. anaTemis Semdeg. tilo, zeTi.
50,1X40. №7-98/139
110. S.koboSvili. misionerebis kurTxeva
(suqoTis dResaswauli). 1938. qaRaldi,
guaSi, laqi. 30,5X41. №7-98/41
suqoTis (suqa _ ivriT. karavi) SviddRianis
dResaswauli moses mier egviptedan
gamoyvanili ebraeli xalxis udabnoSi
xetialisa da im karvebis simboloa,
romlebSic isini ormoci wlis manZilze
cxovrobdnen. suqa igeba sinagogis ezoSi da
irTveba simboluri mcenareebiTa da xiliT.
111. d.gvelesiani. hagada. fesaxis Rame.
tilo,zeTi. 65,2X50,1. №7-98/133
fesaxis rvadRiani dResaswauli
ukavSirdeba moses mier ebraelebis
gamoyvanas egviptidan, sadac isini
oTxaswlian monobaSi imyofebodnen. am
dResaswauls gansakuTrebuli datvirTva
aqvs da eris gaTavisuflebis simboloa.
fesaxis pirvel Rames sruldeba sederis
rituali (sadResaswaulo simboluri
vaxSmis kurTxeva).
112. xanuqis sasanTle. fraJe, Wedva. H – 28,5, L –
23. №10-52/217
113. d.gvelesiani. xanuqis sanTlebis kurTxeva.
tilo, zeTi. 61,1X47,3. №7-98/135
xanuqa erT-erTi uZvelesi istoriuli
dResaswaulia da ukavSirdeba makabelTa
gamarjvebas, rodesac maT Zv. w. 165 wels
selevkidebis mier dapyrobili ierusalimis
taZari daibrunes. berZnebis mier wabilwul

taZarSi mxolod erTi dRis samyofi wminda
zeTi iyo darCenili, romliTac menoras
(taZris SvidsanTlian Sandals) anTebdnen.
Aaxali zeTis gamosaxdelad ki rva dRe
iyo saWiro. moxda saswauli da sanTlebi
zustad rva dRe ar Camqrala. amitom
xanuqas sinaTlis dResaswaulsac uwodeben.
tradiciulad xanuqaze (cxrasanTlian
Sandalze) rva dRis ganmavlobaSi anTeben
sanTlebs, erTi damxmare sanTliT yovel
dRe TiTo sanTels amateben.
114. S.koboSvili. frinvelis dakvla religiuri
wesiT, 1940. tilo, zeTi. 70,5X101. №7-98/5
qafaris Semovleba da qaTmis dakvla
ori urTierTdakavSirebuli ritualia.
religiuri dResaswaulis _ iom-qifuris
(codvebis mitevebis dRis) win morwmune
ebraelebi monaniebis mizniT valdebuli
arian Tavze Semoivlon qafara – qaTami,
ris Semdegac mas xaxams an Raribebs
aZleven. ebraelTaTvis sakvebad vargisad
iTvleboda mxolod Soxetis _ damkvlelis
mier religiuri wesebis dacviT dakluli
frinvelisa Tu saqonlis xorci.
frinvelisa da saqonlis dakvla SeeZlo
specialurad saamisod momzadebul pirs,
romelsac miRebuli hqonda Soxetad
muSaobis ufleba.
115. d.gvelesiani. Soxeti _ frinvelis dakvla.
qaRaldi, akvareli. 44X65. №7-98/138
116. baRdadi. abreSumis qsovili, xelis dazgaze
naqsovi, nabeWdi. 75X70. №e1749
117. S.koboSvili. seferToris gamotana
sinagogaSi. qaRaldi, guaSi. 26,5X40,5. №798/13
suqoTis dResaswaulis bolo dRe
simxaTToris dResaswaulis aRniSvniT
gvirgvindeba. am dRes, Toris bolo
furclis wakiTxvisTanave sinagogis
mrwamsis kidobnidan (sinagogis kedelSi
CaSenebuli ierusalimisaken mimarTuli

seferToris Sesanaxi karadidan) gamoaqvT
seferTorebi (Toris gragnilebi), sazeimod
Semoatareben da Semdeg erTi wliT kvlav
aRTqmis kidobanSi inaxaven.
118. seferToris kaba (sakulto daniSnulebis).
farCa, bambis qsovili, yaiTani, oqromkedi,
xelis dazgaze naqsovi, namagri siTvi. 57X36.
№10-52/66
119. seferTora. xe, qaRaldi. №162-13/2
seferTora (Toris gragnili) sinagogis
yvelaze wminda nivTia. rogorc wesi,
seferTora Semosilia sagangebod misTvis
gankuTvnili Toris samosiT an Tavsdeba
tomaraSi da Tavze adgamen gvirgvins.
120. seferToris gvirgvini. spilenZi, Wedva. H
_ 44. №10-52/211.
igive rimonimi (seferToris damagvirgvinebeli) – ebr. sityva broweulis mravlobiTi
ricxvia, ris formasac waagavda
Tavdapirvelad gvirgvini.

kulti ukavSirdeba breTel ebraelebs.
misi dakargvis Semdeg Tayvaniscemis
sagani gaxda nabeWdi biblia, romelic
avaliSvilebs ekuTvnoda. 18561870 wlebSi breTidan ebraelTa
suramSi masobrivi gadasaxlebisas
igi avaliSvilebisagan davaraSvilebis
gvaris warmomadgenlebs SeusyidiaT,
amitom breTis biblias davaraanT an
suramis bibliasac uwodebdnen. igi ebara
sinagogis erT-erT msaxurs, romelic
mnaxvelTa Tu avadmyofTa mosvlisas
maT Tvalebs axuWvinebda, bibliaze xels
gadaasmevinebda an striqons waukiTxavda
da misi saswaulmoqmedi Zalis rwmenis gamo
es Tavisebur mkurnalobad iTvleboda.
125. S.koboSvili. TxovniT breTis bibliisadmi.
muyao, tuSi, fanqari. 23,5X30,5. №7-98/56
126. d.gvelesiani. mkurnaloba breTis bibliiT.
xe, zeTi. 61,3X40,3. №7-98/70

121. seferToris gvirgvini. spilenZi, Wedva. H –
44,4. №10-52/214.

127. d.gvelesiani. gvalvis sawinaaRmdego
locva. qaRaldi, akvareli. 27,7X41. №7-98/67

122. seferToris gvirgvini. spilenZi, Wedva. H –
38. №10-52/215.

128. d.gvelesiani. legenda lailaSis bibliis
Sesaxeb. tilo, zeTi. 30X43,3. №7-98/68
lailaSis biblia xelnaweri Toraa
komentarebiTa da feradi geometriuli
dekoriT (amJamad daculia xelnawerTa
erovnul centrSi, iseve, rogorc breTis
biblia). xelnaweri Sesrulebulia
pergamentze da misi teqsti moicavs Zveli
aRTqmis xuTwigneulsa da mazoraxs.
paleografiuli analizis safuZvelze
xelnaweri X-XI saukuneebiT daTariRda.
konsonantaluri teqstis damwerlobis
TvalsazrisiT lailaSis biblia dRes
cnobil xelnawerTa Soris erT-erTi
saukeTesoa.
mas breTis bibliis msgavsad saswaulmoqmed
Zalas miawerdnen da eTayvanebodnen
ebraelebic da qarTvelebic. legendis
Tanaxmad lailaSis biblia saqarTveloSi
angelozebma frTebiT moitanes.

123. seferToris gvirgvini. spilenZi, Wedva. H
_ 32,5. №10-52/211.
gvirgvini simbolurad xazs usvams
Toris sidiadesa da mniSvnelobas.
gvirgviniT Toris Semkobis tradicia Sua
saukuneebidan iRebs saTaves. igi xSirad
WedurobiT mdidrulad dekorirebulia
ebraul motivebze Sesrulebuli
reliefebiT, ornamentebiTa da warwerebiT.
xolo masze mimagrebuli zanzalakebi
Toris gadaadgilebisas mis gamoCenas
amcnoben yvelas.
124. S.koboSvili. breTis bibliis Tayvaniscema.
qaRaldi, guaSi, akvareli. 40X60. №7-98/17
pergamentze xelnaweri Sua saukuneebis
breTis saswaulmoqmedi bibliis
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1-4.

Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1961:3538; 1-1961:3542; 1-1961:3540;
1-1961:3539.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N193. 1st
century.
Heights (H): 7.4 cm; 11.8 cm; 6.2 cm; 7.2 cm.
5-9. Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3617; 1-1962:3615; 1-1961:3544;
1-1961:3579; 1-1961:3555.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N193 (NN7,9).
1st century.
Heights (H): 4.5 cm; 5 cm; 11 cm; 4.2 cm; 3.5 cm.
10-16. Miniature Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3883; 1-1962:3889; 1-1962:3886;
1-1962:3888; 1-1962:3884; 1-1962:3885;
1-1962:3887.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N230. 1st
century.
H: 4.2 cm; 2.3 cm; 3.3 cm; 3.7 cm; 4 cm; 4 cm; 3.7
cm.
17-20. Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3897; 1-1962:3899; 1-1962:98;
1-1962:3882. Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave
N230. 1st century.
H: 7.8 cm; 6 cm; 6.5 cm; 4.5 cm.
21-23.
Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3880; 1-1962:3881; 1-1962:3882.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N230. 1st
century.
H: 13 cm; 13 cm; 15.2 cm.
24. Bottle. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3890.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N230. 1st
century.
H: 19.5 cm.
24. Ungventarium. Ceramic.
GNM. JM. 1-1962:3879.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N230. 1st
century.
H: 22 cm.
26-31. Miniature Flasks. Glass.
GNM. JM. 1-1962:3891; 1-1962:3893; 1-1962:3892;
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1-1962:3894; 1-1962:3896; 1-1962:3895.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), grave N230. 1st
century.
H: 4 cm; 3.3 cm; 4 cm; 3.5 cm; 3.2 cm; 3.1 cm.
32-35. Ceramic vessels.
GNM. JM. 1-1962:3870; 1-1962:3871; 1-1962:3609;
1-1961:3578.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), graves N230
(NN32,33) and N193. 1st century.
H: 15.5 cm; 18 cm; 16 sm; 6 cm.
36. Impression of signet ring bearing a Hebrew
inscription.
GNM. JM. Glyptic depository. #1016
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), graves N167. 3rd
century.
H: 15.5 cm; 18 cm; 16 sm; 6 cm.
“Testimony” is written on the seal.
37-41. Beads. Amber, gagate, rock crystal, cornelian, glass.
GNM. JM. 1-1961:3569; 1-1961:3570.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), graves N193. 1st
century.
42-44. Beads. Cornelian, glass, ceramic.
GNM. JM. 1-1962:3612.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), graves N193. 1st
century.
45-50. Pendants. Amber.
GNM. JM. 1-1961:3567; 1-1961:3568; 1-1961:3569;
1-1961:3570.
Urbnisi cemetery (Shida Kartli), graves N193. 1st
century.
51. The tomb stele with Hebrew epitaph.
GNM. JM. Lapidarium. #150.
Mtskheta. Samtavro cemetery. 2nd-5th cc
H. 83 cm, W. 50-35 cm, Th. 12 cm.
“Joseph bar Khazan and his brother Shallom” are
mentioned.
52. The tomb stele with Hebrew epitaph.
GNM. JM. Lapidarium. #3.
Mtskheta. Samtavro cemetery. 2nd-5th cc
H. 67 cm, W. 62 cm, Th. 25 cm.
“Father Jehudah, nicknamed Gurk” is mentioned.
53. Amulet with Hebrew inscription. Gold.

Didi Mtskheta State Archaeological ReservationMuseum. 01-6-VIII-1437.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Mtskheta. Building N1. 5th century.
H. 5.8 cm, W. 2.8 cm, weight 0.835 g.
The Hebrew Pentateuch (Lailashi Bible). Parchment.
National Center of Manuscripts. Hebr. N3
Lailashi. Lechkhumi. X-XI centuries.
Dimensions of folio: 45cm x 39cm.
Spade like object – Batillum. Bronze.
Georgian National Museum (GNM.). The
Sh.Amiranashvili Museum of Fine Arts (FA.). A
125:2610.
Dedoplis Gora (Shida Kartli).
1st century.
Length (L.) 30.4 cm. Width (W.) 9.2 cm.
Spade like object – Batillum. Bronze.
GNM.FA. A 125:2610.
Dedoplis Gora (Shida Kartli).
1st century.
L. 30.6 cm. Width (W.) 12.5 cm.
Tallit bag. Velvet, cotton, gold thread. H – 62,5, L –
41,8
Tallit – prayer shawls for men.
Religious Calendar. Torah-shield. Metal, coinage. H 29,5. №10-52/230
At the bottom, in the middle position, is situated a
square metal box. Seven sheets of metal, with Jewish
writing on, are inside it.
Ribbons for chikhti. Velvet and cotton, gold thread.
51X3,5.№-1701
Ribbons for chikhti. Velvet and cotton, gold thread.
49X3,5. №-1700
Ribbons for chikhti. Velvet, silk thread, knotty embroidery. 55X3,5. №-1712
Ribbons for chikhti. Velvet, silk thread, knotty and
double fixed embroidery. 55X3,5.
№1705
Ribbons for chikhti. Velvet, cotton thread, embroidery. 45X3. . №-1713
Ribbons for chikhti. Velvet, gold thread, relief fixed
embroidery. 46X5. №-1704
Galloon, ribbon. silk, calico, gold thread, double em-
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

broidery. H – 203, L – 7,1. №-110-52/134
Ribbon (used as a dress ornament, detail). Brocade,
muslin, gold thread, relief fixed embroidery. H – 74,
L – 16,5. . №-10-52/123
Waistcoat. Velvet, sateen, gold thread, lace, fixed and
knotty embroidery. H – 30. №-1869
Sh. Koboshvili. Dance Saivo (group dance of
women).1940. Cardboard, colourful pencil. 19X24,5.
№7-98/38
D. Gvelesiani. The Jewish bride. Paper, water-colour.
№7-98/97
Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Akhaltsikhe.
Paper, cardboard, colourful pencils, indian ink,
graphity pencil. 26,5X14,5. №7-98/31
Socks. Silk and cotton thread, knitted with stiks. H –
45. №-1728
Woman’s shoes. Silk, caliko, leather, gold thread, relief fixed embroidery. №10-52/63
Golden dress (The bride’s wedding dress). Brocade,
silk and caliko textile, knitted on the hand weaving
loom. H – 124. №1885
Akhalukhi for women. Brocade, silk and cotton
textile, ribbon, knitted on the hand weaving loom.
H – 140. №1743
Golden dress (The bride’s wedding dress). Brocade,
silk and caliko textile, knitted on the hand weaving
loom. H – 132. №1882
Sh. Koboshvili. Dance Saivo (group dance of
women). Paper, gouache, water-colour. 49,5X59.
№7-98/37
Sh. Koboshvili. Sugar and Bread. Engagement.
30,5X40. № 7-98/25
Sugar and bread is the ceremony of engagement
at the bride’s parents’ home, over a special meal of
bread and sugar, with sweets and “khada” (pastry).
The Sugar cone symbolizes the sweetness of life.
After the ceremony the sugar cone is shared among
the guests.
Wedding vase. Mixed metal, coinage. H – 20,2, d –
19. №10-52/216
Blouse. Brocade, galoon, gold and velvet thread,
fixed embroidery, knitted on the weaving loom. H
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– 62. №1873
Pattern of brocade. Knitted on the hand weaving
loom.84X56. №1748
Sh. Koboshvili. Pattering of a wedding dress. Paper,
gouache. 38X47,5 №7-98/32
Sh. Koboshvili. Taking the bride to the bath-house.
31,5X41,5. №7-98/41
The important moment of the wedding preparation
included taking a bride to the bath-house and rising
her in Mikveh (ritual bath-house) for the ritual of
Tebila (the process of dipping in the pool’s water).
The bride was proceeded by playing Ashugi, Sazi
and Tchianuri (Musical instruments). The group of
boys were carring the bath-equipment and provision (wrapped in bundles). The bride maides, sisters
and relatieves were following them.
Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Aklaltsikhe.
Paper, cardboard, gouach. 35X17. №7-98/155
Sh. Koboshvili. The Jewish groom from Akhaltsikhe.
1940. Paper, water-colour, gouache, Indian ink.
38,5X25. №7-98/34
Sh. Koboshvili. Jayzy – The inventory of trousseau.
44X53,5. №7-98/40
Several days beforehand, it was a rule to estimate
and make a detailed description of the dowry
belonging to the bride, at her home with the attendance of her patents. Thursday, before “Huppah”
(the wedding ceremony) in the afternoon at bride’s
home, a group of public leaders (Including a judge, a
Rabi, Khakham) was gathering. According to the tradition, they used to make a detailed list (on the second page of the wedding act), in order to numerate
the trousseau. During that process, the bride’s guests
were to gift her various kinds of presents, which
were added to the total list. The whole amount of
the dowry was spread out in front of the society,
who were making detail estimation of each object.
Finally they were bundled and given to “shamashes”
(the Synagogue guard) and sent to the groom’s
house. He, by himself, was to pay to “Shamashes” for
their service.
Amulet. 3,5X4,5. Silver, sard. №20.08

87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.

The using of amulets has an old tradition. They consists of the magic words, moost of all “shaday”, which
defence its owner from the misfortune.
Amulet. Silver. 7X6. №44-12/7
Amulet (Shaday). Metal, velvet. №10-52/226
Blouse. Silk and cotton textile, silk thread, double
embroidery, knitted on the hand weaving loom.
H – 55. №1878
Blouse (Ichlugi). Silk and cotton textile, ribbon, gold
thread, metal, fixed and knotty embroidery, knitted
on the hand weaving loom. H – 61. №1881
D. Gvelesiani. Colouring the bride’s hands. Oil on
canvas. 93,6X124,6. №7-98/132
D. Gvelesiani. Khupa – ritual of wedding ceremony.
Oil on canvas. 70,3X100,5. №7-98/128
Despite the fact that the Jews of different countries
obtain their own wedding traditions and customs
the “Ketubah” is the most essential one for all of
them. It represents a special written on paper or
oil-paper, decorated wedding act. This tradition was
founded in the ancient times. The ceremony, itself,
takes place under “Khupah”. According to the traditions “Khupa” is a large piece of cloth material, revented with silk and velvet, which is laid on the four
columns or is held by four people, above the bridegroom and their maids, while reading “Ketubah”.
Woman’s belt. Silver, turquoise, ruby, metal coinage.
H – 68. №1780
Pocket watch. With the Hebrew clock-dial. Silver,
fabric work. №1821
D. Gvelesiani. Leading of the bridegroom round in
the Synagogue. Paper, water-colour. №32,5X25. №798/100
Gabrielov. Kabaluli – bride’s dance. Oil on canvas.
53,3X66,8. №7-98/146
Sh. Koboshvili. Ajla – wedding room. 1939. oil on
canvas. 45,5X59. №7-98/39
This tradition is connected only with Akhaltsikhe
region’s inhabitants. “Ajilak”, “Ajla” was a special sofa,
situated in the corner of the Meskhuri – Javakhuri
designed hall, and was covered and adorned with
carpets and belonged to the bride-groom. For
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Jews of Akhaltsikhe, “Ajla” could have been made of
wooden boards or clothe material.
Pattern of silk. Golden textile, knitted on the hand
weaving loom. 225X35. №1741
Golden dress (The bride’s wedding dress). Golden
textile, coarse calico, silk thread, fixed embroidery,
knitted on the hand weaving loom. H – 140. №1052/24
Sh. Koboshvili. A birth of a child. 1939. Paper,
gouache. 38X52. №7-98/24
Sh. Koboshvili. Taking a child for circumcision to the
Synagogue. 50,5X43. №7-98/12
The birth of a child in the Jewish families is one of
the important traditions. The eight-day-old boy
arrives with his parents to the Synagogue to be formally inducted into the covenant of God.
D. Gvelesiani. Circumcision in the Synagogue. Oil on
canvas. 70X100,3. №7-98/127
Pillow cloth. Velvet, silk and linen textile, gold, braid
and velvet thread.56X50,5. №10-52/146a
Pillow cloth. Velvet and linen textile, gold and braid
thread, golden galoon, fixed beads. 62X44. №1052/146b
D.Gvelelsiani. Prayer in the Synagogue. Oil on canvas. 70X100,3. №7-98/137
Parokhet. Torah Ark curtain. Velvet, sateen and calico
textile, gold thread, fixed embroidery. 144X124.
№10-52/109
Parokhet. Torah Ark curtain. Silk, brocade, silk and
gold thread, fixed embroidery. 186X113. №1052/108
Sh. Koboshvili. Kherem – anathema. Paper, gouach,
lacquer. 50X36. №7-98/14
D. Gvelesiani. After anathema. Oil on canvas.
50,1X40. №7-98/139
Sh. Koboshvili. The prayer of the missionaries. Feast
of Sukkot. 30,5X41. №7-98/41
The seven-day-lasted “Sukkot” saint holiday is the
symbol of wandering the Jews, exodus from Egypt,
leaded by Moses in through the desert. “Sukah” in
Hebrew language means “a tent”, which is put up
in the yard of Synagogue. “Sukah” is the symbol of
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those tents, where Jewish people had to live for 40
years in the desert “Sukah” inevitable has to be decorated with symbolic sanctified plants and different
sorts of fruit.
D. Gvelesiani. Hagada – Pesach night. Oil on canvas.
65,2X50,1. №7-98/133
An eight day long feast of Pesach is connected with
the exodus of Jews from Egypt, leaded by Moses,
where they had spent four hundred years in slavery.
This holiday is very remarkable and it symbolizes
the emancipation of the nation. At the first night of
Pesach the ritual of Seder is held (consecration of
festive, symbolic supper).
Khanukha candlestick. Mixed metal, coinage. H –
28,5, L – 23. №10-52/217
D. Gvelesiani. Lightening of Khanuha candles. Oil on
canvas. 61,1X47,3. №7-98/135
Khanuka is one of the most ancient holidays and is
connected wiith the victory of Makkabiens when
in the year 165 BC they returned the Temple of
Jerusalem conquered by Selevkids. In the temple
defiled by the Greeks, there was only a day amount
of saint-oil left, “Menorah” the candlestick (consisted
of seven candles) was lit by means of it. It took eight
days to distillate of oil. But the miracle happened
and candles were hot blown off for eight days sharp.
That is why, Khanukah is also called as the feast of
Light. And traditionally during the eight days, the
candles are constantly lit. (By means of one additional (extra) candle, they add one candle a day).
Sh.Koboshvili. Slaughtering poultry according to
religious rules. 70,5X101. №7-98/5
The painting reflects two connected events – leading round “the kaparah” and slaughtering a hen.
Before the celebration of the holiday “kipur”, the believers Jews in order to penance their sins, they were
obliged to lead round the “kaparah” (a hen or a cock),
afterwords they were to give it to the Khakham or
to the poor man. The ritual was to be performed
according to the definite religious rules and traditions. For the Jews it was edible, if it was killed by
“Shokhet”. He must have been taught specially for

the occupation and role.
116. D.Gvelesiani. Shokhet – Slaughtering poultry. Paper,
water-colour. 44X65. №7-98/138
117. Bagdadi. Silk, knitted on the hand weaving loom,
printed. 75X70. №1749
118. Sh. Koboshvili. Exposing The Torah scrolls in the
Synagogue. Paper, gouache. 26,5X40,5. №7-98/13
The last day of Sukkot is crowned with celebration
of Simhat-Torah feast. After finishing of last page
of Torah, scrolls are taken out of the special built-in
closet
(which are built in the walls of the Synagogue
in order to keep the scrolls inside. They face towards Jerusalem). The scrolls are led around the
Synagogue accompained with cheering Jews.
Afterwards the scrolls are kept in Arc for a year.
119. Covering of Torah scroll. Brocade, calico, gold
thread, knitted on the weaving loom. 57X36. №1052/66
120. Torah scroll. Wood, paper. №162-13/2
The SeferTorah (the scroll of Torah) is the most important religious, saint object of the Synagogue. As
a rule, it is wrapped in specially-made clothe and is
ended with a crown.
121. The crowns of Torah scroll. Copper, coinage. H – 44.
№10-52/211
Rimonim – Finial of Torah, it means pomegranates
in Hebrew, which reminds you the shape of initial
crown.
122. The crown of Torah scroll. Copper, coinage. H – 44,4.
№10-52/214
123. The crown of Torah scroll. Copper, coinage. H – 38.
№10-52/215
124. The crown of Torah scroll. Copper, coinage. H – 32,5.
№10-52/211
The crown symbolically emphasises the grandeur
and importance of the Torah. The tradition of decorating Torah, crowned started in the middle ages.
It is often decorated with marvelouse and brilliant
coinage – based on Jewish motivations handwritings, with the representations of animals and other
tipes of ornaments. The crown is equipped with

bells and announcethe appearance of Torah.
125. Sh. Koboshvili. The worshipping to the Bible of Breti.
Paper, gouache, water-colour. 40X60. №7-98/17
Medieval manuscript written on parchment, the
miraculous cult of “The Bible of Breti” is connected
with the Jews from the village Breti. After losing it,
the worshipping object the printed version of the
Bible, which belonged to the Avalishvilis by the
representatives of the Davarashvilis. Due to this fact,
it wasrenamed as “Davaraant Bible” or “Suramian”
Bible. One of the servant of the Synagogue, took care
of it. When a sick person, or visitors used to enter a
place,he made them stroke the surface of the Bible,
with closed eyes and read a line. This process was
considered to be the special treatment, owing to its
miraculous features.
126. Sh. Koboshvili. Supplicating for the Bible of Breti.
Cardboard, Indian ink, pencil. 23,5X30,5. №7-98/56
127. D. Gvelesiani. Threatment by the Bible of Breti. Oil on
wood. 61,3X40,3. №7-98/70
128. D. Gvelesiani. Prayer against the drought. Paper,
water-colour. 27,7X41. №7-98/67
129. D. Gvelesiani. A legend about the Bible of Lailashi. Oil
on canvas. 30X43,3. №7-98.67
Bible of Lailashi represents a handwriting version of
Torah, accompained with comments and colourful
geometrical decorative figures. Nowadays it is saved
at National Centre of Manuscripts, as well as the
Bible of Breti. The manuscript is written on parchment and is the text of Pentateuch together with
Masorah. A palaeographic analysis of the manuscript
makes it possible to suggest that the the manuscript belongs to the X-XI centuries.
From the point of view of of the writing of the
consonantal text the Tbilisi Codex is one of the best
among the manuscripts known up to present.
It is said to have the magic power and miraculous
features. It became the main worship item of the the
both Jews and Georgians. And according to the legend, the Bible of Lailashi was brought to Georgia on
the Angels’ wimgs.
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the State of Israel in Georgia, to excellency Dr. Itzhak Gerberg
 ללה ציצואשווילי:המחברת

ebraul istoriul seminars, ben cvis instituts da
profesor iom tov asiss

Jewish Historical Seminar, Ben-Zvi Institute for the Study ofדברשווילי
Jewish
 אירקלי- אסיסטנט
 נטו- עריכה והגהה לשונית בשפה גרוזינית
Communities of the East and professor Iomסאידישווילי
Tov Assis.

 תמר גלאדזה- עריכה

 ללה ציצואשווילי- תרגום לשפות אנגלית ורוסית
 אני סחרוב- עריכה לשונית בשפה אנגלית
 ממוקה בוצחריקידזה- תרגום לעברית
 דויד צבראני, סנדרו קנצ'לי- עיצוב
 גורם בומביאשווילי- תצלומים

 מלידתו של שלום קובושווילי130-התערוכה האישית לרגל יובל ה
 תמר גלאדזה, ללה ציצואשווילי- הכנה ואירגון
 אקה טבזדזה, ננה מנגדזה, נינו בורדולי, ג'וני אחובדזה- שיחזור
מסגרות – גיה וטמור כמוקלידזה
מבקשים להודות לשגרירות של ישראל בגרוזיה על תמיכתה
 לשלווה- אנו מודים במיוחד למשפחתו של שלום קובושווילי ולנכדיו
קובושווילי ולדוד בצ'קשווילי
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