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It is a great honor for me to welcome you on behalf of the 
Georgian National Museum and congratulate you on the 
60th anniversary of the State of Israel. I would like to pass 
on my best wishes to all citizens of Israel and the Jewish 
Diaspora in Georgia. 

Much is said and written about the excellent relation-
ships between Israel and Georgia. Let me state once 
more that we all are proud of these special and century-
old relationships. I declare this as an ordinary citizen of 
Georgia and also the General Director of the Georgian 
National Museum, the organization that preserves and 
studies the heritage of our country.

The exhibition “Eternal Flame” and the related catalogue 
are seen as an important project for our Museum. This 
initiative presents the life of the Georgian Jews. The proj-
ect 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 the all par-
ticipants of the project and its supporters: The Embassy 
of Israel in Georgia, The Jewish Agency for Israel “Sokh-
nut”, Israel-Georgia Chamber of Business, The Centre of 
Culture of the Embassy of Israel, and to all staff of the 
Georgian National Museum who worked with enthusi-
asm and devotion on the preparation of the exhibition 
and the publication.

david lordkipanidze
Director General of the 

Georgian National Museum

maqvs pativi saqarTvelos erovnuli muzeumis 
saxeliT mogesalmoT da mogilocoT israelis 
saxelmwifos me-60 wlisTavi. msurs es RirsSesaniS-
navi TariRi mivuloco israelis moqalaqeebsa da 
Cveni qveynis ebraul diasporas.

ebraul-qarTul marTlac sanimuSo urTierTobaze 
uamravi Tqmula da dawerila. amitomac me ori sit-
yviT kidev erTxel davadastureb imas, rac bevrjer 
ganucxadebiaT _ Cven vamayobT am urTierTobis xan-
grZlivi da gansakuTrebuli istoriiT. zemoTqmuls 
vacxadeb rogorc saqarTvelos moqalaqe da aseve 
xelmZRvaneli erovnuli muzeumisa, im dawesebu- 
lebisa, romelic inaxavs da swavlobs Cveni qveynis 
memkvidreobas. 

gamofena `maradiuli cecxli~ da masTan dakavSire-
buli katalogi Cveni muzeumisaTvis mniSvnelovani 
proeqtia. aRniSnuli iniciativa warmoadgens qarT-
vel ebraelTa mravalsaukunovan yofas. es proeqti 
nayofieri TanamSromlobis TvalsaCino magaliTia 
yvelasaTvis, vinc kulturasa da politikas erTian 
konteqstSi aRiqvams. 

msurs madloba vuTxra proeqtis yvela monawilesa 
da mxardamWers: israelis saelCos saqarTveloSi, 
ebraul saagento `soxnuTs~, saqarTvelo-israelis 
biznes palatas, israelis saelCosTan arsebul 
kulturis centrsa da Cveni muzeumis yvela im Tana-
mSromels, romlebmac didi enTuziazmiTa da siyva- 
ruliT moamzades gamofena da katalogi.

daviT lorTqifaniZe
saqarTvelos erovnuli muzeumis

generaluri direqtori
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CemTvis didi pativia xelovnebis damfaseblebs mi-
vuloco am Zalian saintereso da Rirebuli katalo-
gis gamocema. saqarTvelos erovnuli muzeumis mier 
ganxorcielebul RonisZiebebs didi mniSvneloba 
aqvs qarTvel ebraelTa kulturis, tradiciebisa da 
mdidari eTnografiuli eqsponatebis warmoCenisa 
da popularizaciisaTvis. 

am katalogis gamocema gansakuTrebiT maSin, roca 
israelis saxelmwifo daarsebis 60 wlis iubiles 
aRniSnavs, kidev erTi dasturia imisa, rom qarT- 
velsa da ebrael erebs Soris 26 saukunis manZilze 
arsebuli megobruli kavSiri Rrmavdeba  da axal si-
maRleebs aRwevs. 

is faqti, rom saqarTvelos erovnuli muzeumi 
ebraelTa xelovnebasa da kulturas didad afasebs, 
naTeli gamoxatulebaa im mzrunvelobisa, romel-
sac qarTveli xalxi saukuneebis manZilze iCenda 
ebraeli eris mimarT.

did madlobas movaxseneb saqarTvelos erovnul 
muzeumsa da mis generalur direqtors, baton da-
viT lorTqifaniZes am uaRresad mniSvnelovani ini-
ciativisaTvis.

pativiscemiT
SabTai curi

israelis sagangebo da sruluflebiani
elCi saqarTveloSi

It is a great honor for me to congratulate connoisseurs of 
fine arts with publication of such an interesting and im-
portant catalogue. Great efforts made by Georgian Na-
tional Museum have exceptionally great importance for 
popularization of culture, traditions and rich collection 
of ethnographical exhibits of Georgian Jews. 

Deepening of the 26 centuries long friendship between 
Georgian and Jewish people finds one more expression 
in publication of this catalogue, especially when the 
State of Israel celebrates its 60th anniversary.

Importance of the Jewish fine arts and culture for Geor-
gian National Museum is a clear demonstration of that 
solicitous attitude which Georgian People have mani-
fested throughout centuries towards the culture and tra-
ditions of the Jewish nation. 

I would like to express deep gratitude towards the Geor-
gian National Museum and its General Director, Mr. Da-
vid Lordkipanidze for that important initiative.

Respectfully,
shabtai tsur

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the State of Israel to Georgia
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Ladies and Gentlemen!

I am greatly pleased to welcome the initiative of organizing 
the exhibition “Eternal Flame” by support of the Georgian 
National Museum, which is dedicated  to the centuries-old 
cultural and social life of the Georgian Jews.

Displaying the exhibits, which are kept in the funds of the 
National Museum is dedicated to the 60th anniversary of the 
State of Israel. Undoubtedly, it becomes the most significant 
social event and once again represents the friendly relation-
ship, not only between  people, but also the states of Israel 
and Georgia.

By means of holding the above the mentioned exhibition and 
publication of the catalogue (dedicated to this event), the 
representatives of the Jewish Agency of the Caucasus are con-
sidering the opportunity to emphasize its connection with the 
Jewish Community of Georgia, which, indisputably, takes the 
worthy place among the Jews all over the world.

For organizing the above mentioned exhibition, I am deeply 
grateful to the General Director of the Georgian National Mu-
seum Prof. David Lordkipanidze, and the curator of the exhibi-
tions of the Sh.Amiranashvili Fine Art Museum art historian 
Lela Tsitsuashvili, who became the real inspirer of the great 
event.

Respectfully,
Gregory Brodsky

The head of the representative  
office of the Jewish Agency for  

Israel Sohnut in the Caucasus regions    

pativcemulo qalbatonebo da batonebo!

didi sixaruliT mivesalmebi saqarTvelos erovnu-
li muzeumis mier  gamofenis _ `maradiuli cecxli~ 
organizebas, romelic warmoaCens qarTvel ebrael-
Ta mravalsaukunovan yofas. erovnuli muzeumis 
fondebSi daculi eqsponatebis gamofena, romelic 
eZRvneba israelis saxelmwifos me-60 wlisTavs, 
udavod iqceva RirsSesaniSnav sazogadoebriv mov-
lenad da kidev erTxel naTels hyofs megobrul 
kavSirebs rogorc Cven xalxTa, aseve israelisa da 
saqarTvelos saxelmwifoTa Soris.

ebrauli saagentos warmomadgenloba amierkavka-
siaSi am gamofenis mowyobiTa da misdami miZRvni-
li kata logis gamocemiT xedavs saSualebas xazi 
gausvas mis kavSirs saqarTvelos ebraul TemTan, 
romelic udavod Rirseul adgils ikavebs msof-
lios ebraelTa Soris.

did madlobas movaxseneb  gamofenis mowyobisa Tvis 
saqarTvelos erovnuli muzeumis generalur direq-
tors, prof. daviT lorTqifaniZesa da Salva amira-
naSvilis saxelobis xelovnebis muzeumis gamofene-
bis kurators, xelovnebaTmcodne lela wiwuaSvils, 
romelic am movlenis namdvil sulisCamdgmelad 
iqca.

pativiscemiT
gregori brodski

ebraul saagento `soxnuTis~ 
warmomadgenlobis  ufrosi

amierkavkasiis qveynebSi 

 ! 
 

           
   * * ,   

  . 
  ,   ,     -60

  , 
         

. 
        ,

 , 
        

       . 
        . 

 
 '  ,      

   . 
 
  , 

 , 
    

  



7

CemTvis didad faseulia monawileoba miviRo  
gamofenis mowyobaSi, romelic kidev erTxel Segvax-
senebs qarTveli ebraelobis didebul warsuls da, 
amasTan, xazs usvams qarTveli eris Tvisebas, daafa-
sos da ar daiviwyos sxva xalxis kultura.

Aes gamofena kidev erTi nabijia saerTaSoriso mas-
StabiT saqarTvelos erovnuli muzeumis warmate-
bisa, rac misi amJamindeli xelmZRvanelobis profe-
sionalizmisa da Tavdauzogavi Sromis Sedegia.

dRes, rodesac ebraelebi ubrundebian istoriul 
samSoblos, TavianT mama-papiseul miwa-wyals, biz-
nes palatis amocanaa saqarTvelosa da israels 
Soris Camoyalibdes civilizebuli urTierToba 
kulturul, ekonomikur, turistulsa da yvela sxva 
sferoSi. Aamis Sedegia is, rom israelisa da msof-
lios ebraelebi aqtiurad Camodian saqarTveloSi 
rogorc turistebi da investorebi. saqarTvelosa 
da israelis urTierTobis TvalsazrisiT es gamofe-
na aris niSani imisa, rom am qveynebis megobrobis 
`maradiuli cecxli~ ar qreba.

me vafaseb imas, rom qarTul-ebrauli urTierToba 
gadaizarda saqarTvelos, israelisa da msoflios 
ebraelobis realur urTierTobaSi. es ki imis garan-
tiaa, rom awmyosa da warsulis  garda am urTierTo-
bas eqneba kidev ufro saintereso xvalindeli dRe 
da didi momavali.

saqarTvelo-israelis biznes palatis 
prezidenti  icik moSe

It is a great privilage for me to participate in the  orga-
nization of the exhibition of Jewish artist’s works. This 
exhibition once again reminds us of the great past of 
Georgian Jews and underlines the quality of Georgians 
to appriciate the culture of other nations.

The exhibition of Georgian Jews is another stepping 
stone towards success of Georgian National Museum, 
which is due to it’s current management – professional, 
devoted and industrious.

Today, when Jews return to their homes and ancestral 
lands, the task before the Chamber of Business is to es-
tablish civilized relationship between Georgia and Israel 
in the fields of Culture, Economics, Tourism and alike. As 
the result, Jews from Israel and other countries come to 
Georgia as tourists and investors. In the aspect of Geor-
gia-Israel relationship, this exhibition is the sign, that 
“eternal flame” between friendly countries doesn’t grow 
feeble.

I value the fact that relationship between Georgians and 
Jews developed into actual relationship between Geor-
gia and Jewish community of Israel and the World. 

Foresaid invokes confidence, that alongside with past 
and present, this relationship has very interesting tomor-
row and great future.

Chairman of Georgia-Israel Chamber of Business

itzik Moshe
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Sesavali

saqarTveloSi ebrauli diaspora uZvele-
sia msoflioSi. XI saukunis qarTuli weri-
lobiTi wyaroebidan vigebT, rom ebrael-
ebi saqarTveloSi nabuqodonosoris mier 
(Zv.w. 586 wels) pirveli taZris dangre-
vis, ierusalimidan maTi gandevnis Semdeg 
gamoCndnen da qarTlSi dasaxldnen.

ebraelebi uZvelesi religiis, istoriisa 
da kulturis mqone eria. miuxedavad im 
devnisa, rasac isini sxvada sxva qveyanaSi 
ganicdidnen saukuneebis ganmavlobaSi, 
maT araTu SeinarCunes TviTmyofadoba, 
aramed ganaviTares TavianTi kultura. 
amasTanave, isini brwyinvaled axer xebdnen 
adgilobriv tradiciebTan adaptaciasa da 
sinTezs. es gansakuTrebiT niSandoblivia 
saqarTveloSi mcxovreb ebraelTaTvis. 
saqarTvelo xom is iSviaTi gamonaklisi 
qveyanaa, sadac ebraelebs istoriulad 
aramcTu devnidnen, aramed maT mimarT 
yovelTvis keTilsa da megobrul damok-
idebulebas amJRavnebdnen. albaT swored 
amiT ai xsneba is unikaluri fenomeni, rom 
mxolod saqarTveloSi ebrae lebs, garda 
aRmsareblobisa, ar hqondaT  gansxvave-
buli ena an dialeqti, TiTqmis ar gamoir-
Ceodnen CacmulobiT (rac naTlad Cans 
am gamofenazec), arasodes cxovrobdnen 
getoebSi. gamoTqmac – qarTveli ebraeli 
naTels xdis, Tu  rogor safuZvlianad 
damkvidrda saqarTveloSi ebraeloba, 
rogor Seiyvara qarTuli ena, adgilobrivi 
tradiciebi, ise, rom ar daviwyebia ebrau-
li adaT-wesi. am  asimilaciis miuxedavad, 

romelic axlavs diasporaSi cxovrebas, 
qarTvelma ebraelebma saukuneebis man-
Zilze saTuTad atares da dRemde Semoin-
axes TavianTi religia da zne-Cveulebani. 
isini mtkiced icavdnen moses mcnebebs, 
gansakuTrebiT ki, meore mcnebas, anu maT-
Tvis akrZaluli iyo gamosaxulebis Seqmna, 
ramac ganapiroba ara esTetikuri, aramed 
ufro metad ceremonialuri xelovnebis 
ganviTareba. 

saqarTvelos ebraelTa istoriul-eT-
nografiuli muzeumi 1933-1951 wlebSi 
1896 wels agebuli Zveli sinagogis gum-
baTian SenobaSi (ivaniZis q. №3) iyo gan-
Tavsebuli. muzeumi Tbilisel da lenin-
gradel mecnier TanamSromelTa jgufis 
iniciativiTa da saqarTvelos ebraeli 
sazogadoebis mxardaWeriT daarsda. am 
movlenam safuZveli Cauyara saqarTvelos 
ebraelTa istoriuli warsulis kvle-
vasa da mecnierul Seswavlas. Mmuzeumis 
pirveli direqtori iyo a. kulijanovi, 
1935 wlidan — a. krixeli, xolo 1948 wli-
dan — i. papismedovi. muzeumis koleqciis 
Sesagroveblad 1933-1936 wlebSi ebrae-
lebiT kompaqturad dasaxlebul regio-
nebSi moewyo eTnografiuli eqspediciebi. 
muzeumis TanamSromlebi eZebdnen saqarT-
velos ebraelTa istoriis, kulturisa da 
yofis  amsaxvel eqsponatebs. Segrovda 
uamravi Canaxati, foto, erovnuli kos-
tiumi, aqsesuari, amuleti,  folkloruli 
masala, sakulto- religiuri da sxva yofi-
Ti nivTi. eqspediciaSi monawile mowveuli 

qarTveli mxatvrebi adgilzeve akeTebd-
nen ebraelTa tipaJebisa da maTi cxovre-
bis amsaxveli detalebis eskizebs da Sem-
deg ukve muzeumSi Camotanili nivTebis sa-
fuZvelze qmnidnen ebrauli yofisa Tu re-
ligiur-ritualuri Sinaarsis suraTebs.  
1937 wels moewyo stacionaruli eqspozi-
cia  `saqarTvelos ebraelTa Zveli da ax-
ali yofa~. amiT dasabami mieca muzeumis 
ZiriTad funqcias _ damTvaliereb lebis 
miRebas.

am saiubileo gamofenaze Cven vecadeT 
warmogvedgina eqsponatebi, romlebic 
mravalmxrivad warmoaCenen qarTvel 
ebraelTa kulturasa da yofas.  muzeumis 
saxviTi xelovnebis koleqciaSi sxvadasx-
va avtoris assamocdaaTamde ferweruli 
da grafikuli namuSevaria. am koleqciis 
ZiriTadi nawilia TviTnaswavli ebraeli 
mxatvris Salom koboSvilisa (1876-1941) 
da cnobili qarTveli fermweris daviT 
gvelesianis (1890-1949) namuSevrebi.  maTSi 
yvelaze sainteresod da xatovnad aisaxa 
qarTvel ebraelTa cxovreba. 2006 wels 
saqarTvelos erovnulma muzeumma Salom 
koboSvilis 130 wlis iubilesTan dakav-
SirebiT moawyo misi persona luri gamofe-
na da gamosca sruli katalogi. amis miuxe-
davad gamofenaze _ `maradiuli cecxli~ 
KkoboSvilis namuSevarTa didi nawilia war-
modgenili. misi pirovneba da Semoqmedeba 
imdenad unikaluria, rom SeuZlebeli iyo 
srulad warmogveCina qarTvel ebrael-
Ta yofa misi namuSevrebis gareSe. Salom 
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koboSvili pirveli ebraeli mxatvaria 
saqarTveloSi da misi saocari biografi-
is wyalobiT sruliad gansakuTrebul 
yuradRebas imsaxurebs. Tavis droze mas 
mSoblebma ebrauli tradiciis Tanaxmad 
aukrZales mxat vrobis Seswavla da mxolod 
61 wlis asakSi aixdina koboSvilma bavSvo-
bis ocneba da daiwyo xatva, rodesac  1937 
wels saqarTvelos ebraelTa istoriul-
eTnografiul muzeumSi darajad daiwyo 
muSaoba. iq nanaxma suraTebma ubiZges saku-
Tar SemoqmedebaSi gamoexata Tavisi xalx-
is istoria. misi moRvaweoba mxolod sam 
weliwads gagrZelda (gardacvalebamde), 
magram am mokle drois manZilzec man moa-
xerxa Seeqmna qarTvel ebraelTa yofis 
saocari dokumenturi matiane.  

1951 wels muzeumi daixura rogorc sion-
izmis kera, xolo sinagogis Senobis kon-
fiskaciis Semdeg yvela eqsponati gadaeca 
simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
muzeums, ioseb griSaSvilis saxelobis 
Tbilisis istoriis muzeumsa (qarvaslas) 
da korneli kekeliZis saxelobis xelnaw-
erTa instituts, sadac es koleqciebi 
dRemdea daculi.

1988 wels qarTvel ebraelTa istoriaSi 
axali etapi daiwyo. saqarTvelos mec-
nierebaTa akademiis xelSewyobiT daar sda 
qarTul-ebraul urTierTobaTa asociacia 
(prezidenti _ givi RambaSiZe, vice-prezi-
denti _ Salva wiwuaSvili, sapatio wevre-
bi _ andria afaqiZe da roin metreveli). 
1992 wels saqarTvelos mTavrobis brZane-

bis safuZvelze am asociaciam TbilisSi 
aRadgina ebrauli muzeumi. am dRidan igi 
daviT baazovis saxels atarebs. muzeumi 
isev ganTavsda Zveli sinagogis Senoba-
Si, romlis avariuli mdgomareobis gamo 
koleqciebi kvlav saqarTvelos erovnuli 
muzeumis sacavebsa da Kkorneli kekeliZis 
saxelobis xelnawerTa institutSia dacu-
li. 1992-2001 wlebSi muzeumis direqtori 
gaxldaT doqtori Salva wiwuaSvili. amJa-
mad muzeums  batoni givi RambaSiZe xelmZ-
Rvanelobs.

2008 wels sruldeba saqarTvelos ebrael-
Ta istoriul-eTnografiuli muzeumis 
daarsebis 75 da israelis saxelmwifos 
damoukideblobis 60 weli. gadavwyviteT 
Cveni mokrZalebuli wvlili Segvetana 
am mniSvnelovani TariRebis  aRniSvnaSi 
gamofenis mowyobiTa da katalogis gamo-
cemiT. 

minda uRrmesi madloba vuTxra saqarT-
velos erovnuli muzeumis xelmZR-
vanelobas, mis generalur direqtorsa da 
yvela  Cvens  TanamSromels, vinc monawileo-
ba miiRo da daxmareba aRmomiCina am proeq-
tis ganxorcielebaSi. GgansakuTrebul mad-
lobas vuxdi yvela im organizacias, visi 
dainteresebisa da finansuri mxardaWeris 
gareSe proeqtis ganxorcieleba SeuZle-
beli iqneboda. madlobas movaxseneb is-
raelis saelCos saqarTveloSi da pira-
dad mis sagangebo da sruluflebian elCs, 
mis aRmatebulebas, baton SabTai curs, 
ebraul saagento `soxnuTsa~ da piradad 

mis xelmZRva nels amierkavkasiis qveyneb-
Si, baton gregori brodskis, saqarTvelo-
israelis biznes palatasa da mis prezi-
dents, baton icik moSesa da biznes pal-
atasTan arsebul city  M jgufs, israelis 
saelCosTan arsebul kulturis centrsa 
da saelCos pirvel mdivans, baton mixeil 
barkans.

lela wiwuaSvili
gamofenebis kuratori 

saqarTvelos erovnuli muzeumi
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iNTRODuCTiON

The Georgian Jews’ Diaspora is antique. We have been able to find 
out from the XI c. Georgian historical sources that the Jews first 
appeared and settled down in Kartli, after destruction of the first 
temple by Nabukhodonosor (586 B.C.), and after their persecu-
tion from Jerusalem. 

It is a fact that, Jews are people of great religion, history and cul-
ture. 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 per-
fectly 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 develop-
ment of ceremonial art. 

In the 1933-1951 the Georgian Jews Historic-ethnographic Mu-
seum was located in ancient cupula-shaped Synagogue (3, Iva-
nidze street). Jewish museum was founded by scientists from Tbi-
lisi and Leningrad with the support of Jewish society of Georgia. 
For many years the directors of the museum were A.Kulidjanov, 
A.Krikheli, I.Papismedov. By setting up the museum, the research 
and scientific studies of Georgian Jews historical past life, was as-
sumed as a basis.

In order to gather the museum collection in 1933-1936, the expe-
ditions took place in the regions solidly inhabited by the Jews. It 
was possible to collect a great number of sketches, photos, am-
ulets, 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.

The productivity of fertile labour was not long-waited. In 1937 the 
stationary exposition was held, issued: “The past and modern life 
of Georgian Jews”. And the commencement of the principle mis-
sion of the museum was based - guesting of visitors.     

      At this anniversary exhibition we tried to represent the exhibits, 
which multilaterally describe the Georgian Jews’ culture and cus-
toms. In the collection of imitative arts of the Museum, are kept 
approximately 170 pictorial and graphic works created by differ-
ent authors. The works of the self-taught Jewish artist Shalom Ko-
boshvili (1876-1941) and famous Georgian painter David Gvele-
siani (1890-1949) represent the main part of this collection. The life 
of Georgian Jews is most figuratively reflected in these canvases. 
In 2006 the National Museum of Georgia conducted the personal 
exhibition and published the catalogue of complete works of the 
painter due to the special data – the 130th anniversary of Shalom 
Koboshvili. Despite this fact, at the exhibition “Eternal Flame” a 
principal part of his works are represented. His personality and 
creative work are so unique, that without his works it was impos-
sible to reflect totally the life of Georgian Jews. 

    Shalom Koboshvili is the first Jewish painter in Georgia and ow-
ing to his magnificent biography, he deserves the special atten-
tion. In that period he was banned to paint by his parents, accord-
ing 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 guard-
ian at the Jewish  Historic-ethnographic 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 chroni-
cle of the magnificent mode of life of Georgian Jews.

    In 1951 the museum was closed down, as the hearth of Sion-
izm, after seizure of the synagogue, every exhibits was handled 
to the S.Janashia Georgian Museum, I.Grishashvili Tbilisi History 
Museum (Karvasla)  and the Kekelidze Institute of Manuscripts. 

Up today they are still kept there.

    The new stage started in the history of Georgian Jews in 1988. 
By support of the Georgian Academy of Sciences was founded 
the Association of Georgian-Jewish Relations. (President -  Givi 
Jambashidze, Vice-president Shalva Tsitsuashvili, respectful mem-
bers: Andria Aphakidze and Roin Metreveli). 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 dangerous and wrecking conditions, 
the collections are still kept in the depositories of the Georgian 
National Museum and the  Kekelidze Institute of Manuscripts. In 
1992-2001 the Director of this Museum was Dr. Shalva Tsitsuash-
vili, nowadays it is conducted by Mr. Givi Gambashidze. 

    2008 is the year of accomplishing 75 years of foundation of the 
Georgian Jews Historic-ethnographic museum and the 60th anni-
versary of the Independence of the State of Israel. We decided to 
do our honourable bit to celebrate this essential course of events, 
by conducting the exhibition and publication of the catalogue.

    I would like to express deep gratitude towards the leadership of 
the Georgian Museum and its General Director and every mem-
ber of our staff, who took part and gave me a hand in great deal 
implement this project. My special thanks to all organizations, 
who financially supported us, and undoubtedly without their 
interest and support it would be impossible to fulfil this project. 
I would like to thank the Embassy of Israel and personally. The 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Is-
rael to Georgia, to Excellency Mr. Shabtai Tsur, the Jewish Agency 
“Sohnut” and in private its head of the Representative office in 
the Southern Caucasus Gregory Brodsky, The Chamber of busi-
ness of Israel-Georgia and its president Mr. Itsik Moshe, and the 
cityM group existed at the Chamber of Business. The cultural 
centre existed at the embassy of Israel and the first secretary Mr. 
Mikhael Barkan. 

Lela Tsitsuashvili
Shalva Amiranashvili Museum of Fine Art

Curator of the Exhibitions
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1. xanuqis sasanTle 
Khanuka candlestick 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

2. sisitis CanTa 
Tallit bag 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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3. kalendari 
Calendar 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

kalendris fragmentebi 
Fragments of the Calendar 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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4. baRdadi 
Bagdadi, handkerchief 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

5. TirmanSali 
Scarf 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

6. boxCa 
Bundle 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

7, 8, 9. Cixtis Tavsakravebi 
Girdles for chikhti 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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10, 11, 12. Cixtis  Tavsakravebi 
Girdles for chikhti 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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13. sartyeli, buzmenti 
Girdle 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

14. sartyeli (fragmenti) 
Girdle 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

15. elegi 
Waistcoat 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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13. sartyeli, buzmenti 
Girdle 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

15. elegi 
Waistcoat 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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16. zedakaba 
(iCluRi) 
Blouse 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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18. a. qalis perangi  
 Woman’s blouse 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

 b. mandili  
  Scarf 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

 c. qvedakaba
  Skirt 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

a

b

c
17. bavSvis winda 

Socks for a child 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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19. d. gvelesiani. ebraeli patarZali 
D. Gvelesiani. The Jewish bride 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

20. S.koboSvili. axalcixeli ebraeli patarZali 
Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Akhaltsikhe 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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21. windebi 
Socks 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

22. qalis fexsacmeli 
Woman’s shoes 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

23. oqrokaba 
Golden dress 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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24. qalis axaluxi 
Akhalukhi for women 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

25. oqrokaba 
Golden dress 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

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

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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28. zedakaba 
Blouse 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

29. zedakaba 
Blouse 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

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

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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30, 31, 32, 33. qoSebi (qalis) 
Sandals for women 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

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

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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28
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35. S.koboSvili. Saqar-puri. sityvis gatana 
Sh. Koboshvili. Sugar and Bread. Engagement 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

36. vaza saqorwilo 
Wedding vase 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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37. zedakaba 
Blouse 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

38. farCis nimuSi 
Pattern of brocade 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

39. S.koboSvili. saqorwino kabis gamoWra 
Sh. Koboshvili. Pattering of a wedding dress 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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40. S.koboSvili. dedoflis wayvana abanoSi 
Sh. Koboshvili. Taking the bride to the bath-house 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

41. gadasafarebeli 
Clothing  material 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

42. patarZlis pirsaxoci 
Bride’s towel 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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43.  mandili 
Shawl 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

44. TavSali 
Shawl 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

45. baRdadi 
Bagdadi 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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46. S.koboSvili. axalcixeli ebraeli patarZali 
Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Aklaltsikhe 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 

 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         

47. S.koboSvili. axalcixeli ebraeli nefe   
Sh. Koboshvili. The Jewish groom from Akhaltsikhe 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         
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49. gadasafarebeli 
Covorlet 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

50. Tefilinis bude 
Tfillin bag 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

51. savarcxlis bude 
The sheath foracomb       כיסוי לכלה                                   
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

48. S.koboSvolo. jeizi _ mziTvis aRwera 
Sh. Koboshvili. Jayzy – The inventory of trousseau 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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53. zedakaba 
Blouse 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

54. d.gvelesiani. patarZlis xelebis SeRebva iniT 
D. Gvelesiani. Colouring the bride’s hands 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

52. bavSvis axaluxi 
Akhalukhi for a child 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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56. qalis qamari 
Woman’s belt 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

57. jibis saaTi  
Pocket watch 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

55. d.gvelesiani. xufa – saqorwino rituali 
D. Gvelesiani. Khupa – ritual of wedding ceremony  

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61

 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62
                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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59. gabroilovi. kabaluli _ patarZlis cekva 
Gabrielov. Kabaluli – bride’s dance 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

58. d. gvelesiani. nefe-dedoflis Semotareba sinagogaSi 
D. Gvelesiani. Leading of the bridegroom round in the Synagogue 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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60. S.koboSvili. ajla _ saqorwino oTaxi 
Sh. Koboshvili. Ajla – wedding room 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

61. abreSumis nimuSi 
Pattern of silk 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

62. oqrokaba 
Golden dress 

   חנוכיה
 לטלית                       תיק

 לוח שנה                                      
                           )מתפחת   (בגדדי 

 ציעף                                                  
 קשר                                                    

 )                           שיטכת(    ותמדיאד
 )                           שיטכת(דיאדמה    
 )                           שיטכת(דיאדמה    

 )                           שיטכת(    ותדיאדמ
 )                           שיטכת(דיאדמה    
            )                שיטכת(דיאדמה    

 גורה                                                    ח
 חגורה                                                    

 וסט                                                   
 חולצה                                                   
                           גרבי ילדים      
 כותונת                           א 
 ציעף                                                 .ב
 חצאית                                                .ג
 יהודית                                 הכלה ה . גבסליאני.ד 
 יהודית מאחלציחה        הכלה ה  .קובושווילי.ש 

 גרביים                                                
 נעלי נשים                               

 )    זהב(שמלת כלה 
 בגדי נשים     .  אחלוחי 
 )    זהב(שמלת כלה  
 יבו   עס מחול  .קובושווילי.ש 
 יבו    עס מחול  .קובושווילי.ש  
                                                     חולצה    
 חולצה                                                         
 נעלי נשים                                    

      מחול סעיבו  .קובושווילי.ש   34
 טכס אירוסין          . סוכר ולחם  .קובושווילי.ש   35
                              וזה לחתונה             36
 חולצה                                                          37
 בד טריסה                                   של גםד    38
 גזרת שמלת כלה            . קובושווילי.ש    39
                              לווי הכלה למקווה  .קובושווילי.ש

 כיסוי                                          
 מגבת לכלה

 מתפחת                                              
 ציעף                                                  

                )        מתפחת(בגדדי  45
 היהודית מאחלציחה    ההכל. קובושווילי.ש
 יהודי מאחלציחה       ההחתן . קובושווילי.ש

 
                 רשימת נדוניה         



46

63. muTaqis piri 
The cloth of an Asian cushion 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61

 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62
                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

64. baRdadi 
Bagdadi 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

66. S.koboSvili. bavSvis dabadeba 
Sh. Koboshvili. A birth of a child 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

65. abanos fuTa 
Shawl for bathing 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100



47



48



49

67. S.koboSvili. bavSvis windasacveTad wayvana sinagogaSi 
Sh. Koboshvili. Taking a child for circumcision to the Synagogue 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

69. baliSis piri 
Pillow cloth 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

68. baliSis piri 
Pillow cloth 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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70, 71, 72, 73, 74. winadasacveTi danebi 
Knives for circumcision 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

75. d.gvelesiani. winadacveTa sinagogaSi 
D. Gvelesiani. Circumcision in the Synagogue 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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76. d.gvelesiani. locva sinagogaSi 
D.Gvelelsiani. Prayer in the Synagogue 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

77 . paroxeti, seferToris farda 
Parokhet. Torah Ark curtain 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

paroxetis fragmenti 
Fragment of Parokhet.  

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61

 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62
                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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78. paroxeti _ seferToris farda 
Parokhet. Torah Ark curtain 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

79. S.koboSvili. xeremi _ anaTema 
Sh. Koboshvili. Kherem - anathema 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
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80. d.gvelesiani. anaTemis Semdeg 
D. Gvelesiani. After anathema 
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81. S.koboSvili. malkuti _ saritualo rozgebi 
Sh. Koboshvili. Malkut – ritual birches 

                                   כיסוי לכלה      
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                                          קופסה למסרק     
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82. S.koboSvili. codvis gamosyidva 40 rozgiT 
Sh. Koboshvili. Absolution with 40 birches 
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83. S.koboSvili. haTara _ codvis Sendoba 
Sh. Koboshvili. Hatara - Absolution 
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 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
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84. S.koboSvili. religiuri saswavlebeli sinagogaSi 
Sh. Koboshvili. Religious school in the Synagogue 
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85. S.koboSvili. misionerebis kurTxeva (suqoTis dResaswauli) 
Sh. Koboshvili. The prayer of the missionaries. Feast of Sukkot 
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86. ibriRi 
Jug 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
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                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

87. Tungi 
Mug 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

88. ibriRi 
Jug 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100



62

89. xanuqis sasanTle 
Khanukha candlestick 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

90. d.gvelesiani. xanuqis sanTlebis anTeba 
D. Gvelesiani. Lightening of Khanukha candles 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100
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91. Sandali 
Candlestick 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

92. S.koboSvili. saritualo daniSnulebis oTaxi 
Sh. Koboshvili. Peasant’s room for ritual purposing 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

 d.gvelesiani. hagada. fesaxis Rame .93      כתר תורה                                                      .100
D. Gvelesiani. Hagada – Pesach night 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61
 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62

                                ציפית                                                           .63
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94. S.koboSvili. frinvelis dakvla religiuri wesiT 
Sh.Koboshvili. Slaughtering poultry according to religious rules 
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95. d.gvelesiani. Soxeti _ frinvelis dakvla 
D.Gvelesiani. Shokhet – Slaughtering poultry 

                                   כיסוי לכלה      
                                       תיק לתפילין        
                                          קופסה למסרק     

                         בגדי ילדים    .אחלוחי
                                                                     חולצה    

 .טכס חינה         יאנילסגב.ד .54
 טכס חופה                        . גבלסיאני.ד

                                                                     חגורת נשים 
                                                                    שעון כיס  

                                                                           תהלוכת חתן וכלה לבית הכנסת. גבלסיאני.ד
 ריקוד של כלה                    –לולי אבק. גאברוילוב

 חדר נישואין                 –לה 'אג. קובושווילי.ש
 בד משי                                                    דגם של. נזנאזי    61

 )                                                  זהב(שמלת כלה    .62
                                ציפית                                                           .63
                                                                          )מתפחת(בגדדי     64

 ף של בית מרחץ                                                                       עצי   .65
                                לידת הילד  . קובושווילי.ש   66

 ילד לברית מילה   לקיחת.קובושווילי.ש   .67
 ציפה דקורטיבית                                        .68

 יבית                                     ציפה דקורט    .69
 סכינים לברית מילה                                                                .70
 ברית מילה בבית הכנסת                  . גבלסיאני.ד    .75
 תפילה בבית הכנסת                             . גבלסיאני.ד     76
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת     .77
 וילון של ארון הקודש                                   –פרוחת      78
 חרם                                                     . קובושווילי.ש    .79
                       גבלסיאני אחרי החרם                   .ד    .80
 שוטי הטכס               – *מלכות*. קובושווילי.ש    .81
 שוטים        40-כפרת חטאים ב. קובושווילי.ש    .82
 מחילת החטאים             -* התרה. *קובושווילי.ש    .83
 .                  בית המדרש. קובושווילי.ש    .84
 סוכות           חג. קובושווילי.ש    .85
 כד                                                                                          .86
 כד                                                                                       .87
                                                                                     כד       .88
                                                  חנוכיה        .89
 הדלקת נרות חנוכה               . גבלסיאני.ד    .90
      פמוט                                                                                    .91
 חדר טכסים           .קובושווילי.ש    .92
 הגדה של פסח                                  . גבלסיאני.ד    .93
 עופות כשירה   שחיטת.קובושווילי.ש    94

 שוחט                           . גבלסיאני.ד    .95
 מתפחת                                     .96
 חג שמחת תורה                . קובוקווילי.ש    .97
 כיסוי תורה                                                           .98
 ספר תורה                                                               .99

      כתר תורה                                                      .100

96. baRdadi 
Bagdadi 
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97. S.koboSvili. seferToris gamotana sinagogaSi 
Sh. Koboshvili.  Exposing the  Torah scrolls  in the Synagogue 
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98. seferToris kaba 
Covering of  Torah scroll 
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99. seferTora 
Torah scroll 
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100, 101, 102, 103. seferToris gvirgvinebi 
The crowns  of Torah scroll 
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104. S.koboSvili. breTis bibliis Tayvaniscema 
Sh. Koboshvili. The worshipping to the  Bible of Breti 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

105. S.koboSvili. TxovniT breTis bibliisadmi 
Sh. Koboshvili. Supplicating for the Bible of Breti 104.    תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש

106. d.gvelesiani. mkurnaloba breTis bibliiT 
D. Gvelesiani. Threatment by the  Bible of Breti 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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107. d.gvelesiani. gvalvis sawinaaRmdego locva 
D. Gvelesiani. Prayer against the  drought 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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108. d.gvelesiani. legenda lailaSis bibliis Sesaxeb 

D. Gvelesiani. A legend about the Bible of Lailashi 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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109. boxCa 
Bundle 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

111. S.koboSvili. mdidari ebraelis coli midis abanoSi 
Sh. Koboshvili. A wife of rich Jewish merchant going to the bath-house 

 boxCa .110תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
Bundle 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104



77



78



79

112. S.koboSvili. qalebis banaoba mikveSi 
Sh. Koboshvili. Bathing of women in the Mikveh 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

113. S.koboSvili. Worikana qalebi 
Sh. Koboshvili. Gossip-mongers 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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114. S.koboSvili. misioneri yidis ierusalimis miwas 
Sh. Koboshvili. Missionary selling Soil from Jerusalem 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

115. S.koboSvili. eqimbaSTan 
Sh. Koboshvili. At the Sorcerer’s 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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117, 118, 119. amuletebi 
Amulets 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

116. S.koboSvili. Sesalocad eqimbaSTan  
Sh. Koboshvili. Casting a spell over by the sorcerer 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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120. S.koboSvili. finjraoba _ qalebis TamaSi 
Sh. Koboshvili. Pinjraoba – Women’s playing 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

121. boxCa 
Bundle 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

122. d.gvelesiani. mewvrilmane soflad 
D. Gvelesiani. Chandler in the village 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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123. S.koboSvili. qaravani 
Sh. Koboshvili. Caravan 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

124. S.koboSvili. ebraeli sovdagari  
Sh. Koboshvili. The Jewish merchant 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

125. S.koboSvili. mdidari ebraeli sovdagris coli            
Sh. Koboshvili. A wife of rich Jewish merchant 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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126. S.koboSvili. dvacatniki 
Sh.Koboshvili. Dvatsatnik. A trander 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

127. S.koboSvili. axalcixis bazari 
Sh. Koboshvili. The market in Akhaltsikhe 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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128. S.koboSvili. ymebis masobrivi gayidva 
Sh. Koboshvili. Mass selling of serfs 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

129. d.gvelesiani. Salom koboSvilis portreti 
D. Gvelesiani. Portrait of Shalom Koboshvili 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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130. d.gvelesiani. ebraeli mamakaci 
D. Gvelesiani. Jew 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

131. d.gvelesiani. ebraeli 
D. Gvelesiani. Jew 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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132. d.gvelesiani. moxuci ebraeli 
D.Gvelesiani. Old Jew 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104

133. d.gvelesiani. ebraeli qalis portreti 
D. Gvelesiani. Jewish women 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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134. ermakovis foto. ebraeli TxiliT 
Ermakov’s photo. A Jew with nuts 
  

135. ermakovis foto. ebraelebi 
Ermakov’s photo. The Jews 
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136. ermakovis foto. ebraeli. Txilis gamyidveli 
Ermakov’s photo.  Jew. The salesman of nuts 
          

137. ermakovis foto. ebraeli 
Ermakov’s photo. A Jew  
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138. ermakovis foto. axalcixeli ebraeli 
Ermakov’s photo. A Jew from Akhaltsikhe 
                

139. ermakovis foto. ebraeli sasomxeTidan 
Ermakov’s photo. A Jew from Armenia 
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140. ermakovis foto. rabini. imereli ebraeli 
Ermakov’s photo. Rabbin. A Jew from Imereti 
                

141. ucnobi avtoris foto. ebraeli 
A photo by unknown author. A Jew 

תורה מברטי*עת הערצת . קובושווילי.ש    .104
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142. ermakovis foto. axalcixe. Zveli qalaqis ebrauli nawili 
Ermakov’s photo. Akhaltsikhe. A Jewish part of an old city 
         

143. ermakovis foto. quTaisi. somxuri eklesia rionis piras da qalaqis 
ebrauli nawili  
Ermakov’s photo. Kutaisi. Armenian church at the edge of the Rioni river and a Jewish 
part of the city 
       

144. ermakovis foto. quTaisi. ebrauli ubnis saerTo xedi 
Ermakov’s photo. Kutaisi. The common view of a Jewish district 
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1. xanuqis sasanTle. spilenZi, xe, liToni, Wedva 
H – 108, L – 57. №10-52/247  

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

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

4. baRdadi. abreSumis qsovili, xelis dazgaze 
naqsovi. 84X85. №e-1752. 

5. TirmanSali. Salis qsovili, nabeWdi. 150X150. 
№e-1747 

6. boxCa. bambisa da abreSumis qsovili, xelis 
dazgaze naqsovi. 72X72.   №e-1516  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. iCluRi-zedakaba. farCa, abreSumisa da bambis 
qsovili, oqromkedi, xelis dazgaze naqsovi, 
Wviruli naqargoba. H – 60. №e-1870 

17. bavSvis windebi, Salis Zafi,  windis CxirebiT 
naqsovi. H – 26.  №10-52/60 

18. a. qalis perangi. bambis qsovili, maqmani, 
xelis dazgaze naqsovi. H – 59. №19-971/2   
b. mandili. abreSumis saxiani qsovili, xelis 
dazgaze naqsovi. H – 200, L – 54. №10-52/40.   
g. qvedakaba. abreSumisa da bambis qsovili. H 
– 95. №10-52/17 

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

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

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

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

23. oqrokaba (qalis saqorwino tansacmeli). 
oqroqsovili, abreSumisa da bambis qsovili, 
yanaozi, xelis dazgaze naqsovi.  H – 124. 
№e-1885 

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

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

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

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

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

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

30. abanos qoSi (qalis). xe, sirmis buzmenti, xeze 
kveTa,  namagri siTvi. H – 23,5. №1773 

31. abanos qoSi (qalis). xe, sadafi, tyavi, selis 

qsovili, vercxlmkedi, inkrustacia, namagri 
siTvi. H – 23,5. №e-1718 

32. qoSi (qalis). xaverdisa da maudis qsovili, 
tyavi, oqromkedi, yaiTani, namagri siTvi. H – 
28. №e-1757 

33. qoSi (qalis). xaverdi, tyavi, oqromkedi, 
namagri siTvi. H – 22,5. №e-1686 

34. S.koboSvili. cekva saivo (qalTa jgufuri 
cekva). qaRaldi, akvareli, guaSi. 33X44. 
№7-98/33 

35. 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.

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

37. zedakaba. farCa, yalamqari, sirma, oqromkedi, 
buzmenti, xaverdula Zafi, dazgaze naqsovi, 
namagri siTvi. H – 62. №e-1873 

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

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

40. 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. 
mas aSuRebi sazisa da Wianuris dakvriT 
miuZRodnen. aSuRebs mihyvebodnen patara 
biWebi  sabanao WurWliTa da boxCaSi 
gamokruli sanovagiT, maT ki  _ patarZlis 
dobilebisa da naTesavebis amala.

41. gadasafarebeli. bambis qsovili da Zafi, 
maqmani, Wviruli naqargoba, xelis dazgaze 
naqsovi. №19-971/10 

42. patarZlis pirsaxoci. bambis qsovili, 
maqmani, abreSumis feradi Zafi, ormxrivi 
siTvi. №19-971/12 
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43. mandili. abreSumis qsovili, xelis dazgaze 
naqsovi. 90X90. №e-1696  

44. TavSali. abreSumis Zafi, badiseburi naqsovi. 
H – 123, L – 120.  №10-52/36 

45. baRdadi. abreSumis qsovili, xelis dazgaze 
naqsovi. H – 74, L – 67.  №10-52/35 

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

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

48. 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.

49. gadasafarebeli (SabaTis sufris 
kurTxevisas purze dasafarebeli). abreSumis 
qsovili da Zafi, oqromkedi, namagri da 
Wviruli siTvi. H – 47,   L – 44,5. №10-52/112 

50. Tefilinis bude. maudisa da bambis qsovili, 
bambis Zafi, oqromkedi, namagri siTvi. HH – 20, 
L – 28. №10-52/85  
Tefilini tyavis patara kolofia, romelSic 
Zevs oTxi amonaridi Toridan. mamakacebi 
locvis dros imagreben Tefilins Sublsa 
da mklavze, inaxaven budeebSi an vercxlis 
kolofebSi.

51. savarcxlis bude. farCa, abreSumis qsovili, 
oqromkedi, kilitebi, buzmenti, namagri 
siTvi. №10-52/83 

52. axaluxi (bavSvis). abreSumisa da bambis 
qsovili, liToni, Wedva, xelis dazgaze 
naqsovi. №e-1880 

53. zedakaba. farCa, abreSumis qsovili, maqmani, 
oqromkedi, xelis dazgaze naqsovi, namagri 
siTvi. H – 64. №10-52/11 

54. d.gvelesiani. patarZlis xelebis SeRebva 
iniT. tilo, zeTi. 93,6X124,6. №7-98/132 

55. 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.

56. qalis qamari. vercxli, firuzi, lali, 
liToni. Wedva (cvara, Wviruli).  H - 68. 
№e-1780 

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

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

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

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

61. naznazi. abreSumis nimuSi. oqroqsovili, 

xelis dazgaze naqsovi. 225X35. №e-1741 
62. oqrokaba (qalis saqorwino tansacmeli). 

farCa, bambis qsovili, oqromkedi, abreSumis 
Zafi, xelis dazgaze naqsovi, namagri siTvi.      
H – 140. №10-52/24 

63. muTaqis piri. bambisa da abreSumis qsovili, 
ormxrivi siTvi. 100X40.     №e-1751 

64. baRdadi, abreSumis qsovili, nabeWdi. 85X85. 
№e1887 

65. abanos fuTa. abreSumis qsovili, xelis 
dazgaze naqsovi. 220X90.   №e-1763 

66. S.koboSvili. bavSvis dabadeba. 1939. qaRaldi, 
guaSi. 38X52. №7-98/24 

67. 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.

68. baliSis piri. xaverdis, abreSumisa da bambis 
qsovili, kiliti, oqromkedi, sirma da 
xaverdula Zafi, oqromkedis grexiluri, 
namagri siTvi. 56X50,5. №10-52/146a 

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

70. dana winadasacveTi. foladi, rqa, xaverdi. H 
– 21,5. №10-52/198 

71. dana winadasacveTi. foladi, Zvali. H - 17,3. 
№10-52/220 

72. dana winadasacveTi. foladi, Zvali. H – 18,7. 
№10-52/221 

73. dana winadasacveTi. foladi, Zvali. H – 31. 
№10-52/219 

74. dana winadasacveTi. foladi, xe. H – 13,2. № 
10-52/234 

75. d.gvelesiani. winadacveTa sinagogaSi
76. d.gvelesiani. locva sinagogaSi. tilo, zeTi. 

70X100,3. №7-98/127 
77. paroxeti _ seferToris karadis farda. 

xaverdisa da bambis qsovili, oqromkedi, 
namagri da ormxrivi siTvi. 144X124. 
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№10-52/109 
78. paroxeti _ seferToris karadis farda. 

abreSumis qsovili da Zafi, farCa, 
oqromkedi, namagri da ormxrivi siTvi. 
186X113. №10-52/108 

79. S.koboSvili. xeremi _ anaTema. qaRaldi, 
guaSi, laqi. 50X36. №7-98/14 

80. d.gvelesiani. anaTemis Semdeg. tilo, zeTi. 
50,1X40. №7-98/139 

81. S.koboSvili. malkuti _ saritualo 
rozgebi. 1939. tilo, zeTi. 70X100,5. 37-98/9   
10-12 wlamde bavSvs xederSi (sinagogasTan 
arsebuli religiuri saswavlebeli) xaxami 
aswavlida locvebs. urC moswavleebs Toris 
maswavlebeli rozgebiT sjida amxanagebis 
TandaswrebiT.

82. S.koboSvili. codvis gamosyidva 40 rozgiT. 
qaRaldi, guaSi. 37X30.  №7-98/46 

83. S.koboSvili. haTara _ codvis Sendoba. 
qaRaldi, guaSi, laqi. 37X32. №7-98/45  

84. S.koboSvili. religiuri saswavlebeli 
sinagogaSi. qaRaldi, guaSi. 30X40. №7-98/92 

85. 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.

86. ibriRi (wylis saritualo WurWeli). 
spilenZi, Wedva. H -38,3.   №10-52/187 

87. Tungi. spilenZi, Wedva. H – 35. №e1793 
88. ibriRi. spilenZi, Wedva. H – 39,2. №10-52/186 
89. xanuqis sasanTle. fraJe, Wedva. H – 28,5, L – 23. 

№10-52/217 
90. 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.

91. Sandali. liToni, Wedva. H – 13. №e-1698 
92. S.koboSvili. saritualo daniSnulebis 

oTaxi. qaRaldi, guaSi. 32X42. №7-98/15   
ebraelTa istoriuli dResaswaulis 
_ fesaxis Casatareblad sagangebod 
dasufTavebul am oTaxSi inaxeba am 
dReebisTvis gankuTvnili sursaT-sanovage 
da WurWeli.

93. 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).

94. 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.  

95. d.gvelesiani. Soxeti _ frinvelis dakvla. 
qaRaldi, akvareli. 44X65. №7-98/138 

96. baRdadi. abreSumis qsovili, xelis dazgaze 

naqsovi, nabeWdi. 75X70. №e1749 
97. S.koboSvili. seferToris gamotana 

sinagogaSi. qaRaldi, guaSi. 26,5X40,5. 
№7-98/13  
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. 

98. seferToris kaba (sakulto daniSnulebis). 
farCa, bambis qsovili, yaiTani, oqromkedi, 
xelis dazgaze naqsovi, namagri siTvi. 57X36. 
№10-52/66 

99. 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.

100.  seferToris gvirgvini. spilenZi, Wedva. H _ 
44. №10-52/211.         
igive rimonimi (seferToris damagvirgvine - 
beli) – ebr. sityva broweulis mravlobiTi 
ricxvia, ris formasac waagavda 
Tavdapirvelad gvirgvini.

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

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

103. 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.
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104.  S.koboSvili. breTis bibliis Tayvaniscema. 
qaRaldi, guaSi, akvareli. 40X60.    №7-98/17                                         
pergamentze xelnaweri Sua saukuneebis 
breTis saswaulmoqmedi  bibliis kulti 
ukavSirdeba breTel ebraelebs. misi 
dakargvis Semdeg Tayvaniscemis sagani gaxda 
nabeWdi biblia, romelic avaliSvilebs 
ekuTvnoda.  1856-1870 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.

105. S.koboSvili. TxovniT breTis bibliisadmi. 
muyao, tuSi, fanqari. 23,5X30,5. №7-98/56 

106. d.gvelesiani. mkurnaloba breTis bibliiT. 
xe, zeTi. 61,3X40,3. №7-98/70 

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

108. d.gvelesiani. legenda lailaSis bibliis 
Sesaxeb. tilo, zeTi. 30X43,3. №7-98/68  
lailaSis biblia xelnaweri Toraa 
komentarebiTa da feradi geometriuli 
dekoriT (amJamad daculia korneli 
kekeliZis saxelobis xelnawerTa 
institutSi, iseve, rogorc breTis biblia). 
igi daTariRebulia X saukunis dasasruliTa 
da XI dasawyisiT, xolo misi nawili SesaZloa 
XII saukuniT daTariRdes. Tora sxvadasxva 
xeliTa da, savaraudod, sxvadasxva dros 
iwereboda palestinaSi, egviptesa da, 
SesaZloa, sparseTSic. savaraudod swored 
am romelime qveynidan ebraelTa migraciisas 
moxvda saqarTveloSi. mas breTis bibliis 
msgavsad saswaulmoqmed Zalas miawerdnen 
da eTayvanebodnen ebraelebic da 
qarTvelebic.  legendis Tanaxmad lailaSis 
biblia saqarTveloSi angelozebma frTebiT 
moitanes.

109. boxCa. bambisa da abreSumis qsovili, xelis 
dazgaze naqsovi. 85X80.    №e-2121 

110.  boxCa. farCa, abreSumis qsovili, xelis 
dazgaze naqsovi. 84X56.    №er-1748 

111.  S.koboSvili. mdidari ebraelis coli midis 
abanoSi. 1940. qaRaldi, guaSi, xe, laqi. 
39,5X53,5. №7-98/23 

112.  S.koboSvili. qalebis banaoba mikveSi. 
qaRaldi, guaSi. 27X40. №7-98/60   
mikveSi – sinagogasTan arsebul  saritualo 
daniSnulebis abanos wminda wyalSi xdeboda  
qalebis ganbanva-ganwmenda. 

113.  S.koboSvili. Worikana qalebi. 1939. qaRaldi, 
guaSi. 40,5X38. №7-98/8 

114.  S.koboSvili. misioneri yidis ierusalimis 
miwas. 1938. qaRaldi, guaSi. 22,5X18,5. 
№7-98/63   
XIX s-is miwurulsa da XX s-is damdegs 
ierusalimidan sxvadasxva qveyanaSi 
agzavnidnen Saliaxebs (misionerebs). 
ierusalimis Rarib ebraelTa daxmarebisa da 
sinagogebisaTvis fulis Segrovebis mizniT 
zogierTi misioneri hyidda ierusalimis 
wminda miwas ebraelTa Soris.

115. S.koboSvili. eqimbaSTan. qaRaldi, akvareli, 
guaSi. 21X27. №7-98/18   
axalcixel ebraelTa Soris saxalxo 
mkurnalebi, eqimbaSebi ZiriTadad qalebi 
iyvnen, Tumca, zogjer xaxamic mkurnalobda. 
eqimbaSi upirveles yovlisa RmerTs 
sTxovda avadmyofis gankurnebas. axalcixel 
ebraelebs Rrmad swamdaT, rom yovel 
daavadebas Tavisi angelozi hyavda. amitom 
mkurnalobas am angelozebis mimarT locviT 
iwyebdnen. gansakuTrebul daavadebebs 
umTavresad locvebiTa da amuletebiT 
mkurnalobdnen.

116. S.koboSvili. Sesalocad eqimbaSTan. 
qaRaldi, guaSi, tuSi. 26,5X32. №7-98/11 

117. 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.

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

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

120. S.koboSvili. finjraoba _ qalebis TamaSi. 
1940. qaRaldi, feradi fanqari. 40,5X51,5. 
№7-98/28 

121.  boxCa. bambisa da CiTis qsovili, qvilTis 
teqnika. 85X80. №S1698 

122. d.gvelesiani. mewvrilmane soflad. tilo, 
zeTi. 70,3X100,3. №14-98/2 

123. S.koboSvili. qaravani. 1939. tilo, zeTi. 
52X66. №7-98/44   
XIX s-is pirvel naxevarSi SeZlebuli 
axalcixeli vaWari ebraelebisaTvis 
saxmeleTo gzebze  gadaadgilebis saSualeba 
iyo aqlemebisa da cxenebis qaravnebi. maT 
mihyvebodnen Calvadrebi (aqlemebisa da 
cxenebis patronebi) da qaravanbaSi (qaravnis 
winamZRoli).

124. S.koboSvili. ebraeli sovdagari. qaRaldi, 
akvareli, guaSi, tuSi. 28X16. №7-98/30.  
feodalur xanaSi saqarTvelos ebraelTa 
ZiriTadi saqmianoba vaWroba iyo. XIX s-is 
meore naxevris istoriul wyaroTa mixedviT 
ebraeli vaWrebi SeiZleba sam fenad daiyos: 
msxvili vaWrebi (sovdagrebi), vaWarTa 
saSualo fena da wvrili movaWreni. es 
ukanasknelni, egreT wodebuli, mesofleebi 
movaWreTa  umravlesobas Seadgendnen.

125. S.koboSvili. mdidari ebraeli sovdagris 
coli. qaRaldi, muyao, akvareli, guaSi, tuSi. 
24X15. №7-98/27 

126. S.koboSvili. dvacatniki. qaRaldi, guaSi, 
laqi. 46X36. №7-98/35   
axalcixeli wvrili movaWreni kardakar 
vaWrobdnen qalaqSi, gansakuTrebiT, mis  
ganapira ubnebSi. zogi maTgani  mxolod 
moxeleebs, umTavresad, samxedro 
mosamsaxureebs aZlevda saqonels nisiad. 
isini  xelfass 20 ricxvSi iRebdnen, ris 
gamoc nisiad movaWreebs   dvacatnikebs 
uwodebdnen.

127. S.koboSvili. axalcixis bazari. 1940. 
qaRaldi, guaSi. 38X52. №7-97/22 
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128.  S.koboSvili. ymebis masobrivi gayidva. 
1940. tilo, zeTi. 70X101. №7-98/49                                                                        
istoriuli sabuTebis mixedviT feodalur 
saqarTveloSi yma ebraeli mebatonis 
sakuTreba iyo. batons SeeZlo misi gayidva, 
gaCuqeba, mziTvad gataneba Tu sxvagvarad 
gasxviseba. 

129.  d.gvelesiani. Salom koboSvilis portreti. 
1940. tilo, zeTi. 70X101. №7-98/49  

130. d.gvelesiani. ebraeli. qaRaldi, akvareli. 
35X25,5. №7-98/7 

131.  d.gvelesiani. ebraeli mamakaci. qaRaldi, 
akvareli. 34X27. №7-98/88 

132. d.gvelesiani. moxuci ebraeli. qaRaldi, 
fanqari. 34X30. №7-98/82 

133.  d.gvelesiani. ebraeli qalis portreti. 
qaRaldi, akvareli. 32X17 №7-98/75 

134. d.ermakovis foto. ebraeli TxiliT. №1690
135.  d.ermakovis foto. ebraeli wyvili. №1981
136. d.ermakovis foto. ebraeli. Txilis 

gamyidveli. №6161
137. d.ermakovis foto. ebraeli. №5016
138.  d.ermakovis foto. axalcixeli ebraeli. 

№1288 
139. d.ermakovis foto. ebraeli sasomxeTidan. 

№1295
140. d.ermakovis foto. rabini. imereli ebraeli. 

№1294
141.  ucnobi avtoris foto. ebraeli. №7-98/151 
142. d.ermakovis foto. axalcixe. Zveli qalaqis 

ebrauli nawili.     №2983
143. d.ermakovis foto. quTaisi. somxuri eklesia 

rionis piras da qalaqis ebrauli nawili. 
№4849

144. d.ermakovis foto quTaisi. ebrauli ubnis 
saerTo xedi. №1463 
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1. Khanuka candlestick. Cooper, wood. H – 108, L – 57. 
№10-52/247 

2. Tallit bag. Velvet, cotton, gold thread. H – 62,5, L – 41,8  
Tallit – prayer  shawls for men. 

3. Calendar. 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.

4. Bagdadi, handkerchief. Silk, knitted on hand weaving 
loom. 84X85. №-1752 

5. Scarf. Wool, printed. 150X150. №-1747 
6. Bundle. Cotton and silk, knitted on hand weaving 

loom. 72X72. №-1516 
7. Ribbons  for chikhti. Velvet and cotton, gold thread. 

51X3,5.№-1701 
8. Ribbons for chikhti. Velvet and cotton, gold thread. 

49X3,5. №-1700 
9. Ribbons for chikhti. Velvet, silk thread, knotty embroi-

dery. 55X3,5. №-1712 
10. Ribbons for chikhti. Velvet, silk thread, knotty and 

double fixed embroidery. 55X3,5. 
 №1705    

11. Ribbons for chikhti. Velvet, cotton thread, embroidery. 
45X3. . №-1713 

12. Ribbons for chikhti. Velvet, gold thread, relief fixed 
embroidery. 46X5.  №-1704 

13. Galloon, ribbon. silk, calico, gold thread, double em-
broidery. H – 203, L – 7,1.  №-110-52/134 

14. Ribbon (used as a dress ornament, detail). Brocade, 
muslin, gold thread, relief fixed embroidery. H – 74, L – 
16,5. . №-10-52/123 

15. Waistcoat. Velvet, sateen, gold thread, lace, fixed and 
knotty embroidery. H – 30.  №-1869 

16. Blouse (Ichlugi). Brocade, silk and calico textile, gold 
tgread, embroidery, knitted on hand weaving loom. H 
– 60.  №-1870 

17. Socks for a child. Knitted with stiks and wool thread. 
H – 26.  №-10-52/60 

18. a. Woman’s blouse. Caliko, lace, knitted on hand weav-
ing loom. H – 59. №-19-97/12 

 b. Scarf. Silk facing textile, knitted on hand weaving 
loom. H – 200, L – 54. №-10-52/40 

 c. Skirt. Silk, caliko, brush. H – 95.   №-10-52/17 
19. D. Gvelesiani. The Jewish bride. Paper, water-colour. 

№7-98/97 
20. Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Akhaltsikhe. Pa-

per, cardboard, colourful pencils, indian ink, graphity 
pencil. 26,5X14,5. №7-98/31 

21. Socks. Silk and cotton thread, knitted with stiks. H – 45. 
№-1728 

22. Woman’s shoes. Silk, caliko, leather, gold thread, relief 
fixed embroidery.  №10-52/63 

23. Golden dress (The bride’s wedding dress). Brocade, silk 
and caliko textile, knitted on the hand weaving loom. 
H – 124. №1885 

24. Akhalukhi for women. Brocade, silk and cotton textile, 
ribbon, knitted on the hand weaving loom. H – 140. 
№1743 

25. Golden dress (The bride’s wedding dress). Brocade, silk 
and caliko textile, knitted on the hand weaving loom. 
H – 132. №1882 

26. Sh. Koboshvili. Dance Saivo (group dance of women). 
Paper, gouache, water-colour. 49,5X59. №7-98/37 

27. Sh. Koboshvili. Dance Saivo (group dance of wom-
en).1940. Cardboard, colourful pencil. 19X24,5. 
№7-98/38

28. Blouse. Silk and cotton textile, silk thread, double em-
broidery, knitted on the hand weaving loom.  H – 55. 
№1878 

29. Blouse (Ichlugi).  Silk and cotton textile, ribbon, gold 
thread, metal, fixed and knotty embroidery, knitted on 
the hand weaving loom.  H – 61. №1881  

30. Sandals for women (for bath). Wood, calico, wood cut-
ting. H – 23,5. №1773

31. Sandals for women (for bath). Wood, nacre, leather, 
flax, silver thread, incrustaition, fixed embroidery, hand 
made. H – 23,5. №1718 

32. Sandals for women. Velvet, broad cloth, leather, gold 
braid, fixed embroidery.  H – 28. №1757 

33. Sandals for women. Velvet, leather, gold thread, hand 
made. H – 22,5. №1686 

34. Sh. Koboshvili. Dance Saivo (group dance of women). 
Paper, water-colour, gouach. 33X44. №7-98/33 

35. 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 cer-
emony the sugar cone is shared among the guests.

36.  Wedding vase. Mixed metal, coinage. H – 20,2, d – 19. 
№10-52/216 

37. Blouse. Brocade, galoon, gold and velvet thread, fixed 
embroidery, knitted on the weaving loom.  H – 62. 
№1873 

38. Pattern of brocade.  Knitted on the hand weaving 
loom.84X56. №1748 

39. Sh. Koboshvili. Pattering of a wedding dress. Paper, 
gouache. 38X47,5   №7-98/32 

40. 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 car-
ring the bath-equipment and provision (wrapped in 
bundles). The bride maides, sisters and relatieves were 
following them.

41. Clothing  material. Calico, cotton thread, lace, embroi-
dery. №19-971/10 

42. Bride’s towel. calico textile, knitted lace, silk thread, 
double embroidery.  №19-971/12 

 43. Shawl. Silk, knitted on the hand weaving loom. 90X90. 
№1696 

44. Shawl. Silk thread,  knitted. H – 123, L – 120. 
№10-52/36 

45. Bagdadi. Silk, knitted on the weaving loom. H – 74, L – 
67. №10-52/35 

46. Sh. Koboshvili. The Jewish bride from Aklaltsikhe. 
Paper, cardboard, gouach. 35X17. №7-98/155 

47. Sh. Koboshvili. The Jewish groom from Akhaltsikhe. 
1940. Paper, water-colour, gouache, Indian ink. 
38,5X25. №7-98/34 

48. 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 
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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.

49. Covorlet (for bread). Silk textile, cold and silk thread, 
fixed embroidery. H – 47, L – 44,5. №10-52/112 

50. Tfillin bag. Broad cloth and cotton textile, cotton 
and gold textile, fixed embroidery. H – 20, L – 28. 
№10-52/85 

51. The sheath foracomb. Brocade, silk, gold thread,  fixed 
embroidery, beads, №10-52/83 

52. Akhalukhi for a child. Silk and cotton textile, metal, 
coinage, knitted on the hand weaving loom. №1880 

53. Blouse. Brocade, silk, lace,gold thread,  fixed embroi-
dery, knitted on the weaving loom. H – 64. №10-52/11 

54. D. Gvelesiani. Colouring the bride’s hands. Oil on can-
vas. 93,6X124,6. №7-98/132 

55. 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”.

56. Woman’s belt. Silver, turquoise, ruby, metal coinage. H 
– 68. №1780 

57. Pocket watch. With the Hebrew clock-dial. Silver, fabric 
work. №1821 

58. D. Gvelesiani. Leading of the bridegroom round 
in the Synagogue. Paper, water-colour. №32,5X25. 
№7-98/100 

59. Gabrielov. Kabaluli – bride’s dance. Oil on canvas. 
53,3X66,8. №7-98/146 

60. Sh. Koboshvili. Ajla – wedding room. 1939. oil on can-
vas. 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 Jews of 
Akhaltsikhe, “Ajla” could have been made of wooden 
boards or clothe material. 

61. Pattern of silk. Golden textile, knitted on the hand 
weaving loom. 225X35. №1741 

62. Golden dress (The bride’s wedding dress). Golden tex-
tile, coarse calico, silk thread, fixed embroidery, knitted 
on the hand weaving loom. H – 140. №10-52/24 

63. The cloth of an Asian cushion. Cotton and silk thread, 
double embroidery. 100X40. №1751 

64. Bagdadi. Silk, printed. 85X85. №1887 
65. Shawl for bathing. Silk,  knitted on the hand weaving 

loom .220X90. №1763 
66. Sh. Koboshvili. A birth of a child. 1939. Paper, gouache. 

38X52. №7-98/24 
67. 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.

68. Pillow cloth.  Velvet, silk and  linen textile, gold, braid 
and velvet thread.56X50,5. №10-52/146a 

69. Pillow cloth. Velvet and  linen textile, gold and 
braid thread, golden galoon, fixed beads. 62X44. 
№10-52/146b 

70. Knife for circumcision. Steel, corn, velvet. H – 21,5. 
№10-52/198 

71. Knife for circumcision. Steel, bone. H – 17,3. 
№10-52/220 

72. Knife for circumcision.  Steel, bone H – 18,7. 
№10-52/221 

73. Knife for circumcision.  Steel, bone H – 31. №10-52/219 
74. Knife for circumcision. Steel, wood. H – 13,2. 

№10-52/234 
75. D. Gvelesiani. Circumcision in the Synagogue. Oil on 

canvas. 70X100,3. №7-98/127 
76. D.Gvelelsiani. Prayer in the Synagogue. Oil on canvas. 

70X100,3. №7-98/137 
77. Parokhet. Torah Ark curtain. Velvet, sateen and calico 

textile, gold thread, fixed embroidery. 144X124. 
№10-52/109 

78. Parokhet. Torah Ark curtain. Silk, brocade, silk and gold 
thread, fixed embroidery. 186X113. №10-52/108 

79. Sh. Koboshvili. Kherem – anathema. Paper, gouach, 

lacquer. 50X36. №7-98/14 
80. D. Gvelesiani. After anathema. Oil on canvas. 50,1X40. 

№7-98/139 
81. Sh. Koboshvili. Malkut – ritual birches. 1939. Oil on 

canvas. 70X100,5.  №37-98/9        
An adult aged 10-12, was to be taught prayers at 
“Heder” (the Jewish Religious School). A retractory 
pupil used to be corporally punished by the Torah’s 
teacher’s flog in front of the friends.

82. Sh. Koboshvili. Absolution with 40 birches. Paper, 
gouache. 37X30. №7-98/46 

83. Sh. Koboshvili. Hatara – Absolution. Paper, gouache, 
lacquer. 37X32.  №7-98/45 

84. Sh. Koboshvili. Religious school in the Synagogue. 
Paper, gouache. 30x40. №7-98/92 

85. 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 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.

86. Jug. Copper, coinage. H – 38,3. №10-52/1887 
87. Mug. Copper, coinage.  H – 35. №1793 
88. Jug. Copper, coinage. H  - 39,2. №10-52/186
89. Khanukha candlestick. Mixed metal, coinage. H – 28,5, 

L – 23. №10-52/217 
90. 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).

91. Candlestick. Metal, coinage.  H – 13. №1698 
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92. Sh. Koboshvili. Peasant’s room for ritual purposing. 
Paper, gouache.32X42.  №7-98/15 

 In order to celebrate the Jewish religious, historical 
holiday Pesach. It was specially  cleaned and prepared 
to keep the provision, food and dishes.

93. 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).

94. Sh.Koboshvili. Slaughtering poultry according to reli-
gious 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 ed-
ible, if it was killed by “Shokhet”. He must have been 
taught specially for the occupation and role.

95. D.Gvelesiani. Shokhet – Slaughtering poultry. Paper, 
water-colour. 44X65.   №7-98/138 

96. Bagdadi. Silk, knitted on the hand weaving loom, 
printed. 75X70. №1749 

97. Sh. Koboshvili.  Exposing The  Torah scrolls  in the Syna-
gogue. 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 Jerusa-
lem). The scrolls are led around the Synagogue accom-
pained with cheering Jews. Afterwards the scrolls are 
kept in Arc for a year.

98. Covering of  Torah scroll. Brocade, calico, gold thread, 
knitted on the weaving loom. 57X36. №10-52/66 

99. Torah scroll. Wood, paper.  №162-13/2 
 The SeferTorah (the scroll of Torah) is the most impor-

tant religious, saint object of the Synagogue. As a rule, 
it is wrapped in specially-made clothe and is ended 

 with a crown.
100. 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.
101. The crown of Torah scroll. Copper, coinage. H – 44,4. 

№10-52/214
102. The crown of Torah scroll. Copper, coinage. H – 38. 

№10-52/215 
103.  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  orna-
ments. The crown is equipped with bells and announ-
cethe appearance of Torah.

104.  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 representa-
tives of the Davarashvilis. Due to this fact,  it wasre-
named 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. 

  105.  Sh. Koboshvili. Supplicating for the Bible of Breti. Card-
board, Indian ink, pencil.  23,5X30,5. №7-98/56 

106.  D. Gvelesiani. Threatment by the  Bible of Breti. Oil on 
wood. 61,3X40,3. №7-98/70

107.  D. Gvelesiani. Prayer against the  drought. Paper, 
water-colour. 27,7X41. №7-98/67  

108.  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 

 the Institute of manuscripts, as well as the Bible of 
Breti. It is dated by the end of  the Xc. or the beginning 

of the XIc. Maybe the part of it could be dated  by XIIc.
 Supposedly, Torah used to be written by different peo-

ple and at various periods:  e.i. in Palestine, Egypt, and 
even in Persia. Presumably, it was brought to Georgia, 

  at the time of great migration of Jews. 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.

109.  Bundle. Cotton and sateen textile, knitted on the 
weaving loom, printed. 85X80. №2121 

110.  Bundle. Brocade, silk, knitted on the hand weaving 
loom. 84X56. №1748 

111.  Sh. Koboshvili. A wife of rich Jewish merchant going 
to the bath-house. 1940. Paper, gouache, lacquer. 
39,5X53,5. №7-98/23 

112.  Sh. Koboshvili. Bathing of women in the Mikveh. 
Paper, gouache. 27X40. №7-98/60

 Mikveh is the ritual bath house (nearby the Syna-
gogue) for the women.

113.  Sh. Koboshvili. Gossip-mongers. 1939. Paper, gouach. 
40,5X38. №7-98/60  

114.  Sh. Koboshvili. Missionary selling Soil from Jerusalem. 
1938. Paper, gouach.  22,5X18,5. №7-98/63 

 At the end XIX c. and at the beginning of XX c. a defi-
nite amount of “Shaliakhes” (missionaries) were being 
sent from Jerusalem to various countries. Their mission 
was to help the hard-up, poor Jews to collect money, 
donations for Synagogues. They were allowed even to 
sell the shred of Jerusalem Saint ground-among Jew-
ish people.

115.  Sh. Koboshvili. At the Sorcerer’s. Paper, water-colour, 
gouache. 21X27. №7-98/18 

 In Akhaltsikhe region the major part of Jeewish 
sorcerer’s consisted of women, But sometimes the 
executers were Khahams (the cult servant). The main 
obligation of the sorcerer involves supplication for 
the God to cure the ill man. The Jews of Akhaltsikhe, 
deeply  believed that every disease had its own angel. 
That’s why the treatment always started with the 
prayers  to those angels. But special and more serious 
diseases were cured and treated by means of amulets 
and special major prayers.

 116.  Sh. Koboshvili. Casting a spell over by the sorcerer. 
Paper, gouache, Indian ink. 26,5X32. №7-98/11

117.  Amulet. 3,5X4,5. Silver, sard. №20.08
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 The using of amulets has an old tradition. They con-
sists of the magic words, moost of all “shaday”, which 
defence its owner from the misfortune. 

118.  Amulet. Silver. 7X6. №44-12/7 
119.  Amulet (Shaday). Metal, velvet.  №10-52/226 
120.  Sh. Koboshvili. Pinjraoba – Women’s playing. 1940. 

Paper, colourful pencil. 40,5X51,5. №7-98/28 
121.  Bundle. Cotton and chintz printed cotton. 85X80. 

№1698 
122.  D. Gvelesiani. Chandler in the village. Oil on canvas. 

70,3X100,3. №14-98/2 
123.  Sh. Koboshvili. Caravan. 1939. Oil on canvas. 52X66. 

№7-98/44 
 At the beginning of the XIXc. well-off Jews merchants 

were moving by means of camels and horses. Caravans 
of goods usually followed by wholesale merchants 
“chalvadres” (the owners of camels and horses) and 
caravanbashis (the leader of caravans). 

124.  Sh. Koboshvili. The Jewish merchant. Paper, water-
colour, gouache, Indian ink. 28X16. №7-98/30 

 The main occupation for the Jews of Georgia, during 
the Feudalist age was traiding. In the second half of 
the XIXc. we can devide the Jews merchants in three 
main parts.  The wholesale ones (Sovdagari), mid-
dle leveled and the patty ones. The last ones  were 
called “mesopleebi” (villagers). It included the biggest 
amount of merchants throughout the country.

125.  Sh. Koboshvili. A wife of rich Jewish merchant. Paper, 
cardboard, water-colour, gouache, Indian ink. 24X15. 
№7-98/27 

126.  Sh.Koboshvili. Dvatsatnik. A trander. Paper, gouache, 
lacquer. 46X36. №7-98/35 

 In Akhaltsikhe, petty traders were wandering door 
to door in the cities , especially in the in the suburbs. 
Some of them gave in debt their goods to clerks and 
military servants. The debtors received their monthly 
salary on the 20th of each month. This was the reason 
of naming  the trades man “Dvatsatnik” (“Dvatsats” 
means 20 in Russian language).

127.  Sh. Koboshvili. The market in Akhaltsikhe. 1940. Paper, 
gouache. 38X53. №7-97/22 

128.  Sh. Koboshvili. Mass selling of serfs. 1940. Oil on can-
vas. 70X101. №7-98/49 

 According to the historical facts in Feudalic Georgia , 
the bondmaid was the possession of the Jewish mas-
ter. He was allowed to sell, present, take away as part

 of the dowry, engage and etc. 
129.  D.Gvelesiani. Portrait of Shalom Koboshvili. 1940. Oil 

on canvas.  70X101. №7-98/49 
130.  D.Gvelesiani. Jew. Paper, water-colour. 35X25,5. 

№7-98/7 
131.  D.Gvelesiani. Jew. Paper, water-colour. 34X27. 

№7-98/88
132.  D.Gvelesiani. Old Jew. Paper, pencil. 34X30. №7-98/82
133.  D. Gvelesiani. Jewish women. Paper, water-colour. 

32X17. №7-98/75 
134.  Ermakov’s photo. A Jew with nuts. №1690 
135.  Ermakov’s photo. The Jews. №1981 
136.  Ermakov’s photo.  Jew. The salesman of nuts. №6161 
137.  Ermakov’s photo. A Jew. №5016 
138.  Ermakov’s photo. A Jew from Akhaltsikhe. №1288
139.  Ermakov’s photo. A Jew from Armenia. №1295 
140.  Ermakov’s photo. Rabbin. A Jew from Imereti. №1294 
141.  A photo by unknown author. A Jew. №7-98/151
142.  Ermakov’s photo. Akhaltsikhe. A Jewish part of an old 

city. №2983 
143.  Ermakov’s photo. Kutaisi. Armenian church at the 

edge of the Rioni  river and a Jewish part of the city. 
№4849 

144.  Ermakov’s photo. Kutaisi. The common view of a Jew-
ish district. №1463 
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. גואש, נייר. העברת האמירה. לחם-סוכר. 1  
 7-98/25, 30,5X40 

לחם או העברת האמירה היא טכס אירוסין שעורכים בבית הוריה של -סוכר
וחתיכה גדולה של , עוגה מתוקה מסמלת את העולם המשפחתישבו , הכלה

בתום הטכס מחלקים את חתיכות הסוכר . סוכר מסמלת את החיים המתוקים
.לאורחים  

.גואש, נייר. 1939. גזירת השמלה לחתונה. 2  
  7-98/32 ,38X47,5 

. צבע מים, נייר. 1939. לקיחת הכלה לבית המרחץ. 3  
7-98/41 ,31,5X41,5  

-אחד מהמרכיבים החשובים של ההכנות לחתונה הוא לקיחת הכלה לבית
לפני החופה הביאו את הכלה בליווי . המרחץ ולרחוץ אותה במים במקווה

לפניה הקדימו הזמרים . במקווה) שלוש פעמים(ים רבים לטבילה אנשים ונש
רחיצה וסעודה -נערים קטנים הביאו כלי) כלי נגינה - יאנורי'צב, סזיב(בניגינה 

.העטופה בחבילה ועקבו אחריהם החברות והקרובות של הכלה  
טוש, צבע מים, גואש, נייר. 1940. החתן היהודי מאחלציחה. 4  

7-98/34 ,38,5X25 
עפרון , טוש, עיפרון צבעוני,נייר על קרטון. הכלה היהודיה מאחלציחה .5

. גרפיט  
7-98/31 ,26,5X14,5  

.גואש, נייר על קרטון. הכלה היהודיה מאחלציחה. 6  
7-98/155 ,35X17  

. שמן, בד. 1939. תיאור הנדוניה -" איז'ג". 7  
7-98/40 ,44X53,5 

 .ימו תיאור הנדוניה והערכתהבמשפחת הכלה התקי, בימים הקודמים לחתונה 
החכם , הרב, הדיין -במשפחת הכלה התכנסו ראשי הקהילה , לפני החופה

באותו זמן נתנו האורחים את  .ורשמו על העמוד השני של הכתובה את הנדוניה
בפני הקהל . והחפצים האלה הצטרפו למספר הנדוניה הכללי, המתנות לכלה

לבסוף ארזו את הנדוניה בתרמילים  .הנוכח הוצגו הנדוניות והוערך כל חפץ
החתן נתן . ושלחו אותם לביתו של החתן, גדולים והעמיסו בהם את השמשים

.שכר מתאים לשמשים  
. שמן, בד. 1939. חדר הנישואין -" לה'אג. "8  

7-98/39 ,45,5X59  
אבאחי היה עשוי  'הג-בפינה אחת של האולם המסחי -" לה'אג, ילק'אג"

ן מרומם קצת עם ספה ומקושט משטיחים  ונועד לחתן מקרשים או מבד חדרו
שהביאו מבית , ה מחוסה בכמה וילונות מרוקמיםתהיכניסת החדרון . וכלה

.לה היה נפוץ רק באחלציחה'אג. הכנסת  
. גואש, נייר. 1939. הלידה. 9  

7-98/24 ,38X52 
. שמן, בד. 1939. לקיחת ילד לברית מילה. 10  

7-98/12  ,50,5X43  
שנערך בבית , מנהגים החשובים ביותר אצל היהודים הוא ברית מילהאחד מה

ברית המילה מסמלת את בריתו של העם . הכנסת ביום השמיני מלידת הילד
.היהודי עם אלוהיו  

.שמן, בד. 1940. שחיטת עוף באופן כשרות. 11  
7-98/5 ,70,5X101  

אצל  .סיבוב הכפרה ושחיטת העוף אלה שני הטקסים המתקשרים זה לזה
זכות . י השוחט''יהודים נחשבים לכשר רק בשר בקר או בשר עוף שנשחט ע

, לשחוט בקר או עוף הוקנתה רק לאיש  שהכינו אותו לתפקיד הזה במיוחד
.שנקרא כשוחט  

. גואש, נייר. התרחצות הנשים במקווה. 12  
7-98/60 ,27X40 
ם מתרחצות שהנשי, בריכה ליד בית הכנסת נועד לטקס, מקווה זה בית מרחץ

.ומתנקות במים הטהורים שלו  
.גואש, נייר. המשמש לטקס חדר . 13  

7-98/15 ,32X42 
.בחדר זה הנועד לסדר פסח והמנוקה במיוחד שומרים אוכל וכלי אוכל  

.לכה, גואש, נייר. 1938). חג סוכות(ברכת השליחים . 14  
7-98/41 ,30,5X41 

את מצרים ונדודי העם היהודי הוא מסמל את יצי, חג סוכות נמשך שבעה ימים
זמני -סוכה היא מבנה ארעי. שדרו בהן במשך ארבעים שנה, במדבר ו הסוכות

שבונים אותו היהודים  בחצר בית הכנסת ומקשטים אותה בצמחים ובפירות 
.יםיהסמל  

.גואש, נייר. 1938. השליח מוכר את אדמת ירושלים. 15  
7-98/63 ,22,5X18,5 

שלחו מירושלים לארצות שונות את  20-לת המאה הובהתח 19-בסוף המאה ה
כדי לעזור בזה ליהודים , השךיחים מכרו את האדמה של ירושלים. השליחים

.העניים של ירושלים  
. גואש, נייר. שוטים 40כפרה ב. 16  

7-97/46 , 37X30 
.לכה, גואש, נייר. מחילת החטא -" התרה". 17  

7-98/45 ,37X32 
. שמן, בד. 1939. סשוטי טק -" מלקוט. "18  

37-98/9 ,70X100,5  
המלמד העניש את . בתפילות 10-12בחדר לימד החכם את הילדים בני 

.התלמידים העקשנים בשוט בפני החברים  
. גואש, נייר. בית המדרש בבית הכנסת. 19  

7-98/92 ,30X40 
.לכה, גואש, נייר. חרם. 20  

7-98/14 ,50X36 
.גואש, נייר. כנסתהוצאת ספר תורה בבית ה . 21  

7-98/13 ,26,5X40,5 
ביום זה עם סיום קריאת ". שימחת תורה"ביום האחרון של חג סוכות חוגגים 

מוציאים מארון הקודש מגילות התורה ובלווית העם בחגיגיות , ספר תורה
לוקחים אותן בסיבוב ואחר כך שומרים את המגילות  שוב בארון עד השנה 

.הבאה  
עיפרון, טוש, קרטון". קרא ברתימ"בבקשה בפני . 22  

7-98/56 ,23,5X30,5 
לאחר . מקרא ברתי היה נחשב לעושה פלאים -כתב יד על הקלף מימי הבינים 

. שהיה שייך למשפחת אבאלישווילי, איבודו היו מעריצים את המקרא המודפס
את המיקרא , בשעת עבירת יהודים המונית מברתי לסורמי 1856-1870בשנות 

לכן נקרא מקרא ברתי  , דברשווילי ממשפחת אבאלישווילי רכשה משפחת
הוא היה מופקד ". מקרא סורמי"או כ" מקרא של משפחת דברשווילי"כ

מבקרים ולחולים שבאו והשים את שעצם את עיניהם ל, למשמש של בית כנסת
.ודבר זה נחשב לטיפול פלאי, או הקראה להם שורה מהמקרא, ידם על הספר

.צבע מים, גואש, נייר. "ברתימקרא "הערצת . 23
7-98/17 ,40X60

.צבע מים, גואש, נייר. אליל-אצל רופא. 24
7-98/18 ,21X27

אך לעתים , אליל היו מתעסקות בעיקר הנשים-בין היהודים באחלציחה ברפואת
. האליל קודם כל ביקש לאלוהים  לרפא את החולה-רופא. גם החכם התעסק בה

ולכן , בעמיקות שלכל מחלה יש מלאך משלההיהודים מאחלציחה האמינו 
את המחלות . התחילו את הטיפול דווקא בהתפללות בפני המלאכים האלה

י כוהן מוסלמי קראו ''לקמיע העשוי ע. המיוחדות ריפאו בתפילות ובקמיע
".קמיע"ואילו למה שעשה החכם קראו , "נוסחה"

. טוש, גואש, נייר. אליל-לחש רופא. 25
7-98/11 ,26,5X32

. גואש, נייר. 1939. נשים רכלניות. 26
7-98/8 ,40,5X38

.לכה, גואש, נייר. 1940. המרחץ-אישתו של היהודי העשיר הולכת לבית. 27
7-98/23 ,39,5X53,5

עפרונות צבעוניים, נייר. 1940. משחק הנשים -" רים'פנג. "28
7-98/28 ,40,5X51,5

. גואש, צבע מים, נייר). צהמחול הנשים בקבו" (סעיבו"מחול . 29
7-98/33 ,33X44

.עפרונות צבעוניים, קרטון). מחול הנשים בקבוצה" (סעיבו"מחול . 30
7-98/38  , 19X24,5 

.גואש, צבע מים, נייר). מחול הנשים בקבוצה" (סעיבו"מחול . 31
7-98/37 ,49,5X59

.לכה, גואש, נייר). רוכל" (דבדצטניק. "32
7-98/35 ,46X36

אחדים נתנו את הסחורה לפקידים . באחלציחה הרוכלים התהלכו מבית לבית
בכל חודש והחזירו  20משרתי צבא קיבלו משכורות ב. ולמשרתי צבא בהקפה

קראו  20לרוכלים שנתנו את הסחורה בהקפה ואחר כך חיכו ל. את החוב
".דבדצטניקים"

. גואש, נייר. 1940. השוק באחלציחה. 33
7-97/22 ,38X52

. שמן, בד. 1939. שיירה. 34
7-98/44 ,52X66

היהודים העשירים נסעו לסטמבול לעסוק  19-במחצית הראשונה של המאה ה
את . הם רכבו על הגמלים והסוסים". סטמבוליאנים"וקראו להם , במסחר

.בעלי הגמלים והסוסים וראשי השיירה, השיירה ליוו הסוחרים

.שמן, בד. 1940. מכירת הצמיתים ההמונית. 35
7-98/49 ,70X101

בגורגיה הפיאודלית הצמית היהודי היה נחשב , לפי המסמכים ההיסטוריים
, לתתו בנדוניה, לתת אותו כמתנה, הנסיך היה יכול למכור אותו. לרכוש הנסיך

הצמיתים היהודים הגורגים השתייכו לנכס . להשכירו או לנכרו בדרכים אחרות
.  ושל נסיכים, נזרשל כנסיה ומ, של מלך ומלכה
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.טוש, גואש, צבע מים, נייר. ר היהודיחהסו. 36  
7-98/30 ,28X16 

. בתקופה הפיאודלית המסחר היה עסק עיקרי בשביל היהודים של גורגיה
את כל היהודים המשתלבים במסחר היה  19-במחצית השנייה של המאה ה

. ורוכליםסוחרים בינונים , סוחרים עשירים: אפשר לחלק בשלושה מעמדים
.מהם היו רובם" כפריים"רוכלים המכונים כ  

.טוש, גואש, צבע מים, קרטון,נייר, ל הסוחר העשירשאישתו . 37  
7-98/27 ,24X15 

:דויד  גבסליאני  
.שמן, בד. חופה. 38  

7-98/128 ,70,3X100,5 
.שמן, בד. ברית מילה בבית הכנסת. 39  

7-98/127 ,70X100,3 
.שמן, בד. חנוכהברכת הנרות בחג . 40  

7-98/135 ,61,1X47,3 
.שמן, בד. אגדה על מקרא ליילשי. 41  

7-98/68 ,30X43,3 
.שמן, בד. אחרי החרם. 42  

7-98/139 ,50,1X40 
.שמן, לוח. י מקרא ברתי''טיפול ע. 43  

7-98/70 ,61,3X40,3 
.שמן, בד. אגדה וליל פסח. 44  

7-98/133 ,65,2X50,1 
.שמן, בד. דרש. 45  

7-98/137 ,49,8X40,4 
.צבע מים, נייר. שוחט. 46  

7-98/138 ,44X65 
.צבע מים, נייר. תפילה כנגד בצורת. 47  

7-98/67 ,27,7X41 
.צבע מים, נייר. איש יהודי. 48  

7-98/88 ,34X27 
.שמן, בד. צביעת ידי הכלה. 49  

7-98/132 ,93,6X124,6 
.שמן, בד. רוכל בכפר. 50  

14-98/2 ,70,3X100,3 
.שמן, בד. הדיוקן של שלומו קובושווילי. 51  
צבע מים, נייר.  הכלה. 52  
צבע מים, נייר. החתן והכלה בבית הכנסת. 53  

7-98/100 ,32,5X25 
.צבע מים, נייר. המלכה. 54  

7-98/97 
.צבע מים, נייר. היהודי. 55  

7-98/71 ,35X25,5 
.מחול הכלה -קבלולי . צייר בלתי ידוע. 56  

7-98/103 
 

.שמן, בד. מחול הכלה -קבלולי . גברואילוב .57  
7-98/146 ,53,3X66,8 

.פוטו. היהודי. בלתי ידוע אמן. 58  
7-98/151 

:המזרחי אוסףה  
. מעוטר. 10-52/211. מ''ס 32,5 -אורך . כתר של נחושת צהובה. 59

.על הראש  מחובר צלם של נשר. עם פעמונים  
  10-52/212, מ''ס 44 -גובה , מתכתעשוי מ, כתר של ספר תורה. 60
.מעוטר ומובלט, עם פעמונים, בצורה עגולה, גבוה. 213ו  

. 10-52/214, מ''ס 44,4 -גובה , עשוי ממתכת, כתר של ספר תורה. 61
.עם פעמונים, מעוטר, בצורה עגולה, גבוה  

 10-52/215, מ''ס 17 - קוטר, מ''ס 38 -גובה , כתר של ספר תורה. 62
מחובר , מעוטר, עם פעמונים, דומה לכתר של מלך, בצורה עגולה ,גבוה, 

.על הראש מגן דויד  
מהווה , עשוי ממתכת,  10-52/230. מ''ס 29,5 -גובה . לוח מובלט. 63

שבקרקעיתו באמצע בקופסה המרובעת , לוח מקושט בעיטורים מובלטים
, עם כתובית עברית, )שבעה(של מתכת מונחים לוחות דקים ממתכת 

.לוח מחוברת שרשרת לתליהל  
נדן אורך של , מ''ס 21,5אורך  -) לשם ברית מילה, של שוחט(סכין . 64

שמורה , מקרן -ידית , הלהב של בסכין מפלדה, 10-52/198, מ''ס 22,5
.בנדן בצבע אדום כהה עם בטנה של קטיפה  

, של מתכת 10-52/216 , מ''ס 19 קוטר, מ''ס 20,2. גביע לחתונה. 65
.אין לגביע קרקעית, ראש ורגל מעוטרים, על הרגלעומד   

על הלוח , 10-52/217, מ''ס 23 -רוחב , מ''ס 28,5 -חנוכיה . 66
הכל ממתכת  -כתרים , עלים, ממתכת מוצמדים דמויות של פרחים

.י נרותקינעל ברך המתכת מוסדרים בשורה שמונה . ומובלטים  
 17 -' ד, מעץ, "ושליםיר"עם תבליט של בית המקדש ובכתב עיטור . 67
.10-52/225. מ''ס  

צמוד לבד אדום . לוח דק של מתכת בכתובית עברית -) שדאי(קמיע . 68
.10-52/226כהה מקטיפה   

קוטר ,  מ''ס 3,1 -קוטר עליוני , מ''ס 39,2 -גובה . כד של נחושת. 69
, עגולה, בטן גבוהה, רגל גבוהה, 10-52/186, מ''ס 11,9של קרקעית 

. ראשו עגול, גרונו של כד מתכווץ באמצע. רס מתרוממת השפהמעל הכ
אבל לא , ושניה מתקרבת לכרס, ד לראש הגרוןקצה אחד של הידית מוצמ

כל הכד . על ראש הידית מחובר המכסה החד של הכד. נוגעת לשטחה
.מעוטר  

קוטר של ,  מ''ס 3 -קוטר עליוני , מ''ס 38,3 -גובה . נחושתכד של . 70
מעל , עגולה, בטן גבוהה, רגל גבוהה, 10-52/187, מ''ס 8קרקעית 

קצה . ראשו עגול, גרונו של כד מתכווץ באמצע. הכרס מתרוממת השפה
אבל לא , ושניה מתקרבת לכרס, אחד של הידית מוצמד לראש הגרון

כל הכד . ת מחובר המכסה החד של הכדעל ראש הידי. נוגעת לשטחה
.מעוטר

מהווה לוח ,  10-52/247, מ''ס 57רוחב , מ''ס 108גובה , חנוכיה  ממתכת. 71
בתחתית יש קינים של , עשרת הדברות, על הלוח מובלטים אריות, עם גב מעץ

.נרות
 31 -אורך הסכין . חוד נחתך, עם ידית לבנה מעצם, סכין עם להב פלדה. 72
.10-52/219 ,מ''ס

 -אורך הסכין . חוד נחתך, עם ידית צהובה מעצם, סכין עם להב פלדה. 73
.10-52/220, מ''ס 17,3

, ידית מעצ עגולה, ו עוטה עורחלק, שטוח, סכין עם להב ברזל -י 'ביג'ג. 74
 .10-52/234, מ''ס 13,2 -אורך הסכין 

, מ''ס 18,7 -ך הסכין אור. חוד נחתך, עם ידית ישנה, סכין עם להב פלדה. 75
10-52/221.

שימש  לנשים בהריון כנגד . עם כתובית, קמיע עם אבן יקרה סרדוליקה. 76
. 20-08,  מ''ס 4,5רוחב , מ''ס 3,5אורך , הפלה

, מ''ס 7אורך . עם כתובית, בצורה של לב, קמיע מהווה לוח דק של כסף. 77
. 44-12/7,  מ''ס 6רוחב 

:יםאוסף בד
.מ''ס 26אורך , צבעוניים, מצמר, גרבי ילד - 10-52/60. 78
, עם עקבים, עם סוליה,בצבע אדום כהה, מקטיפה, נעלים - 10-52/63. 79

.בד עבה משמש לבטנה, בצדדים מעורב עור, מסורגות בצדדים בחוט זהוב
, מזוהבת, מסורגת, )מלבוש נשים בחתונה(שמלה של זהב  - 10-52/24.  80

 44רוחב , מ''ס 140אורך . עם שלושה כפתורים, ית פתוחהמחז, ברקע ירוק
.מ''ס 63: אורך שרוולים, מ''ס

מורכבת בחמש , ארוכה, בצבע אדום כהה, של משי, חצאית - 10-52/17. 81
.בטנה מבד חומה, בסופה מסביב שוליים. חתיכות בד שנגזרו בעקיפות

שרוולים עם , חזיתה פתוחה, אדומה, ה'של פרצ, חולצה - 10-52/11. 82
על החזה שוליים . על גב נתפרה אלכסונית, כתפיים לא נתפרו, שורשי כף יד

לשרוולים יש בטנה של , גם שרוול מקושט בפסים מזוהבים, של פסים מזוהבים
אורך , מ''ס 45 -רוחב , מ''ס 64אורך . חולצה מבד אפור עם פסים, משי אדום
.מ''ס 58 -שרוולים 

, מזוהבת, מרובעת, בצבע כחול, של קטיפה, פיתצי  -א 10-52/146. 83
, באמצע מעורבת חתיכת בד בצבע ירוק בהיר, מסורגת מצורות הצמחים

גב הציפית , מסביב הציפית שוליים מחוט זהוב. המסורגת בחוט זהוב של צמר
.מ''ס 50,5רוחב , מ''ס 56אורך . בד כחול

מצד אחד תפר . ד לבןבטנה מב. חגורה מסורגת מחוט זהוב - 10-52/134. 84
.מ''ס 71רוחב , מ''ס 203אורך , קרוע

ענפים מוצמדים , בת שני ענפים, ה לבנה'חגורה מפרצ - 10-52/124. 85
רוחב , מ''ס 76,5אורך  ,בלויה, בטנה מבד לבן. על החגורה מסורג צמח. בצמיד
''ס 16,5

, ן מסורגצווארו, חזיתה פתוחה לגמרי, של נשים, חולצה - 19-971/2. 86
רוחב : מידות. מרוקם נגמרה בפס שטוח, בסוף אלכסונית, שרוולים ארוכים

 21 -רוחב ליד ראש , מ''ס 52 -אורך שרוולים , מ''ס 59אורך , מ''ס 13 -כתף 
.מ''ס 19 -בסוף , מ''ס
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מרוקמים , תפר באמצע לאורך, מרובע, לבן, וילון משי - 10-52/108. 99
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רוחב , מ''ס 186אורך , בטנה בלויה, רךתפר באמצע לאו, ה לבנה'בטנה פרצ
.מ''ס 113  
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.מ''ס 30אורך , בטנה מריפס אדום  
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.מ''ס 45/3, ססגוניים
.מ''ס 112/116, עם ציציות, שי אדומהמטפחת מ - 1697א . 127
.מ''ס 84/56, ה'חתיכת בד פרצ - 1748א . 128
, עם ציציות, עם פסים לבנים, מטפחת משי בצבע אדום כהה - 1763א .  129

.מ''ס 220/90
.מ''ס 85/85, עם ציציות, מטפחת משי בצבע אדום כהה -1887א . 130
.מ''ס 225/35, משי, בצבע אדום, דוגמא של בד - 1741א . 131
.מ''ס 90/90, עם ציציות, מטפחת משי לבנה - 1696א . 132
.מ''ס 84/85, מטפחת משי ברקע שחור פרחים ססגוניים - 1752א . 133
.מ''ס 75/70, מטפחת משי ברקע אדום פרחים ססגוניים - 1749א . 134
.מ''ס 150/150, עם ציציות, מטפחת בשוליים ססגוניים - 1747א . 135
, מחודדות, עם עקב, בצבע אדום כהה, קטיפה, בית-נעלי -1686/1,2א . 136

.מ''ס22,5אורך 
, מרוקם בחוט זהוב, בצבע אדום כהה, קטיפה, בית-נעלי -1757/1,2א . 137

.מ''ס 28אורך , בטנה אריג צמר, עם סוליה של עור
עם רצועת , עשויות כולהן מעץ, עם עקב, נעלי בית מרחץ -1718/1,2א . 138
.מ''ס 23,5ורך א, עור

אורך , עם חוטי כסף, עשויות כולהן מעץ, נעלי בית מרחץ -1773/1,2א . 139
.מ''ס 23,5
.מ''ס 68אורך , מקושטת באבני טורקיז, חגורה ממתכת - 1780א . 140
.בצד השני דמותו של משה, שעון כיס עם לוח עברי - 1821א . 141
.מ''ס 13' ר. גלייםעומדת בשלוש ר, מתכתמנורה עשויה מ- 1698א . 142
.מ''ס 35' ר, מסיבי, קנקן נחושת - 1793א . 143



111

saqarTvelos ebraelTa istoriul-eTnografiuli muzeumi. Sromebi. 
t. I, Tb., 1940; t. II, Tb., 1941; t. III, Tb., 1945.

i. papismedovi. TviTnaswavli mxatvari S.koboSvili. saqarTvelos 
ebraelTa
istoriul-eTografiuli muzeumis Sromebi. t.II, Tb., 1941, gv. 82-110.

i. papismedovi. nanaxi, mosmenili, gancdili. Tel-avivi. 1980.

el. mamisTvalaSvili. qarTvel ebraelTa istoria. Tb., 1995.

`qarTlis cxovreba~. Tb., 1955, 1979.

z. WiWinaZe. qarTveli ebraelebi saqarTveloSi. tf., 1904.

Satberdis krebuli – moqcevaÁ qarTlisa. Tb., 1979.

icxak davidi. nawerebi. Tel-avivi – ierusalimi. 1976.

Давид Ицхак. История евреев на Кавказе. Тель-Авив. 1989.

Еврейская энциклопедия в шестнадцати томах. СПб., 1913.

Ирен Корн. Иудаизм в искусстве. Белфакс.1997.

Искусство в еврейской традиции. Библиотека-Алия. 1989.

Лау Исраэль-Меир. Практика иудаизма. Масада. 1991.

In the Land of the Golden Fleece. The Jews of Georgia – History and Culture. Editors:
Rachel Arbel, Lily Magal (Magalashvili). Tel-Aviv. 1992.

Beyond the Golden Fleece. A cultural history of the Jews of Georgia. Bethesda. 2004.

Рот Сесиль. История евреев. Иерусалим. 1976.

Харрис Дэвид. Евреи и мир. Нью-Йорк. 1989.

Цицуашвили Л. Иудаизм в творчестве художника-самоучки Ш.Кобошвили.
ж. „Кавказоведение“. №8, 2005, с.144-149.

Цицуашвили Л. Свадебный цикл в творчестве художника-самоучки 
Ш.Кобошвили.
ж. „Кавказоведение“. №10, 2006, с 281-290.

lela wiwuaSvili, Salom koboSvili (1876-1941), dabadebidan 130 
wlisTAavis aRsaniSnavad, Tb., 2006

S. bostanaSvili. ebrauli salocavebisa da sasaflaoebis 
arqiteqtura
saqarTveloSi. J. `xelovneba~. №1-2. 1992, gv. 53-74.

bibliografia / BiBLiOGRAPhy



embassy of israel
מרכז התרבזת הישראלי
Israel Cultural Centre

madlobas vuxdiT daxmarebisa da finansuri 
mxardaWerisaTvis 

israelis saelCos saqarTveloSi da mis sagangebo 
da sruluflebian elCs, mis aRmatebulebas, baton 
SabTai curs

israelis saagento soxnutsa da misi 
warmomadgenlobis xelmZRvanels amierkavkasiis 
qveynebSi baton gregori brodskis

saqarTvelo-israelis biznes palatasa da mis 
prezidents baton icik moSes 

biznes palatasTan arsebul city M jgufs

israelis saelCosTan arsebul kulturis centrsa 
da saelCos pirvel mdivans, baton mixeil barkans

yvela ufleba daculia
© 2008. saqarTvelos erovnuli muzeumi
Tbilisi, 0105, furcelaZis q. 3

info@museum.ge    www.museum.ge

All rights reserved
© 2008. Georgian National Museum
3, Purtseladze Str., Tbilisi 0105, Georgia

Special thanks for helping and for the financial support 

to the embassy of israel and personally the Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel in 

Georgia, to excellency Mr. shabtai Tsur

Jewish Agency sokhnut and in private the head of its 

Representative office in the Southern Caucasus Mr. Gregory 
Brodsky

israel-Georgia Chamber of Business and personally its 

president Mr. itsik Moshe and cityM group existed at the 

Chamber of Business

Israeli Embassy cultural Centre and personally the First 

Secretary of the Embassy Mr. Mikhael Barkan


