פנקסו המלא של השדכן הירושלמי ,תרפ"א-תרצ"ד  -נספח למאמר 'ארון
וראי ,מכונת תפירה עם רגל :שידוכין בירושלים המנדטורית' מאת ירון בן-נאה
הקטעים המסומנים בצהוב הובאו בגרסה המודפסת של המאמר בגיליון  170של 'קתדרה'

[דף  1ע"א]
שידוכין
1
הבחור אברהם דמתקרי מורינו ן' שלמה הכהן
הכלה שרינה בת המנוח בכור עבאדי
 1נדוניא מה שיש לה
 2תכשיטין לפי"כ [=לפי כבודו ,יכולתו הכלכלית ומעמדו]
 3החופה בסיון דהאי שתא ולא יעבור חו"ג [=חוב גמור] ומ"ז [= ]...עשרה לי"מ [=לירה מצרית ,זה הוא
הקנס על ביטול השידוך]
ט"ו שבט תרפ"א
2
הבחור שלמה בן משה חסן
הכלה רשל בת ראובן ביטן
הכסף החדשי למוסרם ביד חותנתו והיא תעשה את כל ההוצאות הדרושות לו
רהיטי בית ותכשיטין וצרכי חופה
נדוניא לפי"כ
מעות במזומן מאה לי"מ
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
החופה מהיום עד שנה ולא יעבור
ט"ו בשבט[ .בכ"י זעיר נוסף] ניתן בידם שטר ובח'[דש] אד"ב [=אדר ב'] נתפרדו.
[דף  1ע"ב]
3
הבחור יוסף בן אדולוף זישמן
הכלה ג'אמילה בת יוסף ענתבי
 .1תכשיטין לפי"כ
 1במזומנים ארבעים לי"מ
 2נדוניא לפי"כ
החופה בסיון דהאי שתא ולא יעבור
ט"ז שבט תרפ"א
4
נסים ן' יצחק כהן
 1תכשיטין לפי"כ

 1נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
ט"ז שבט תרפ"א
[דף  2ע"א]
5
האדון יעקב ן' הרב נסים ששון
האשה הג'[ברת] חנה בת שלמה הינו /תינו
 1תכשיטין לפי"כ
 1נדוניא ותכשיטין להכניס הכל בלי העלם דבר
החופה ביום כ"ה שבט דנא ולי חו"ג ומ"ז חמש לי"מ
י"ז שבט תרפ"א[ .בכ"י זעיר נוסף ]:נשאו כבר
6
הבחור יעקב ן' מימון חסין
הכלה יעל בת אליה חסין נ"ע
פ"א לפי"ב
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
החופה מהיום עד שנה
י"ח שבט תרפ"א
[דף  2ע"ב]
7
הבחור חיים ן' משה אלבאחרי
הכלה אסתר בת אליה ן' נון
 1נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
החופה כ"ו אדר ב' דהאי שתא
אם לא יביא תעודת רווק עליו לשלם את החוב הנ"ל [הערה בכ"י זעיר ]:נשאו כבר
8
הבחור יצחק ן' חיים ראגוניס
הכלה אסאלי בת נסים הכהן
 1ארון בגדים ורהיטי בית
אם החתן [מבקשת את] הקומה העליונה לגור בה שנה אחת
 1תכשיטין הנמצאים לה
 2נדוניא לפ"כ ומכונת תפירה
החופה אלול דהאי שתא
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
כסליו תרפ"א והחתימה כ"ח אדר ניתן שטר (?)
[דף  3ע"א]

9
הבחור אברהם ן' אליעזר לבטון
הכלה צפורה בת משה יוסף בכור יקואל
 1תכשיטין לא פחות מט"ו לי"מ
 1מזומנים  40לי"מ  30חדש לפני החופה  10שט"ח [=שטר חוב] על משך ו' חדשים ס"ה 40
 2נדוניא לפי"כ מכונת תפירה ארון בגדים וראי
החופה מהיום עד שנה אחת .חו"ג [ 10לי"מ]
י"ט אדר [בכ"י זעיר נוסף ]:ניתן בידם שטר
10
יוסף ן' יחיה שטריט
הכלה ניתהה ? בת משה הלוי
 1תכשיטין מאה וחמשים לי"מ
 2מזומנים  30לי"מ ביום החופה
 3ארון בגדים שני שטיחים
 4נדוניא לפי"כ
החופה בסיון דהאי שתא .חו"ג  10לי"מ
כח אדר תרפ"א [בכ"י זעיר נוסף ]:ניתן בידם שטר
[דף  3ע"ב]
11
הבחור זבולון ן' יעקב די מאיו
 1תכשיטין לפי"כ
הכלה רוזה בת אברהם אזולאי
 1נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה ,ארון בגדים וראי
תכשיטין  7לי"מ כלי נחושת
חו"ג ומ"ז חמשה לי"א ט' אד"ב
החופה מהיום עד שנה [בכ"י זעיר נוסף ]:ניתן שטר
12
הבחור מנחם המכו'[נה] בכור ן' משה פרץ
 1תכשיטין לפי רצונו וכ'
הכלה אסתר בת יוסף חלפון
צמידים בסף  10לי"מ ,טבעות לי"מ וחצי
שרשרת זהב ורוזיטה יהלום  8לי"מ
מכונת תפירה במזומנים 28/2
נדוניא לפי"כ ט' אד"ב
החופה חג השבועות התרפ"א
חו"ג  10לי"מ
[דף  4ע"א]

13
הבחור משה ן' יעקב הררי
 1תכשיטין לפי"כ
הכלה מזל בת מאיר אזולאי
מזומנים  40לי"מ חדש לפני החופה
זוג צמידים ער'[כם]  6לי"מ ,לב ושרשרת זהב
שטר ..אה ,נדוניא לפי"כ
החופה לא יעבור מחג הסוכות תרפ"ב
חו"ג וח"ז  10לי"מ סכום הכתובה  405לי"מ
ב' אד"ב תרפ"א
14
הבחור דוד ן' יוסף סורי
 1תכשיטין לפי"כ
הכלה רחל בת משה אמסלם
 1מזומנים שבעים לי"מ לפני החופה
 2תכשיטין בעד  60לי"מ שטר קרדי פונסיי
 3המגרש שע"י ת"א והבית אשר עליו ע"ש הזיווג
 4נדוניא לפי"כ ארון בגדים וראי מכונת תפירה
חו"ג ומ"ז  25לי"מ
החופה בי"ח סיון הבעל"ט
ט' ניסן תרפ"א
[דף  4ע"ב]
15
הבחור אליהו ן' סעיד אלקיים
הכלה אסתר בת יעקב אלקיים
כ"א כפי כבודו
החופה חג הפסח הבעל"ט פ"א
חו"ג ומ"ז  10לי"מ
ט' ניסן תרפ"א
16
הבחור אברהם ן' יחיה אוחיון
הכלה מרגלית בת יצחק חוטה
נדוניא לפי"כ
רהיטים מטת ברזל כסאות  6שולחן
בורון וראי ספה וכלי מטבח
שכירות בית  10לי"א בכל שנה כל
ימי היותו חי על האדמה [בכ"י זעיר נוסף ]:כ"ז נתחייב אבי החתן
החופה בחג הסוכות [תר]פ"ב
חו"ג ומ"ז  10לי"מ
ט"ו ניסן תרפ"א

[דף  5ע"א]
17
הבחור שלמה ן' אברהם ארושי
 1תכשיטין לפי"כ
הכלה שמחה בת א' דניאל עטיא
 1מזומנים =  125לי"מ
החופה [שבת הפטרת] נחמו [כל' מיד לאחר ט' באב] [תר]פ"א
חו"ג ומ"ז =  25לי"מ [בכ"י זעיר נוסף ]:י"ז ניסן
18
הבחור שמואל בן יצחק ישראל
 1תכשיטין לפי"כ
הכלה שמחה בת משה כהן
 1מזומנים  30לי"מ לפני החופה
 2נדוניא לפי"כ
החופה פורים [תר]פ"ב
חו"ג ומ"ז  10לי"מ
בש"א [=בשליש אחרון ,שיטה מסורתית לציון המועד] לח'[דש] ניסן
[דף  5ע"ב]
19
הבחור חי'[ים] ב"ר נסים עיני
הכלה חנה בת אהרן הכהן קנדינוף
 1רבע השכירות מחלק המגיע להבנים משכירות הדירות היינו רבע השכי'[רות] מחלק המגיע להבנים
בערך  60-50לי"מ לשנה מידי שנה בשנה
 2חלק אחד מששה עשר חלקים מהקרקע שבשכונות רחובות או בכסף או שטח אדמה
נדוניא לפי"כ (נתחייב אח הכלה מר יוסף חו"ג [=חוב גמור]  10לי"מ
[בכ"י זעיר נוסף ]:כ"ד ניסן תרפ"ב
החופה בח' תשרי התרפ"ב
20
הבחור נסים בן הרה"ג יוסף רפאל עוזיאל ז"ל
הכלה [ריק] בת הא'[דון] נסים ברוך
כל אחד לפי כבודו
החופה בח' כסלו תרפ"ב
ב' אייר תרפ"א
[דף  6ע"א]
21
החתן דניאל בן בנימין יצחק

הכלה מרים בת משה מזרחי
החתן לפי"כ והכלה לפי"כ
החופה בתשרי תרפ"ב
חו"ג ומ"ז  10לי"מ [נוסף בכ"י קטן ]:ו' אייר תרפ"א
22
החתן נסים ן' חיים אשולין
הכלה מרים בת יצחק עטיה
 1במזומנים  40לי"מ מכונת תפירה ,ארון בגדים
 2נדוניא לפי"כ
החופה בחג השבועות תרפ"ב
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
כ' סיון תרפ"א
[דף  6ע"ב]
23
החתן אברהם (ישראל) בן ישוע פולקסר
[הכלה] לאה בת מאיר אזולאי
החתן לפי"כ
הכלה נדוניא לפי"כ
החופה לא יעבור מח' חשון התרפ"א [כך במקור!]
חו"ז ומ"ז חמש לי"מ י"ט אב התרפ"א
24
החתן מסעוד בן יוסף אביקציץ
הכלה שרה בת יעקב בן נון
תכשיטין לפי כבודו
אם הכלה במזומנים  50לי"מ בעד אר..
נדוניא לפי"כ
החופה לא יעבור מחג הפסח התרפ"ב
חו"ג עשרה לי"מ
[דף  7ע"א]
25
החתן שמעון בן מרדכי מלכה
תכשיטין לפי"כ
הכלה שמחה בת אליהו אזולאי
נדוניא לפי"כ כ"ד אב התרפ"א
החופה לא יעבור מפורים הבעל"ט תרפ"ב
חו"ג  5לי"מ
( 36נמחק כולו)

החתן אהרן בן עזרה בורשן
הכלה מרים בת אברהם לוי
החתן תכשיטין לפי"כ
אם הכלה חגורה (?) תכשיטין שלשים לי"מ
עשרים לי"מ במזומנים
מכונת תפירה
חו"ג  10לי"מ
החופה אלול הבעל"ט [תר]פ"ב
[נוסף בכ"י קטן ]:נתבטלו
[דף  7ע"ב]
27
החתן שלמה יצ"ו [=ישמרהו צורו ויחייהו] בן יוסף ארוואץ
תכשיטין לפי"כ
הכלה אסתר בת סאל אבירגיל
אם הכלה נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ
החופה פסח תרפ"ב [נוסף בכ"י קטן ]:כ"ח תשרי תרפ"ב ,ובשוליים :ניתן להם שטר
28
החתן שלום בן הר"ר יוסף בושכילה
תכשיטין לפי"כ
הכלה אסתר בת הר"ר לוי ן' שמחון
אח הכלה ח"ר בן ציון מאתים לי"מ במזומנים
מאה נדן להחתן מאה נדוניא להכלה
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ
חלק ירושת אביה לה בדין נ"א ?
החופה פסח תרפ"ב [נוסף בכ"י קטן ]:כ"ט תשרי [תר]פ"ב ,ובשוליים :ניתן להם שטר
[דף  8ע"א]
29
החתן יצחק ן' אברהם מולכו
הכלה שאפאס ? בן אליהו ניווח ?
החתן תכשיטין לפי"כ
אחות הכלה נתחייבה  200לי"מ במזומנים
וכבר הודה שקבלם .ב) כל תכשיטי אחותה להכנסם בכתובה נדוניא לפי"כ רהיטי בית לפי"כ מגרש
במשכנות ישראל
החתן נתחייב להוסיף לה מדיליה על כתובתה סך מאה לי"מ
חו"ג סך  50לי"מ
החופה לאחר ח' ימים בש"א מרחשון [תרפ"ב]
הערת שוליים :ניתן להם שטרות בינם .ותחתיה :ה' כסלו התפרדו והשתוו ב[י]ניהם

30
החתן שלמה ן' יעקב מדהלה
הכלה מזל בת אהרן מויאל
החתן נתחייב להכין רהיטי בית וכלי בית כפי הנימוס וכבוד המשפחה
אבי הכלה נתחייב במזומנים שלשים לי"מ עשרים לתכשיטין ועשרה למאני מסותא
ב' נדוניא לפי"כ ,ג' ארון בגדים ,ד' מגרש במגן דוד
החופה לא יעבור משנה
חו"ג סך עשרה לי"מ יום י"ט חשון
[דף  8ע"ב]
31
החתן הא'[דון] אברהם ן' ישראל אסולין
הכלה האשה מרים בת חיים מזרחי
החתן תכשיטין לפי"כ
הכלה נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז  10לי"מ
הכלה קבלה עליה לא להביא את בנה בשום אופן לבית בעלה הנ"ל
כ"ו חשון תרפ"ב
32
החתן לוי בן יצחק קאלדירון
הכלה פירלה בת דניאל הלוי
תכשיטין לפי"כ
אבי הכלה נתחייב לתת נדונייא לפי"כ
חו"ג  10לי"מ
החופה באלול תרפ"ב ולא יעבור
ג' כסלו תרפ"ב
[דף  9ע"א]
33
החתן דוד בן שלמה פריינטי
בכלה שרה בת יעקב בג'יראנו
תכשיטין לפי"כ
הכלה  150לי"מ במזומנים היינו לנדוניא  50ו  100לי"מ נדן להחתן
ותשלום הסך  150לי"מ באופן זה היינו במוחארים תרפ"ב  50תרפ"ג  50תרפ"ד 50
הם יגורו בחדר אחד בדיוטה העליונה עד גמר תשלום הסך  150לי"מ
החופה בחג השבועות תרפ"ב דנא
חו"ג ומ"ז סך עשרה לי"מ [נוסף בכ"י קטן ]:יו"ד כסלו תרפ"ב .בשוליים :ניתן להם שטר.
34
החתן אהרן ן' עזרא בורשן

הכלה דמתקריא בוקאם בת נסים רומאנו
כ"א כפי כבודו .חו"ג עשרה לי"מ.
החופה אלול הבעל"ט .ט"ו כסלו [תרפ"ב]
[דף  9ע"ב]
35
החתן משה אברהם עידי
הכלה זאיה בת חיים הכהן לאחם
תכשיטין לפי"כ
נדוניא לפי"כ תכשיטין בעד  75לי"מ
החופה בט' כסלו [תר]פ"ב .חו"ג עשרה לי"מ
יום כ"א כסלו
36
החתן משה מסעוד אזולאי
הכלה האשה עאפיפה בת אברהם כהן
כ"א כפי"כ .החופה מהיום עד ח' ימים
חו"ג חמש לי"מ .כ"ד כסלו [תר]פ"ב
37
החתן חיים ן' משה ג'אפן
הכלה שאריה בת שלמה ניווח
תכשיטין לפי"כ
נדוניא לפי"כ ורהיטי בית לפי"כ ,תכשיטין הנמצאים לה כעת ,במזומן  50לי"מ אחר החופה  10ימים
החופה ניסן הבעל"ט .חו"ג  10לי"מ
כ"ד כסלו [תרפ"ב]
[דף  10ע"א]
38
הבחור דמתקרי דוד בן יעקב בכור פאפולה
הכלה שרה בת ישראל ביניא
כל אחד כפי כבודו
החופה אלול הבעל"ט
חו"ג עשרים לי"מ .כ"ו כסלן [תר]פ"ב
39
החתן יאודה בן יוסף מזרחי
הכלה חוסון בת מנחם ווליסיאנו
מאני מסותא רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
נדוניא לפי"כ תכשיטים בעד עשרים לי"מ
החופה [נותר ריק]
חו"ג חמשה לי"מ .כתובה לכתוב לה בסכום אחותה.

כ"ו כסלו [תר]פ"ב
40
החתן יצחק ן' אליעזר כהן
הכלה רוזא בת חיים משה מזרחי
כ"א כפי [כבודו]
החופה לא יעבור מט"ו באב .חו"ג חמשה לי"מ
כ"ד כסלו [תרפ"ב]
[דף  10ע"ב]
?????
35
הבחור אשר ן' הא'[דון] שמואל טאג'יר
הכלה זלדה בת הא'[דון] יוסף בלק[י]נד
התנאים כ"א [=כל אחד] כפי כבודו .ד' כסלו תרפ"ב.
החופה כ"ח כסלו תרפ"ד (?) ולא יעבור
36
הא'[דון] הבחור יוסף בן המנוח אברהם אוחנה
הכלה רחל בת המנוח ראובן ביטאן
אם הכלה נתחייבה במזומנים  100לי"מ
תכשיטין  100למ"י 600 ,אמות קרקע מרובעות בחברת מגן דוד ,נדוניא לפי"כ
החתן רהיטי בית וכלי בית לא פחות מ  80לי"מ .חו"ג  25לי"מ .ח' טבת תרפ"ב
החופה בחג הפסח הבעל"ט תרפ"ב.
נוספה הערה :השתוו ביניהם ומחלו זל"ז [=זה לזה] בקגו"ש
[דף  11ע"א]
37
הבחור דוד ן' אברהם טולידאנו
הכלה מזל בת יצחק בכר משה
אבי הכלה נתחייב לזון ולפרנס להחתן הנ"ל מהיום עד שנה וכל הכנסותיו של החתן דמי החדש ינתנו
בהבנק ע"ש שניהם ומהם יעשו נדוניא להכלה ואם ח"ו לא ינשאו הכספים הנמצאים בהבנק טרם כל יקבל
אבי הכלה את כל דמי המזונות והשאר יתחלק לב' חלקים חצי להכלה וחצי להחתן .החופה בח' טבת
התרפ"ג ולא יעבור.
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ .ט"ו טבת התרפ"ב.
38
החתן חיים דמתקרי ויטה בן פראג'אלה ש[ו]שני ?
הכלה מזל בת שחאדי ששון
החתן נתחייב סך  50לי"מ לתכשיטין לקנותם [נוחי?]
אחר החופה ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
חליפת שמלה שלימה ליום החתונה ,מאני מסותא כנהוג

אבי הכלה תכשיטין בעד  20לי"מ מזומנים  20לי"מ ויעשו בהם מלבושין להכלה .הכתובה יכתב 200
לי"מ
חו"ג  25לי"מ .החופה כ"ה אדר התרפ"ב הבעל"ט .ר"ח שבט.
[דף  11ע"ב]
39
החתן עזרא בן סאלם דמתקרי שלום ג'מילי
הכלה דונה דמתקריא שושנה בת יאושע שמול
החתן נתחייב לעשות להכלה חליפת שמלה שלימה ליום החתונה ומאני מאסותא כנהוג ,רהיטי בית ,מטה
ושלחן וכסאות ,ארון בגדים לפי כבוד[ו] ויכולתו.
אבי הכלה תכשיטין לא פחות מ  25לי"מ מכונת יד לתפירה נדוניא לפי"כ ,לא פחות משבעה חליפות
שמלות ומנורה גדולה .החופה בט"ו בשבט הבעל"ט התרפ"ג.
חו"ג חמשה לי"מ.
40
החתן יעקב בן שלמה טלווי
תכשיטין לפי"כ
הכלה רוזה בת דוד יאיר
אבי הכלה נדוניא לפי"כ
מיזה פ'רנקה מפתו יאכלו ומכוסו ישתו משך ששה ח'[דשים] ואם לא יאותו נתחייב לתת להזווג אבי הכלה
שלש מצריות לח'[דש]
החופה לא יעבור משנה .חו"ג  10לי"מ
י"ד שבט תרפ"ב
[דף  12ע"א]
41
החתן ליאון בן ישראל אברהמוף
תכשיטין לפי כבודו
הכלה שמחה בת שמואל בכר
נדוניא לפי כבודו
החופה לא יעבור מח'[דש] היינו בפורים תרפ"ב
חו"ג ומ"ז חמשים לי"מ
י"ד שבט התרפ"ב
42
החתן חיים ן' דוד כהן צידאווי
תכשיטין לפי"כ
הכלה רחל בת מימון חסין
במזומנים  40לי"מ מיד הא'[דון] אליהו מויאל
נדוניא לפי"כ
חו"ג עשר לי"מ
החופה לא יעבור מחג הסוכות התרפ"ג

יום י"ד שבט התרפ"ב
[דף  12ע"ב]
43
החתן מרדכי בן אברהם לוי
א' תכשיטין לפי"כ
הכלה וירג'יני בת אברהם חי שומלא
א' נדוניא לא פחות משלשים לי"מ
ב' במזומנים חמשים לי"מ לרהיטי בית
ג לכשימכר הפרדס השליש אשר יעלה לחלק הכלה יגבו מהחלק הנ"ל הסך שמנים לי"מ הנ"ל והשאר
ימסרו ליד הזווג
חו"ג ומ"ז סך עשרים וחמשה לי"מ
החופה לא יעבור מחג הסוכות תרפ"ג
י"ד שבט תרפ"ב
[דף  13ע"א]
44
<רישום זה נעשה ביפו ,והוא בכ"י אשכנזי רהוט>
בימ"מ (?) הח"מ [=החתומים מטה] אליעזר מרדכי ב"ר אלטר שלום יוסף אייזין מצד אחד ומצד השני
העלמה רחל בת דוד קויפמאן נעשה קשורי תנאים כדת וכנהוג בישראל שינשאו זל"ז בחופה וקדושין כדת
מו"י [=משה ויהודית] וככל פרטי התנאים הידועים במקרים כאלה וכ"ז [=וכל זה] בקגא"ס (?) במדל"ב
[=במנא דכשר למקניה ביה] .הנשואין יהיו ביום ד' ט"ו אדר דנא ולראיה ח"ש פעה"ק יפו יום י"ג אדר
תרפ"ב
נאם הק'[טן] אליעזר מרדכי ברזל
נאם רחל קויפמן
45
החתן יאושע נסים בן מסעוד לוי
א' תכשיטין לפי"כ
הכלה שרה בת המנוח יעקב בג'יראנו
א' נדוניא לא פחות מחמשים לי"מ
ב' במזומנים  40לי"מ במוחרים תרפ"ג ,עשר לי"מ שכירות בית
ג' תכשיטין  12לי"מ מכונת תפירה [ 15לי"מ]
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ .סכום הכתובה  350לי"מ.
החופה בחנוכה תרפ"ג.
[דף  13ע"ב]
46
[ניסן פב] החתן יוסף ן' יחיה שטרית
נתחייב לתת למשודכתו תכשיטין לפי"כ
הכלה דמתקריא נחליה בת מוסה חדה (?)

א' שלשה חלקים מהמלון להכניסם בכתובתה
ב' במזומם  20לי"מ
ג' תכשיטין הנמצאים לה
ד' הוצאות חופה עליה
חו"ג ומ"ז  10לי"מ החופה בחג השבועות
47
[ניסן פב] החתן יעקב ן' מיכאל חודאיינטוב
הכלה זהרה (זהבה) בת אברהם ארוואץ
כ"א לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה סוכות פ"ג[ .בשוליים :ניתן שטרות]
48
[ניסן פב] החתן שמעון ן' מרדכי מלכה
תכשיטין לפי"כ 5 .לי"מ למלבושין בעד הכלה
הכלה מלכה בת חיים חזן
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה בחג השבועות פב
[דף  14ע"א]
49
אייר פב .החתן נסים בן אברהם בכר
הכלה ויקטוריא ב'[ת] יצחק פאריינטי
כ"א כפי"כ
החופ'[ה] לא יעבור מחג הסוכות [תר]פ"ג
חו"ג ומ"ז עשרים לי"מ
50
 10אייר .החתן ציון בן עזרא בוגדאדי
הכלה חנה בת משה שמעון מזרחי
כ"א כפי"כ .החופה חג הסוכות [תר]פ"ג .חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ
[הערה בשוליים :השידוכין האלו נתבטלו]
51
כה אייר .החתן משה שלמה ניווח (?)
הכלה האשה אסתר בת יעקב בוגדאדי
כ"א לפי"[כ] .חו"ג  5לי"מ .החופה סוכות התרפ"ג.
[הערה בשוליים :השדוכין נתבטלו יום כב סיון תרפ"ב]
52
ב' סיון .החתן יעקב יוסף ן' מרדכי לוי
הכלה ג'אמילה המכו'[נה] בוקאס בת המנוח חיים עצור
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה ר"ח תמוז תרפ"ב.
[דף  14ע"ב]

53
ח' סיון פב .החתן מנחם בן יהודה בן באשת
הכלה מזל בת הא'[דון] יצחק חכים
החתן תכשיטין לפי"כ ויכולתו רהיטי בית וכלי בית להיכן לפני [החופה]
אבי הכלה מתחייב לתת זוג צמידים זהב שרשרת ושדי(?) זהב מכונת תפירה חמש לי"מ לארון בגדים
ונדוניא לפי"כ .חו"ג ומ"ז חמש עשרה לי"מ .החופה בפורים תרפ"ג
54
ח סיון פב .החתן שמעון בן הא'[דון] דוד בוזאגלו מתחייב לתת למשודכתו תכשיטין לא פחות מ  75לי"מ
הכלה אסתר בת הא'[דון] דוד מאטלון
אבי הכלה מתחייב לתת במזומנים  250לי"מ נדן וסך מאה לי"מ במזומנים בעד מלבושין להכלה
והחתן יכין הכל .החופה בסיון הבעל"ט התרפ"ג.
55
ל סיון .החתן דוד ן' אברהם טולידאנו
הכלה וינידה בת יעקב פראנג'י
כ"א לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה תשרי תרפ"ג.
[דף  15ע"א]
56
ו תמוז פב .החתן חיים ן' בצלאל דורוף (?)
נתחייב לתת תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה גרסיא בת יאודה לוי
אחי הכלה נתחייב לתת במזומנים  20יום לפני החופה  40למ"י ,נדוניא לפי"כ וארון בגדים
חו"ג  10לי"מ .החופה אלול הבעל"ט [תר]פ"ב.
57
ז תמוז פב .החתן יוסף בן אליהו ניווח אידי (?)
תכשיטין לפי"כ
הכלה רוזה בת יוסף כהן
במזומנים  40לי"מ ונדוניא לפי"כ
חו"ג  5לי"מ .החופה ט"ו באב [תר]פ"ב.
58
ח תמוז פב .החתן יוסף ן' יעקב חיון
חמש לי"מ בעד תכשיטין .הכתובה סך חמשים לי"מ
הכלה רוזה בת דוד גולדישטיין
מלבושין הנמצאים לה
חו"ג ומ"ז סך חמש לי"מ .החופה ט"ו דנא.
[דף  15ע"ב]

59
י"א אב תרפ"ב .הבחור יצחק בן הרב אליה אלקלעי
תכשיטין לפי"כ
הכלה המכו'[נה] בוקאס בת אברהם חיים הלוי
נדוניא לפי"כ .החופה בח'[דש] חשון [תר]פ"ג .חו"ג  10לי"מ.
60
י"ב אב .החתן יעקב בן חיים ישי
הכלה מזל בת מר יצחק בכר
כ"א לפי"כ .החופה בח' מנ"א [=מנחם אב] [תר]פ"ג .חו"ג עשר לי"מ.
61
י"ב אב .החתן מרדכי בן מרדכי כהן
הכלה שרה בת פרץ נחמיאס
כ"א לפי"כ .החופה כסלו תרפ"ג .חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
62
י"ב אב .החתן חי בן אליהו זראמטי
הכלה ג'אמילה המכו'[נה] בוקאס בת המנוח חיים עצור
כ"א לפי"כ .החופה פסח תרפ"ג .חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
[דף  16ע"א]
63
י"ט אב תרפ"ב .החתן אהרן בן שמעון כהן
הכלה שרה בת משה יוסף כהן
כל אחד לפי"כ .החופה במשך שנה .חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
64
כ"ו אב .החתן יצחק המכו'[נה] בכור בן משה חזקיה
ההכלה רוזה בת המנוח חיים עצור
תכשיטין לפי"כ
נדוניא לפי"כ לא פחות מו' חליפות שמלות ,ארון ,ראי.
החופה בח'[דש] כסלן תרפ"ג ולא יעבור .חו"ג ומ"ז  10לי"מ.
65
ג' רחמים [=אלול] .החתן ציון בן שלמה זינו
כלי בית ורהיטי בית לפני החופה לפי"כ.
הכלה צפרה בת אברהם אשולין
נדוניא  100לי"מ .תכשיטין  50לי"מ .במזומן לנסיעה  50לי"מ
ס"ה [=סך הכל] מאתים לי"מ .אם תשבע רצון מהחתן תכניס לו עוד מאתים אחרי ששה חדשים מיום
הכנסם לחופה ויתוספו בכתובה עם כפל כנהוג .החופה בח'[דש] כסלו התרפ"ג.
[דף  16ע"ב]

תשרי תרפ"ג
1
ט' תשרי .החתן משה ן' יצחק בג'יראנו
הכלה רבקה בת אברהם בג'יראנו
החתן מתחייב לעשות לה נדוניא ולכתוב לה כתובה סך חמש מאות לי"מ.
הכלה מתחייב לתת להחתן בעד נדן מגרש במאה שערים .החופה תהיה ערב סוכות .חו"ג  10לי"מ.
2
ט"ו תשרי .החתן חיים ן' יוסף טידגי
מתחייב תכשיטין לפי"כ רהיטי וכלי בית לפי"כ
הכלה רוזה בת ישראל סאראגוסטי
מתחייבת  30לי"מ במזומנים נדוניא לא פחות מעשר חליפות שמלות מכונת תפירה.
החופה חג הפסח תרפ"ג .חו"ג  10לי"מ.
3
י"ו תשרי .החתן אליהו ן' הרב אברהם עובדיה
מתחייב לזון ולפרנס את בן אשתו ,תכשיטין לפי"כ
הכלה האשה פריחה בת דוד דאנינו
נדוניא לפי"כ .החופה ר"ח חשון .חו"ג חמש לי"מ.
[דף  17ע"א]
4
כ תשרי .החתן יאודה ן' יוסף רדעי
מתחייב תכשיטין לפי"כ חליפה ומאני מסותא כנהוג
לקנות מגרש ולבנות עליו לפני החופה ולהכין רהיטי בית וכלי בית לפני החופה
הכלה לילה בת סאלים שמע
מתחייבת נדוניא לא פחות משש חליפות שמלות ,מכונת תפירה.
החופה לא יעבור חג השבועות.
חו"ג ומ"ז  10למ"י.
5
י"ב תשרי (?) החתן אהרן בן אברהם צדוק
מתחייב תכשיטין לפי"כ
הכלה שושנה בת הא'[דון] יצחק פאריינטי
אבי הכלה מתחייב לתת במזומנים  50לי"מ
נדוניא לפי"כ .החופה בר"ח [=בראש חודש] שבט .חו"ג לי"מ.
6
נותר ריק
[דף  17ע"ב]

7
חשון .החתן יעקב מרדכי בן הא'[דון] אליהו חונן גורג'י (?)
הכלה שמחה בת הא'[דון] דוד ש' מזרחי
החתן מתחייב תכשיטין לפי"כ.
אבי הכלה מתחייב במזומנים  200למ"י [=לירות מצריות] נדוניא לפי"כ.
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ[ .החופה בחודש] שבט התרפ"ג.
8
חשון .החתן רפאל בן המנוח שמעון כהן
מתחייב לתת להכלה חדש בחדשו מהיום לא פחות מחמש לי"מ
ומהם תעשה הכלה נדוניא עבורה.
הכלה חנה בת אהרן הלוי [נתחייבה] להכניס בכתובה כל מה שיש לה בגדים וכו'.
חו"ג  10לי"מ .החופה באלול תרפ"ג.
9
חשון .החתן בר ב"ר זליג שמלצר
הכלה אסתר בת סעיד חרפי
כ"א כפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה טבת תרפ"ג.
[דף  18ע"א]
10
חשון .החתן יצחק בן דוד קאפילוטו
רהיטים וכלי בית לפי"כ.
הכלה לונה בת משה ש"ט [=שם טוב] נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז  10לי"מ .החופה שבועות תרפ"ג.
.11
כח חשון .החתן מסעוד בן חיים חזן
מתחייב לתת להכלה באדר [תר]פ"ג סך עשר לי"מ לעשות עבורה נדוניא .ב') רהיטי בית וכלי בית
הכלה ניזה (?) בת סלים שמע (ברכה)
חו"ג וח"ז [ 10לי"מ] .החופה לא יעבור מחג השבועות [תר]פ"ג.
[קו מתפתל משני צידי הרישום] ,והכיתוב :השידוכין האלה נתבטלו.
12
ו' כסלו .החתן אברהם בן יו"ט [=יום טוב] לוי
מתחייב תכשיטין לפי"כ מאני מסותא כנהוג רהיטים וכלי בית
הכלה מלכה בת הרב מסעוד כהן
מתחייבת במזומנים  20לי"מ ,תכשיטים [בשווי]  20לי"מ ,נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז  10לי"מ .החופה פסח תרפ"ג.
[דף  18ע"ב]

13
כ' כסלו .הבחור משה בן המנוח שמעון פאס
נתחייב לתת למשודכתו תכשיטין לפי"כ
הכלה ציונה בת הא'[דון] מרדכי שמחון
נתחייב אבי הכלה לתת להחתן במזומני'[ם] שלשים לי"מ
ב') נדוניא לפי"כ ,ג') ארון בגדים
החופה בכסלו הבעל"ט תרפ"ד .חו"ג  10לי"מ.
14
כ"ט כסלן .הבחור מוסא בן נתן בלעיש
תכשיטין לא פחות משמנה עשר לי"מ והם זוג צמידים,
שרשרת זהב ,זוג נזמים ,רהיטי בית ,ארון ( ,)1בופי [=מזנון] ( )1כסאות ( )6מטה ברזל
הכלה אסתר בת מרדכי מזרחי
הנדוניא לפי"כ לא פחות משבעה חליפות שמלות
החופה כ"ח שבט [התרפ"ג] .חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ.
15
ה' טבת .הבחור יצחק ן' יאודה רוסו
הכלה פאלומבה (יונה) בת יאודה לוי
כ"א [=כל אחד] לפי"כ .החופה לא יעבור מחג השבועות [תר]פ"ג.
חו"ג  10לי"מ.
[דף  19ע"א]
( 17דילג על  16ואינו קיים)
י"ב טבת פ"ג .הבחור פישיל ב"ר אליעזר ברו[ ..הכותב לא השלים]
הכלה בת המנוח חיים עצור
כ"א לפי"כ .החופה מהיום עד ששה ח'[דשים] ולא יעבור
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
18
י"א שבט פ"ג .הא'[דון] יוסף בן דוד ווליסיאנו
הכלה ארמלתא [=ארמית :אלמנה] אסתר ב"ר חיים הלוי יצ"ו
החתן לפי"כ .הכלה תכשיטין סך  30לי"מ ,נדוניא לפי"כ
הכתובה  100לי"מ .החופה לא יעבור מחג הפסח.
ש"ז חו"ג  5לי"מ[ .בכתב קטן ]:מזומנים עשר לי"מ
19
ב' אדר .הבחור שבתי בן המנוח דוד טראנגה
הכלה פירלה בת המנוח יוסף בראזאני
החתן לפי"כ .הכלה  50לי"מ במזומנים ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג עשר לי"מ .החופה שבועות תרפ"ג.
20

ג' אדר .החתן יוסף בן המנוח אברהם אוחנה
הכלה האשה ג'אמילה בת המנוח ראובן ביטן
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה פורים [תר]פ"ג.
[דף  19ע"ב]
21
כ"ו שבט [צ"ל אדר] .הבחור שלום בן המנו'[ח] משה חסאן תכשיטין לפי"כ
הכלה ריינה בת הא'[דון] יצחק מטלון מאתים לי"מ
היינו חמשים לי"מ לרהיטי בית 150 ,לי"מ להניחם במקום בטוח ע"ש שניהם ,נדוניא לפי"כ
חו"ג  20לי"מ .החופה בחו'[דש] סיון תרפ"ג.
22
כ"ח אדר .הבחור דוד בן המנוח יחיה שטריט [!]
[הכלה] צאלחה דמתקריא אסתר בת הא'[דון] ששון אליה
החתן תכשיטין לפי"כ
הכלה 1צמידים ששה זוגות ,רביד זהב  ,1נזמים זוג ,1
רהיטי בית וכלי בית בשלמות .חו"ג  20לי"מ
החופה לא יעבור מחג הסוכות תרפ"ד.
במס"ק 2בעד בתי הכלה הנ"ל ששון אלייא
באו ב' הצדדים והתפשרו ב[י]ניהם ומחלו זל"ז [=זה לזה] כל הטענות.
[הערה בשוליים ]:השידוכין האלה נתבטלו.
23
ניסן פ"ג .הבחור חיים דמתקרי ויקטור ן' הא'[דון] מאיר נאג'י
הכלה רחל בת המנוח יוסף שיריזלי
החתן תכשיטין לפי"כ .חו"ג  25לי"מ.
הכלה סך ארבעים לי"מ ויעשו בהם נדוניא
החופה בשבועות תרפ"ד אם החתונה תהיה
באזמיר על החתן לקחת אתו את אם הכלה
[דף  20ע"א]
24
א' סיון פ"ג .החתן אלעזר בן המנוח אברהם ישי
הכלה מסעודה בת המנו'[ח] יעקב סאפורטה
החתן תכשיטין לפי"כ.
אם הכלה [נתחייבה] נדוניא לפי"כ .החופה בסיון תרפ"ד.
חו"ג ומ"ז עשרים לי"מ.

' 1החתן' ,הכלה' בשתי שורות אלו נכתבו מחוץ לשורה ,אולי מאוחר יותר; ובהצטרף לעובדה שאין זה שכיח לכפול ההתייחסות
אליהם ,יתכן שיש בכך עדות לאי שביעות רצון מצד אחד הצדדים וניסיון להבהיר החובות של שני הצדדים בעת עיון מחודש
ברישום זה.
 2אינני יודע מה פירוש הר"ת .ברי כי האשה הגיעה לשידוך עם ילדה שהיה צורך לדאוג לקיומה.

25
י"ט סיון פ"ג .החתן רפאל בן הא'[דון] יוסף עטיה
תכשיטין לא פחות מ  10לי"מ ,רהיטי בית לפי"כ
הכלה שמחה בת הא'[דון] משה כהן
מזומנים ט"ו יום לפני החופה סך ששים לי"מ.
נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה ,ארון בגדים וראי.
החופה בתשרי ולא יעבור .חו"ג ומ"ז  10לי"מ.
[הערה בשוליים ]:נתבטלו
[]26
כ' סיון פ"ג .החתן מנחם ן' המנוח סעדיה המכו'[נה] בכור חזן
הכלה מרים בת הא'[דון] אברהם לוי
כ"א לפי כבודו .החופה תשרי תרפ"ד.
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
[דף  20ע"ב]
1
החתן יוסף בן אליהו סימן טוב
תכשיטין לפי"כ
הכלה שפיא בת המנוח אליהו אידי
תכשיטין  350לי"מ ,רהיטי בית ונדוניא 150
מגרש במשכנות ישראל  100חלק בהקפ'[ה] שליש
הרהיטים  ,150ס"ה [=סך הכל]  600לי"מ
חו"ג ומ"ז  30לי"מ .החתונה [ב]סוכות.
2
החתן אשר ן' חיים חזן
הכלה מזל בת המנוח חיים ביבאס
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ.
החתונה כסלו תרפ"ה.
3
החתן אליהן בן סאלים כהן
הכלה יעל בת אליהו חסון
מזומנים  45לי"מ ,נדוניא לפי"כ ,מכונה עם רגל,
תכשיטין שיש לה ,ארון וראי
חו"ג  10לי"מ .החופה בפורים.
[דף  21ע"א]
4
טבת פ"ד .החתן משה בן המנוח ימין בוזאגלו
תכשיטין ורהיטי בית לפי"כ

הכלה יעל בת הא'[דון] אליהו ביטאן
נדוניא לפי"כ ,מזומנים  50לי"מ ביום החופה
החופה לא יעבור מחג השבועות ש"ז [=שנה זו] .חו"ג  10לי"מ.
5
י"ד שבט פ"ד .החתן יעקב בן הא'[דון] שלמה טלוי
הכלה חנה בת המנוח משה דאנינו
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה בשבט תרפ"ה.
6
שבט תרפ"ד .החתן דוד בן שלמה אלאג'ים
הכלה רחל בת הא'[דון] מנשה חסין
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לי"מ.
החופה בשבט תרפ"ה.
[דף  21ע"ב]
7
שבט פ"ד .יוסף בן המנוח שלמה אבוטבול
הכלה האשה פאסה רחל ב"ר אברהם רופמן
נדוניא לפי"כ ורהיטי בית שיש לה
מה שיחסר מיתר הרהיטים עליו
חו"ג ומ"ז  10לי"מ .החופה ט"ו בשבט.
8
אד"א [=אדר א'] .החתן אשר בהרב משה בריסקר
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] שלום ג'יניאו.
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,רהיטי בית לפי"כ.
חו"ג עשרים לי"מ .החופה חג השבועות ש"ז [=שנה זו].
9
י"ב לאד"א [=אדר א'] .החתן מרדכי בן המנוח שמואל קרמיז
הכלה ויניזיה בת שמואל ב' כלב.
נדוניא לפי"כ ,ארון בגדים ,שלחן ,ספה.
תכשיטין לפי כבודו .חו"ג  10לי"מ.
החופה בחג השבועות ש"ז [=שנה זו].
[דף  22ע"א]
10
ג' אד"ש [=אדר שני] .החתן שלמה בן הא'[דון] נסים אלקאים
תכשיטין לפי"כ
הכלה מלכה בת הא'[דון] אליהו כהן

מזומנים  200לי"מ לפני החתונה שלשים יום
נדוניא לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה אלול שנה זו.
11
כ' אד"א [=אדר א'] .החתן ליב ב"ר שמואל יעקב מלצר
הכלה האשה שמחה בת המנוח יצחק קאלדירון
חפציה ותכשיטיה .חו"ג  3לי"מ .החופה בח'[דש] אד"ב [=אדר ב'].
12
החתן מסעוד בן הא'[דון] דוד אוחנה
תכשיטין עשרים לי"מ .רהיטי בית לפי"כ.
הכלה רבקה בת הא'[דון] אליהו ביטאן.
מזומנים עשרים לי"מ .נדוניא לפי"כ ,ארון וראי
חו"ג חמש לי"מ .החופה פורים תרפ"ה.
[דף  22ע"ב]
13
י"ו אד"ש [=אדר שני] .החתן משה חי בן הא'[דון] דוד מאנו
הכלה מזל בת יצחק חכים
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ .החופה פסח תרפ"ה.
14
אד"א .החתן אברהם בן יעקב מאיר
הכלה שמחה בת דוד בן זקן
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה בתשרי תרפ"ה.
15
י"ט ניסן פ"ד .הבחור יעקב בן המנוח שלמה ביטון
הכלה ריינה בת הא'[דון] דוד וועקנין
כ"א כפי"כ .החופה לא יעבור מחנוכה [תר]פ"ה.
חו"ג חמש לי"מ.
16
י"א אייר פ"ד .החתן דוד בן הא'[דון] אברהם חיון
הכלה מרים ב"ר אליהו פרסק .נדוניא לפי"כ
החופה בח' תמוז .חו"ג חמש לי"מ
הדירה בבית אביו כ"ז [=כל זמן] שיחפצו.
[דף  23ע"א]
17
י"א אייר פ"ד .החתן יצחק בן זלמן גרינברג
הכלה רחל בת הא'[דון] יאודה יקואל

רהיטי בית וכלי בית על החתן לפי"כ לפני החופה
נדוניא לפי"כ לא פחות משש חליפות שמלות
מזומן  20לי"מ לפני החופה.
החופה לא יעבור מפסח תרפ"ה .חו"ג  5לי"מ.
18
ח' סיון פ"ד .החתן יצחק בן הא'[דון] דוד כהן
הכלה מזל בת המנוח חיים חזן
תכשיטין [ 11/2לי"מ] ,ארון וראי ,בית מרוהט,
נדוניא לפי"כ .החופה פסח תרפ"ה .חו"ג  5לי"מ.
19
ד' תמוז פ"ד .החתן נסים בן אברהם דאנינו .תכשיטין לפי"כ
הכלה מזל בת הא'[דון] אהרן מויאל .נדוניא לפי"כ,
ארון בגדים ,מכונת תפירה ,תכשיטין הנמצאים לה.
החופה פורים תרפ"ה .חו"ג  5לי"מ.
[דף  23ע"ב]
20
אלול פ"ד .החתן אהרן בן הא'[דון] יוסף ישראל
הכלה ג'אמילה (יפה) בת המנוח יצחק בניהו מזרחי
כ"א לפי"כ .החופה פסח תרפ"ה .חו"ג  10לי"מ.
21
י"ב אלו פ"ד .החתן רפאל בן הא'[דון] אליהו זראמטי
הכלה סולטנה בת הא'[דון] אברהם אלקיים
נדוניא לא פחות משלשים לי"מ מזומנים  30לי"מ
החופה לא יעבור מט"ו בשבט [תר]פ"ה .חו"ג  5לי"מ.
22
ט"ו אלול פ"ד .החתן שמואל בן הא'[דון] נסים מזרחי
הכלה רחל בת הא'[דון] מרדכי פורים (?)
מזומנים  5לי"מ ,נדוניא לפי"כ
החופה תשרי תרפ"ו .חו"ג  5לי"מ.
23
י"ח אלול פ"ד .החתן אברהם בן הא'[דון] מימון חסין
הכלה ריינה בת הא'[דון] פינחס גאטיניו
מזומנים  15לי"מ ,נדוניא לפי"כ
החופה טבת תרפ"ה .חו"ג  20לי"מ.
[דף  24ע"א]

שנת תרפ"ה
1
ר"ח חשון .החתן אשר בן הא'[דון] נסים סידי
תכשיטין ורהיטי בית לפי"כ
הכלה מזל דמתקריא מאטילדה בת הא'[דון] יאודה (לאון) כהן
נדוניא לפי"כ .מזומנים  100לי"מ ,מזה  80לפני החתונה 20 ,שט"ח לשנה מיום החופה.
החופה לא יעבור מפורים פ"ה .חו"ג  10לי"מ.
2
ר"ח חשון .החתן שלום בן יצחק בן דוד
תכשיטין לפי"כ
הכלה שמחה בת המנוח שמואל פראווי (?)
נדוניא לפי"כ ,התכשיטין שיש לה ,מזומנים  10לי"מ,
החופה לא יעבור מחנוכה .חו"ג  5לי"מ.
3
י"א חשון .החתן מכלוף בן המ'[נוח] דוד רובץ ,תכשיטין לפי"כ
הכלה רבקה בת הא'[דון] ששון אליה ,נדוניא לפי"כ
מזומנים  20לי"מ ביום סידור הכתובה
החופה בפסח הבעל"ט .חו"ג  5לי"מ.
4
י"ב חשון .החתן אברהם בן המנוח יוסף רבינו
הכלה דבורה בת הא'[דון] נסים קצוני
כ"א לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה ט"ו בשבט.
[דף  24ע"ב]
5
א כסלו .החתן אברהם ב"ר שלמה מלול
הכלה שרה בת הא'[דון] יוסף ענקרי
נדוניא לפי"כ,
מזומנים  50לי"מ ביום החופה שמהם יקנו בהסכמת ב' הצדדים
תכשיטין שני זוגי צמ[י]דים זהב ,זוג נזמים ,שרשרת ושדי ,שתי טבעות
החופה ט"ו בשבט .חו"ג  10לי"מ.
6
כ"ט כסלו .החתן אברהם בן המנו'[ח] אליהו הרוש
זוג צמידים לפי"כ.
הכלה לאה בת הא'[דון] יוסף סבאח
נדוניא לפי"כ .מכונת תפירה ,מזנון ,שדי ושרשרת זהב
החופה חג השבועות הבעל"ט .חו"ג  5לי"מ.

7
ח' טבת .החתן מרדכי בן המנו'[ח] שמואל וארון ,תכשיטין לפי"כ
הכלה קאדין בת הא'[דון] אברהם ירושלמי
נדוניא לפי"כ .החופה תשרי תרפ"ו .חו"ג  10לי"מ.
[דף  25ע"א]
8
ח' טבת פ"ה .החתן עוזיאל בן הא'[דון] שמואל בכר ,תכשיטין לפי"כ
הכלה אמאדה (אמיליה) בת הא'[דון] אברהם בכר חיים
נדוניא לפי"כ ,מזומנים  30לי"מ ,מכונת תפירה
החופה תשרי תרפ"ו .חו"ג  20לי"מ.
9
ט"ז טבת פ"ה .החתן משה אהרן בן הא'[דון] נסים מזרחי תכשיטין לפי"כ
הכלה בוקאס וירג'יני בת הא'[דון] אפרים שומלה
מזומנים  200לי"מ ל' [= ]30יום לפני החתונה
נדוניא לפי"כ .החופה חג השבועות הבעל"ט .חו"ג  10לי"מ.
10
י"ז טבת פ"ה .החתן דוד בן המנוח יאודה מזרחי
רהיטי בית וכלי בית ותכשיטין לפי"כ
הכלה ויקטוריא בת המנוח שמואל כהן
מזומנים  40לי"מ ,ארון וראי,
מכונת תפירה ,שעון זהב ושרשרת ,נדוניא לפי"כ.
החתונה בפורים הבעל"ט .חו"ג  5לי"מ.
[דף  25ע"ב]
11
ר"ח שבט פ"ה .הבחור שלמה בן המנו'[ח] משה חי שומלא
תכשיטין לפי"כ
הכלה שרה בת הא'[דון] יאודה לוי
מזומנים [ 150לי"מ] ,מגרש בבית וגן.
החופה ניסן הבעל"ט .חו"ג  25לי"מ.
12
י"ד שבט פ"ה .הבחור יצחק בן המנו'[ח] אברהם מארשי (?)
תכשיטין לפי"כ
הכלה זהרה בת המנו'[ח] אברהם ארוואץ
מזומנים שלשים לי"מ ,נדוניא לפי"כ.
החופה תשרי תרפ"ו .חו"ג  5לי"מ.
13

כ"ח שבט פ"ה .החתן יאודה בן הא'[דון] יצחק חסון
הכלה מלכה בת המנוח יוסף גרשון
החתן תכשיטין לפי"כ ,הכלה נדוניא לפי"כ.
החופה לא יעבור מח'[דש] סיון הבעל"ט.
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ.
[בשולי הרישום נכתב בגדול ]:נתבטלו
[דף  26ע"א]
14
י"ט שבט פ"ה .החתן הא'[דון] רחמים בן צפניה עבדיוף
הכלה נעמי בת הא'[דון] יהונתן אפרימיוף
החתן יתן להכלה שלשים לי"מ במזומנים בעד מלבושים ,ב) שמלה ליום ה[ח]תונה לפי"כ
הכלה לפי"כ .חו"ג חמשים לי"מ.
החופה לא יעבור מח'[דש] הבעל"ט.
15
כ' אדר פ"ה .החתן אברהם בן יוסף גראבלי
הכלה שמחה בת הא'[דון] משה כהן
החתן תכשיטין ורהיטי בית לפי"כ.
הכלה ששים לי"מ במזומנים ,ארון וראי ,מכונת תפירה ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג  10לי"מ .החופה לא יעבור מחג הפסח דנא.
16
כ' אדר פ"ה .החתן יעקב בן הא'[דון] אליהו חכים
הכלה שרה בת המנו'[ח] שמואל סאפורטה
החתן תכשיטין לפי"כ.
3
הכלה חצי המגרש שיש להם במרכז מסחרי
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה תשרי תרפ"ו.
[דף  26ע"ב]
17
יז כסלו פ"ה .החתן שמעון בן סלמן ברצון (?)
הכלה שרינה בת יעקב לריאה
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה אחר חדש.
18
יז כסלו פ"ה .החתן יצחק בן אליהו לוריא
הכלה רבקה בת חיים פאדרו (=פארדו)
כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מט"ו אב [תר]פ"ה.
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19
טבת פ"ה .החתן יחיא דמתקרי זכריא ן' יאיר
הכלה אסתר בת יוסף אבוטבול
זוג צמ[י]דים זהב ,שדי ושרשרת ומאני [=בגדים] לפי כבודו
נדוניא לא פחות מג' חליפות לפי כבודה
החופה לא יעבור משבועות [תר]פ"ה .חו"ג [ 10לי"מ].
20
אדר פ"ה .החתן יעקב בן שלום חיון
הכלה שרה בת יהודה חיון
כ"א לפי"כ החופה תשרי [תר]פ"ו .חו"ג  10לי"מ.
[דף  27ע"א]
21
כ"ח אדר פ"ה .החתן חיים (ויטא) בן בנימין כהן
הכלה שמחה בת אליהו אזולאי
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
נדוניא לפי"כ מכונה [=תפירה] וארון
החופה אלול תרפ"ה .חו"ג  5לי"מ.
22
כ"ב ניסן פ"ה .החתן מנשה בן יחזקאל צליח נוריאל
הכלה לאה בת אברהם יחזקאל יצחק
כ"א לפי"כ .החופה תשרי [תר]פ"ו .חו"ג  10לי"מ.
23
כ"ו ניסן פ"ה .החתן אברהם בן אליהו הרוש
הכלה לאה בת יוסף סאבח
זוג צמידים לפי כבודו.
נדוניא לפי"כ ,מכונה תפירה ,מזנון ,זוג נזמים ,שדי ושרשרת.
החופה לא יעבור מתשרי תרפ"ו .חו"ג  10לי"מ.
[דף  27ע"ב]
24
ב' אייר פ"ה .החתן אוריאל בן דניאל לוי
הכלה ג'אמילה בת יעקב וועקנין
תכשיטין לפי"כ ,נדוניא לפי"כ
החופה פסח תרפ"ו .חו"ג  10לי"מ.
25
ט' אייר פ"ה .הבחור שלום בן המנו'[ח] יצחק בן דוד
הכלה ג'ינטיל בת הא'[דון] יוסף אסא

כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מאלול [תר]פ"ה.
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
[בשוליים נרשם ]:נתבטלו.
26
תמוז פ"ה .החתן יוחנן בן אברהם כהן
רהיטי בית לפי"כ
הכלה שמחה בת המנוח חביב כהן
נדוניא לפי"כ ,זוג וחצי צמ[י]דים ,ארון וראי ,טבעות זהב ג' ,מכונת רגל
חו"ג חמש לי"מ .החופה בח'[דש] אלול.
[דף  28ע"א]
27
תמוז פ"ה .החתן דוד בן שמעון מאיירה
הכלה רחל בת יעקב כהן
כ"א לפי"כ .החופה חנ[ו]כה [תר]פ"ו .חו"ג  10לי"מ.
28
תמוז פ"ה .החתן דוד בן יוסף הרוש
תכשיטין לפי"כ
הכלה הולגה (זהבה) בת אברהם פרנקו
מזומנים  20לי"מ .נדוניא לפי"כ.
חו"ג [ 5לי"מ] .החופה סוכות [תר]פ"ו.
[בשוליים נרשם ]:נתבטלו.
29
יוד תמוז פ"ה .החתן שלמה בן יונתן אפרימוף
שלשים לי"מ לפני החתונה שלשה חדשים וחליפה ליום החתונה
הכלה דבורה חנה בת חיים כהן אגרנוף
נדוניא לפי"כ .החופה פורים [תר]פ"ו ולא יעבור
חו"ג  20לי"מ.
[דף  28ע"ב]
30
י"ב תמוז פ"ה .החתן יעקב בן שלום תרג'ומן
תכשיטין לפי"כ
הכלה אגוני [=אז'ני] בת יצחק חכים
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי .חו"ג חמש לי"מ
החופה סיון [תר]פ"ו ולא יעבור.
31
אב פ"ה .החתן משה בן המנו'[ח] נחום מזרחי

תכשיטין לפי"כ
הכלה המכונית בוקאס בת יעקב אלפנדרי
נדוניא לפי"כ .החופה כסלו תרפ"ו ולא יעבור.
חו"ג חמש לי"מ.
32
אב פ"ה .החתן משה בן אברהם בער
תכשיטין לפי"כ
הכלה ריני (מלכה) בת הא'[דון] נסים לוי
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת יד תפירה
חו"ג [ 10לי"מ] .החופה לא יעבור מתשרי [תר]פ"ו.
[דף  29ע"א]
33
כ"ה אב פ"ה .החתן אפרים מנשה בן בן ציון אלישר
הכלה אסתר בת שלמה אדהאן
כ"א כפי"כ .החופה באלול ולא יעבור .חו"ג [ 10לי"מ].
34
ג' אלול פ"ה .החתן יצחק בן הרב אברהם פיפאנו
תכשיטין לפי"כ.
הכלה פלור בת הא'[דון] ברוך יעקב
נדוניא לפי"כ .החופה תשרי [תר]פ"ו .חו"ג  10לי"מ.
35
ג' אלול פ"ה .החתן יוסף בן הא'[דון] יאודה דרעי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] מנחם חלאווה
עשרים לי"מ במזומנים ,שתי חליפות להחתן (?)
נדוניא כפי"כ .חו"ג  10לי"מ.
36
ה' אלול פ"ה .החתן שלום בן יצחק בן דוד .רהיטים לפי"כ
הכלה שמחה בת שמואל פריכואה
מזומנים  20לי"מ .תכשיטין  16לי"מ .נדוניא לפי"כ.
החופה אלול פ"ה ולא יעבור .חו"ג  5לי"מ.
[דף  29ע"ב]
37
יוד אלול פ"ה .החתן יעקב בן הא'[דון] יהושע מעטי
כל מה שירויח ימסור ביד הכלה להכין רהיטי בית וכלי בית ומלבושין עבורו לימי החתונה.
הכלה מטילדה בת הא'[דון] אברהם שמעוני

נדוניא לפי"כ ,חו"ג חמשים לי"מ.
החתן יהיה סמוך על שולחן אבי הכלה עד זמן החתונה שיהיה בעה"י באלול הבעל"ט תרפ"ו,
ואם יתבטל מהשידוכין הנ"ל נתחייב לשלם לחותנו כו'[ל] היותו סמוך על שולחנו שתי לי"מ לחדש,
וכל הכסף שמסר להכלה בעד הרהיטים כנ"ל יהיו לזכות הכלה.
38
יוד אלול פ"ה .החתן יצחק בן המנוח יאודה לוי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] יהושע המכו'[נה] בכור מאיר
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ.
החופה שבט [תר]פ"ו ולא יעבור.
[דף  30ע"א]
39
יוד אלול פ"ה .החתן מנחם בן הא'[דון] אברהם עמרם
הכלה מרים בת המנו'[ח] רחמים לוי
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה שבט תרפ"ו.
40
י"א אלול פ"ה .החתן משה ב"ר דוד גאנון
הכלה ויקטוריא ב"ר רפאל גאדילו
כ"א לפי"כ .החופה סוכות [תר]פ"ו .חו"ג חמש לי"מ.
41
[ריק]
[דף  30ע"ב]
תרפ"ו
1
ט' תשרי פ"ו .שלמה בן אברהם ירושלמי
שרה בת שלמה אלבה
כ"א לפי"כ .החופה ניסן הבעל"ט.
חו"מ ומ"ז עש[ר] לי"מ.
[בשוליים בכתב קטן] נתבטלו
2
ט' תשרי פ"ו .החתן זאקי בן המנוח אברהם שולם
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה זהבה בת המנוח אליאו ארוואץ
 15לי"מ במזומנים ,נדוניא לפי"כ ,ארון וראי
החופה ניסן תרפ"ו .חו"ג חמש לי"מ.

[בשוליים בעפרון] השידוכין נתבטלו
3
כ"ג תשרי פ"ו .החתן רפאל בן המנוח אליהו חסין
רהיטי בית ותכשיטין לפי"כ
הכלה אביגיל בת המנו'[ח] שאול ישוי
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשרה לי"מ.
החופה תשרי תרפ"ו.
[דף  31ע"א]
4
חשון פ"ו .החתן יצחק בן מסעוד אזולאי
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה פרידא בת הא'[דון] משה נסים פרץ
מזומנים עשרים לי"מ .תכשיטין עשרה לי"מ.
נדוניא לפי"כ .ארון וראי .חו"ג עשרה [לי"מ]
החופה סיון התרפו ולא יעבור.
5
חשון פ"ו .החתן דוד בן הא'[דון] מיכאל פינטו
תכשיטין לא פחות מ  10לי"מ רהיטי בית
ומאני מסותא לפי"כ
הכלה רוזא בת המנו'[ח] מנחם מענדל
תכשיטין צמיד זהב ו[טבעת] אירוש כלה זהב
זוג נזמים זהב ,נדוניא לפי"כ ,חו"ג  5לי"מ
החופה תשרי תרפ"ז.
6
י"ד כסלו פ"ו .החתן משה בן דוד בן זקן
רהיטים לפי"כ
הכלה הג'[ברת] סאניאר בת יוסף שמואילקו
נדוניא לפי"כ ומכונה תפירה
חו"ג חמש לי"מ .החופה ט"ו טבת הבעל"ט.
[הערה בשוליים] נתבטלו
[דף  31ע"ב]
7
ו' בטבת פ"ו .החתן יצחק ן' דוד המכו'[נה] בכור סיידון
תכשיטין לפי"כ
הכלה שרה בת הא'[דון] יוסף אללהשווילי
מזומנים  100לי"מ ,נדוניא לפי"כ
החופה טבת תרפ"ז .חו"ג עשרה לי"מ.

8
י"ט טבת פ"ו .הא'[דון] חיים בן הא'[דון] מנחם סראי
הג'[ברת] סאנייאר בת יוסף שמואילקו
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ.
החופה לא יעבור מר"ח שבט.
9
כ"ד טבת פ"ו .הבחור יעקב בן הא'[דון] עזר חזן
תכשיטין לא פחות מ  10לי"מ
מאני מסותא לפי"כ .האב מתחייב לתת לבנו להזווג לכל ימי חייהם שכי'[רות] חדר ומטבח
הכלה יעל בת המנוח משה יאיר
מזומנים ל' יום לפני החופה  30לי"מ
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי
החופה ט"ו באב תרפ"ו .חו"ג חמש לי"מ.
[הערה בשוליים] השידוכין האלו נתבטלו והתפשרו שני הצדדים יום ט"ו באב תרפ"ו
[דף  32ע"א]
10
טבת פ"ו .החתן אברהם בן המנוח משה מזרחי
תכשיטין לפי"כ
הכלה נעמי בת הא'[דון] שאול כהן
תכשיטין ,זוג צמידים ,זוג נזמים ,טבעת זהב
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,רהיטי בית ,מטות  ,2כסאות  ,6שולחן ,1
חו"ג  20לי"מ .החופה אדר התרפ"ו.
11
טבת פ"ו .החתן גבריאל בן הא'[דון] יעקב מטראסו
תכשיטין לפי"כ
הכלה הג'[ברת] רחל בת המנוח משה ביבאס
מזומנים  40לי"מ ,נדוניא לפי"כ ,זוג צמידים זהב
רהיטי בית וכלי בית הנמצאים לה .חו"ג  10לי"מ.
החופה סיון התרפ"ו.
12
ט"ו שבט פ"ו .החתן נסים בן הא'[דון] מאיר אזולאי
תכשיטין לפי"כ
הכלה בייא בת המנוח מאיר טובי
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת תפירה.
חו"מ  5לי"מ .החופה ט"ו שבט התרפ"ו.
[דף  32ע"ב]

13
י"ז שבט פ"ו .החתן משה בן דוד גאנון
הכלה רחל בת מנחם סלאמה
כ"א לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה כ"א שבט פ"ו.
14
כ"ג שבט פ"ו .החתן זאקי בן הא'[דון] אברהם שולם
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שרה בת הא'[דון] מצליח קאזיס
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ
החופה בתשרי תרפ"ז.
15
כ"ז שבט פ"ו .החתן דמתקרי שחאדי בן עזרא טאייח
הכלה שמחה בת אמרד פינטו
מזומנים  40לירות טורקיות זהב והסך הנ"ל יקנו רהיטי בית בהסכמת שניהם
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשרה לי"מ.
החופה ניסן תרפ"ו ולא תעבור.
[דף  33ע"א]
16
ב' אדר פ"ו .האדון אליאס בן המנוח יוסף זכאי
הכלה סילמה בת הא'[דון] חיים ייני
כ"א לפי"כ .חו"ג  25לי"מ .החופה ז' אדר תרפ"ו.
17
ט"ו אדר פ"ו .החתן משה בן המנוח יעקב סבח
רהיטי בית לפי"כ וזוג נזמים זהב
הכלה זכייה בת הא'[דון] שאול כהן
שדי זהב ,נדוניא וארון [ו]ראי ,לא פחות מעשרים לי"מ,
חו"ג  10לי"מ .החופה ט"ו באב תרפ"ו.
18
ט"ו אדר פ"ו .החתן יוסף בן דוד יאיר
הכלה גיטל ב"ר שבסל [=שעפסיל] ישראל בלאבוניג
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ.
החופה לא יעבור מחג השבועות תרפ"ו.
[דף  33ע"ב]
19
כ"ח אדר פ"ו .החתן דוד בן יוסף הרוש

הכלה שמחה בת דוד יאיר
כ"א לפי"כ .החופה תשרי תרפ"ז .חו"ג  5לי"מ.
20
ניסן פ"ו .החתן נסים בן המנוח יוסף סאפורטה
תכשיטין ורהיטי'[ם] לפי"כ.
הכלה איסטריאה (אנגילה) בת אברהם גבריאל
נדוניא לפי"כ .החופה ניסן תרפ"ז.
חו"ג עשר לי"מ.
21
ז' ניסן פ"ו .החתן חיים בן לוי ראצאבי
זוג צמידים זהב לא פחות משבע לי"מ,
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה רוזא בת מנחם מענדל
נדוניא לפי"כ .וכלי מטבח לפי"כ.
החופה סיון תרפ"ו .חו"ג עשר לי"מ.
[דף  34ע"א]
22
ט' ניסן פ"ו .החתן יצחק בן המנוח יעקב חיון
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה פירלה בת הא'[דון] נסים פרופיטה
נדוניא לפי"כ .החופה תשרי תרפ"ז.
חו"ג ומ"ז עשר לי"מ.
23
ט' ניסן פ"ו .החתן חיים המכונה ויטאל ן' יצחק פרץ
תכשיטין לפי"כ
הכלה הג'[ברת] גראסיה בת רפאל פאניזל
נדוניא לפי"כ ,רהיטי בית ,שני מטות ,ארון וראי,
ספה ,כלי בית ומטבח ,החופה ל"ג לעומר.
חו"ג עשרים לי"מ.
24
ט' ניסן פ"ו .החתן אלעזר בן מרדכי מלכה
תכשיטין לפי"כ
הכלה ויקטוריא בת אהרן קורדובה
מזומנים  30לי"מ ,נדוניא 6 ,חליפות ,ארון וראי,
בית לדור בה שנה אחת .חו"ג עשר לי"מ.
החופה פסח הבעל"ט [תר]פ"ז.
[דף  34ע"ב]

25
ר"ח אייר פ"ו .החתן שמעון בן המנוח יעקב אזולאי
תכשיטין לפי"כ
הכלה אביגיל בת הא'[דון] יוסף עטיה
מזומנים  50לי"מ  10ימים לפני החופה
נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה ,ארון וראי
חו"ג  10לי"מ .החופה תשרי פ"ז.
26
ד' אייר פ"ו .החתן נסים בן המנוח אברהם הררי.
הכלה לאה (לאה) בת הא'[דון] יחזקאל מאיר פרסי
תכשיטין לפי כבודו ,נדוניא לפי"כ ,ארון וראי
החופה ניסן פ"ז .חו"ג חמש לי"מ.
27
ז' אייר פ"ו .הבחור מסעוד בן המנו'[ח] אברהם אזולאי
תכשיטין לפי"כ
הכלה רבקה בת הא'[דון] מנשה חסין
נדוניא לפי"כ .החופה סיון תרפ"ז.
חו"ז ומ"ז חמשה לי"מ.
[הערה בשוליים ]:השידוכין האלה נתבטלו יום כ"א אלול תרפ"ו
[דף  35ע"א]
28
י"ב סיון פ"ב .הח'[תן] משה בן המנוח יצחק עבאדי
תכשיטין לפי"כ ,לזון ולפרנס את בת הג'[ברת] ג' ח'[דשים] אחרי החתונה
הכלה הג'[ברת] גאמילה בת הא'[דון] יוסף ענקרי
רהיטים הנמצאים לה ,נדוניא לפי"כ
החופה ט"ו באב הבעל"ט .חו"ג חמשה לי"מ.
29
י"ז סיון פ"ו .הבחור אליהו בן אברהם שולם
תכשיטין לפי"כ
הכלה לינדה בת יוסף ג'אג'אטי
נדוניא לפי"כ  5לי"מ .החופה טבת תרפ"ו.
30
י"ח אייר פ"ו .הבחור אפרים ב"ר שלום אברסמן
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה ויקטוריא ב"ר נסים לוי
מזומנים שלשים לי"מ .נדוניא לפי"כ
החופה פסח הבעל"ט תרפ"ז .חו"ג  10לי"מ.

[דף  35ע"ב]
31
כ"א סיון פ"ו .הבחור סאלים בן אליהו סאלם (שמוח?)
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ לפני החופה
הכלה ויקטוריא בת הא'[דון] מוסא כהן
להכניס להחתן הנ"ל כל תכשיטיה הנמצאים לה,
נדוניא לפי"כ ,חו"ג  30לי"מ ,החופה כסלו תרפ"ז.
32
כ"ה סיון פ"ו .ציון בן המנוח נחום מזרחי
הכלה דיליסיא בת המנו'[ח] אברהם המכונה בכור כה[ן?]
כ"א לפי"כ .הא'[דון] יחזקאל בן אליהו מזרחי
מתחייב מטו"ר [=מטוב רצונו] בחגו"ש [=בחיוב גמור ושלם] לעשות להכלה הנ"ל
ארבעה חליפות שמלות לפי"כ ,וזוג נעלים
ומאני מסותא .החופה לא יעבור מט"ו באב התרפ"ו .חו"ג ומ"ז סך חמש לי"מ.
הכתובה סך חמשים לי"מ.
33
כ"ה סיון פ"ו .החתן שאול בן אהרן מזרחי
נתחייב לתת לאבי הכלה מוהר חמשה לי"מ,
ב) עשרים וחמשה לי"מ לעשות להכלה תכשיטין ומלבושים
הכלה אסתר בת הא'[דון] ברזילי כהן [נדוניא] לפי"כ
חו"ג חמש לי"מ .החופה סיון הבעל"ט [תר]פ"ז.
[דף  36ע"א]
34
ג' תמוז פ"ו .החתן הא'[דון] אברהם בן דוד עיני לוי
תכשיטין לפי"כ ורצונו
הכלה הג'[ברת] צלחה בת יעקב כבאז
 15לי"מ במזומנים לרהיטי בית ,תכשיטין הנמצאים לה כעת,
נדוניא לפי"כ .חו"ג  5לי"מ .החופה ט"ו באב תרפ"ו.
35
ט"ו תמוז פ"ו .החתן מיכאל (מישאל) בן המנוח יוסף ראזינוויסקי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה מרים בת הא'[דון] יצחק כהן יצ"ו
מזומנים  50לי"מ ומהם יקנו רהיטי בית .נדוניא לפי"כ
חו"ג עשרים לי"מ .החופה אלול הבעל"ט תרפ"ו.
36
ט"ו תמוז פ"ו .החתן עזרא בן הא'[דון] ישעיה מאיה

הכלה בואינה (ביין בינידה) בת אברהם פאפושאדו
[חסר במקור]
<דילוג על >37
[דף  36ע"ב]
38
יום ח' [אב] תרפ"ו .החתן דוד בן הא'[דון] צאלח לוי
הכלה שמחה בת המנוח יצחק לוי
כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מכסליו הבעל"ט תרפ"ז.
חו"ג עשר לי"מ .מכונת תפירה ,ענק זהב ,הכלה
החתן זוג צמידים זהב [כך במקור!]
39
י"ז אב תרפ"ו .החתן שלמה בן בן ציון אלישר.
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רוזא (שושנה) בת הא'[דון] אליהו זאמירו
מזומנים  20לי"מ ,שבעה ניירות קרדי פונסי
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה אלול הבעל"ט [תר]פ"ו.
40
ט"ו אב תרפ"ו .החתן אברהם בן יאודה אריאל.
רהיטי בית וכו' ומאני מסותא כנהוג לפי"כ
הכלה רחל בת הא'[דון] יוסף אלטון (ענביה)
נדוניא לפי"כ ,התכשיטין הנמצאים לה כמבואר בשטר שבידה.
החופה בכסלו הבעל"ט תרפ"ז .חו"ג חמש לי"מ.
[דף  37ע"א]
תרפ"ז
1
ה' תשרי פ"ז .שלמה בן יהודה כהן
תכשיטין לפי"כ
הכלה חנה בן (!) נסים מלמד
נדוניא לפי"כ .החופה ניסן הבעל"ט.
חו"ג חמש לי"מ.
2
כ"ג תשרי פ"ז .החתן מרדכי בן אברהם נסים בער
תכשיטין לפי"כ
הכלה מרים בת אברהם פרחי
מזומנים [ 100לי"מ] לפני החתונה

נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת תפירה ברגל.
החופה לא יעבור מחג השבועות התרפ"ז.
3
כ"ה תשרי תרפ"ז .החתן נסים בן הא'[דון] אברהם אלגאזי
תכשיטין לפי"כ .דירה לבדו.
הכלה שרה חנולה בת הא'[דון] יוסף נסים מזרחי
מזומנים  200לי"מ ,נדוניא לפי"כ
חו"ג  25לי"מ .החופה לא יעבור מחג [חסר במקור]
[דף  37ע"ב]
4
ב' חשון פ"ז .החתן עיוש בן המנוח יוסף טידגי
תכשיטין לפי"כ
הכלה הג'[ברת] מזל בת המנו'[ח] מסעוד אוחנה
מזומנים  ,100היינו שלשים בזמן החופה,
 70לי"מ במוחארים ויכתבו על שם שניהם
תכשיטים  50למ"י ,נדוניא לפי"כ
החופה בחשון דנא .חו"ג חמש לי"מ.
5
כסלו [פ"ז] .החתן נסים בן יוסף שמריה
הכלה חביבה (רוזא) בת דוד יאיר
תכש[י]טין לפי כבודו
אבי הכלה מתחייב לתת להזווג לדור
בצריף השייך לו משך שנתים ימים
[מיום] הכנסם לחופה ואם לא יאותו פטור
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ
החופה תשרי הבעל"ט התרפ"ח.
[דף  38ע"א]
6
טבת פ"ז .החתן מרדכי בן ר' חיים פולאני
תכשיטין לפי"כ
הכלה לאה בת מרדכי אבולעפיא
נדוניא לפי"כ ,מזומנים  20לי"מ ,מכונת [תפירה] רגל .חו"ג חמש לי"מ
החופה סיון הבעל"ט תרפ"ז.
7
י"ד טבת .הבחור אליהו בה"ר יצחק שלום לוי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה זאפירה בת הא'[דון] רפאל שאול

נדוניא ,לבנים לא פחות משש חליפות שמלות לא פחות משלוש
חו"ג עשרים לי"מ .החופה ר"ח תמוז תרפ"ז.
8
כ"ח טבת .החתן רחמים בן יחזקאל לוי
תכשיטין לפי"כ
הכלה מלכה בת הר' יוסף רוזיאיו
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשרה לי"מ.
החופה שבט הבעל"ט התרפ"ח.
[הערה בשוליים ]:ביום י"ח תמוז נפרדו זמ"ז ומחלו זל"ז
[דף  38ע"ב]
9
י"ג שבט פ"ז .החתן אברהם בן הא'[דון] אהרן שושן
תכשיטין לפי"כ.
הכלה חנה בת הרב יוחאי בן שמואל
מזומנים  150לי"מ בעד נדוניא ורהיטי בית ,דירה לבדם
חו"ג עשרה לי"מ .החופה סיון הבעל"ט תרפ"ז.
10
ט"ו שבט פ"ז .החתן ברוך בן אברהם מזרחי
הכלה שרה בת שבתי מזרחי
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לי"מ.
החופה כ"ח אד"א [=אדר א'] הבעל"ט [תר]פ"ז.
11
כ"ז שבט פ"ז.
החתן אברהם (אלברט) בן משה פילוסוף
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אלבירה בת יוסף לוי
מזומנים ששים וחמש לי"מ לנדוניא ורהיטים.
חו"ג  10לי"מ .החופה שבט הבעל"ט תרפ"ז (=צ"ל תרפ"ח)
[דף  39ע"א]
12
ד' אד"א [=אדר א'] פ"ז .הבחור יונה בן מרדכי טנורישווילי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] אברהם חיון
מזומנים חמשים לי"מ ,שטר קרידי פונסיי
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת [תפירה],
חליפת חתונה להחתן.
חו"ג ומ"ז חמשים לי"מ .החופה סיון הבעל"ט.

13
ד' אד"א פ"ז .הבחור יוסף בן הא'[דון] יצחק בינדולי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה דודו אורג'יני בת הא'[דון] יהודה מזרחי
נדוניא לפי"כ .החופה תשרי תרפ"ח.
חו"ג ומ"ז סך עשרה לי"מ.
14
כ"ד ניסן פ"ז .החתן אברהם בן המנוח חיים חיון
הכלה חנה בת הא'[דון] נסים מלמד
כ"א לפי"כ .החופה ניסן תרפ"ח .חו"ג  10לי"מ.
[דף  39ע"ב]
15
ו' אייר תרפ"ז .החתן מרדכי סימן טוב בן הח'[כם] ברוך שבתי סופר
תכשיטין לפי כבודו
הכלה חנה בת המנוח צבי יהודה כהן ננו
מזומנים ארבעים לי"מ .נדוניא לפי"כ.
החופה ט"ו באב תרפ"ז .חו"ג ומ"ז סך  10לי"מ.
16
כ"א אייר תרפ"ז .הבחור נסים בן מאיר אזולאי
תכשיטין לפי כבודו
הכלה אביגיל בת יוסף עטיא
מזומנים [ 100לי"מ] היינו חמישים לי"מ ביום חתימת השטר
הכל [=מותר ה]-חמשים לי"מ אחר עבור ג' שנים.
רהיטים כפי הרשימה הכמוסה במשרד הרבנות בתיק מ'[ספר]  .87/223חו"ג חמשים לי"מ.
החופ ביום ג' סיון הבעל"ט תרפ"ז.
17
כ"א אייר תרפ"ז .האדון אברהם חי זראמטי
תכשיטין לפי"כ
הכלה חנה עליזה בת עזרא אהרן אמעלם (?) משה
מזומנים  5לי"מ ,נדוניא לפי"כ ,חו"ג חמש לי"מ
החופה ט"ו סיון הבעל"ט התרפ"ז.
[דף  40ע"ב]
18
אייר פ"ז .החתן יהודה ן' דוד שם טוב
תכשיטין לפי"כ.
הכלה פירלה בת המנוח יצחק מוטרו

מזומנים בעד נדוניא ורהיטי בית סך חמשים לי"מ.
החופה ל"ג בעומר תרפ"ז.
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ.
19
אייר פ"ז .החתן זכריא בן סאלם רוצאבי
תכשיטין לפי"כ
הכלה זאכייה בת שאול כהן
מדוניא לפי"כ .חו"ג חמשה לי"מ .הכתובה  150לי"מ.
החופה בסיון תרפ"ז.
20
ז' סיון .החתן מארקו בן רחמים לוי
תכשיטין לפי"כ
הכלה רבקה בת מאיר ישראל
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ.
החופה ניסן תרפ"ט.
[דף  40ע"ב]
21
כ"ד סיון פ"ז .החתן משה בן המנוח שלמה נואח אידי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אסתר בת הא'[דון] יעקב מזרחי
נדוניא לפי כבודה .חו"ג  10לי"מ.
החופה באלול תרפ"ז בעל"ט.
22
כ"ז סיון פ"ז .הבחור שלום בן הא'[דון] יחזקאל בכור
תכשיטין לפי"כ
הכלה ג'וזהפין בת המנו'[ח] יוסף סופר
מזומנים סך חמשים לי"מ .נדוניא לפי"כ.
חו"ג סך  10לי"מ .החופה ט"ו באב תרפ"ז.
23
ה' תמוז פ"ז .הבחור שלמה בן הא'[דון] דוד ש' מזרחי
תכשיטין לפי כבודו
הכלה רחל בת המנו'[ח] דניאל עוזיאל
דוד הכלה הא'[דון] אשר קאזיס
מזומנים סך  100לי"מ ,נדוניא לפי"כ
חו"ג  10לי"מ ,החופה כסלו הבע"ל תרפ"ח
[דף  41ע"א]

24
כ' תמוז פ"ז .הבחור מסעוד בן המנוח חיים חזן
תכשיטין לפי"כ
הכלה רוזא בת המנוח יחיא שטריט
אם הכלה סעדה מתחייבת לתת לבתה נדוניא לפי"כ.
החופה תשרי פ"ח .חו"ג חמש לי"מ.
25
כ' תמוז פ"ז .הבחור יחזקאל בן המנוח שלמה קהילה
תכשיטין לפי"כ ומלבושין להכלה
הכלה רג'ינה בת הא'[דון] שאול שוחט
החופה ניסן תרפ"ח .חו"ג ומ"ז  50לי"מ.
26
כ"ז תמוז פ"ח .הבחור יוסף בן המנוח נתנאל מזרחי
תכשיטין לפי"כ
הכלה מזל בת הא'[דון] נסים רומאנו
נדוניא לפי"כ .החופה כסלו [תר]פ"ח .חו"מ  5לי"מ.
[דף  41ע"ב]
27
י"א מנ"א [=מנחם אב] פ"ז .החתן דוד בן הא'[דון] יוסף בית גזאל
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] עזרא שמולי
מזומנים ארבעים לי"מ לפני החופה ,נדוניא לא פחות מחמשה עשר לי"מ
החופה באב הבעל"ט תרפ"ח
חו"ג ומ"ז סך עשרים לי"מ
28
כ"ג מנ"א פ"ז .הבחור יעקב סאלים בן הא'[דון] יוסף מזרחי בגדאדי
תכשיטין לפי"כ
הכלה גורז'ייא בת המנוח ניסן מזרחי בגדאדי
מזומנים  40לי"מ ,מגרש בנחלת שמעון אמות מרובעות  ,800נדוניא לפי"כ
חו"ג  10לי"מ .החופה באלול תרפ"ח.
29
כ"ג מנ"א פ"ז .החתן יוסף בן המנוח שמואל חי ביטראן
הכלה מלכה בת המנוח אליהו חסין
כ"א לפי"כ .החופה אלול תרפ"ח .חו"ג  10לי"מ.
[דף  42ע"א]
30

ז' אלול פ"ז .החתן יוסף בן הא'[דון] חיים בן נון
הכלה שמחה בת הא'[דון] נתנאל כהן
כ"א לפי"כ .החופה סיון תרפ"ח .חו"ג חמש לי"מ.
31
י"א אלול פ"ז .החתן יאושע בן המנוח משה מזרחי
תכשיטין ,נזמים זוג ,טבעת זהב ואבן ,צמידים זהב זוג ,שדי ושרשרת
הכלה ויקטוריא בת הא'[דון] יעקב מזרחי
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לי"מ .החופה אלול תרפ"ח.
הכלה מתחייבת אם לא תרצה בשידוך עליה לשלם מלבד הקנס סך שמנה לי"מ הוצאות.
32
[נשאר ריק]
[דף  42ע"ב]
1
י"ג תשרי תרפ"ח .הבחור מסעוד בן המנוח אברהם אזולאי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רבקה בת הא'[דון] מנשה חסין
נדוניא לפי"כ .החופה לא יעבור מח'[דש] טבת הבעל"ט .חו"ג ומ"ז עשרים לי"מ.
2
ד' חשון תרפ"ח .הבחור מרדכי (מארקו) בן הרב יוסף סמחון ז"ל
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אסתר בת הא'[דון] אברהם אלגאזי
מזומנים מאתים לי"מ .נדוניא לפי"כ.
החופה לא יעבור מט"ו בשבט הבעל"ט תרפ"ח.
חו"ג ומ"ז סך  20לי"מ.
3
החתן רפאל בן המנוח משה אהרן יני
תכשיטין לפי כבודו
ריינה בת הא'[דון] משה חיים בואינוס
מזומנים סך מאה לי"מ בעד משכנתא
נדוניא לפי כבודם .החופה ט"ו בשבט.
תכשיטין סך שלשים לא"י [=לירות ארצישראליות]
[דף  43ע"א]
4
כ"א חשון תרפ"ח .החתן שמואל בן המנוח שלמה סראגוסי
תכשיטין לפי"כ .דמי חצי מחיר ארון וראי
הכלה פירלה בת הא'[דון] אברהם גרוטאס

זוג צמידים זהב [בשווי]  20לא"י [=לירה ארצישראלית] ,מזומנים  25לא"י ,מכונת יד תפירה,
נדוניא לפי"כ ,חצי דמי מחיר ארון וראי .חו"ג  10לא"י.
אחי הכלה מתחייב בחו"ג ומ"ז .החופה תשרי תרפ"ט.
5
כ"ב טבת תרפ"ח .החתן נסים בן המנוח יצחק נחמה
תכשיטין לפי"כ
הכלה הג'[ברת] חנה בת נסים בכר
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה ניסן תרכ"ח.
6
כ"ב טבת תרפ"ח .החתן משה בן המנוח רפאל כהן רבי
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה מרגלית בת הא'[דון] מכלוף מאמן
תכשיטין לא פחות מעשר לא"י .החופה לא יעבור מתשרי בעל"ט התרפ"ט.
[דף  43ע"ב]
7
כ"ט טבת פ"ח .החתן דמתקרי סלאמון בן הא'[דון] דוד גבאי
הכלה דמתקריא בייא בת הא'[דון] סלים מזרחי
כל אחד לפי כבודו .חו"ג עשר לא"י.
החופה תשרי הבעל"ט התרפ"ט.
 8( 9לא נרשם)
[ללא תאריך] הבחור יוסף בן הא'[דון] חיים בן נון
הכלה שמחה בת הא'[דון] נתנאל כהן
כ"א לפי"כ .חו"ג ומ"ז חמשה ליאי.
החופה סיון הבעל"ט התרפ"ח.
10
ז' שבט פ"ח .הבחור שלמה בן אברהם רחים זיידה
עשרה ליא"י והם יהיו לעשות משכנתא ע"ש שניהם
הכלה נדוניא לא פחות מעשרים ליאי
החופה שבט הבעל"ט תרפ"ט.
[דף  44ע"א]
11
י"ב אדר פ"ח .החתן שמעון בן נתנאל
תכשיטין וכלי בית ורהיטים לפי"כ
הכלה [רווח ,חסר במקור] בת ישראל חיון
אם הכלה נתחייבה נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מיטת ברזל.
חו"ג ומ"ז עשרה לי"מ .החופה אלול הבעל"ט תרפ"ח.

12
י"ט אדר פ"ח .החתן יוסף בן הא'[דון] שמעון מאיירה
תכשיטין ,קורדאן זהב ,רהיטי בית וכלי בית
לפני החופה לפי"כ ,ארון וראי
הכלה רבקה בת הא'[דון] מאיר נחמן מזרחי
אבי הכלה זוג צמידים זהב לא פחות משמנה לא"י,
נדוניא לבתו לפי"כ ,לא פחות מששה חליפות,
מכונת תפירה חדשה ,כיור נחושת לכביסה,
אבי החתן מתחייב לעשות הוצאות החתונה
וגם לתת להזווג חדר לגור בו או שכר דירה לא פחות משנתים
חו"ג חמשה לא"י.
החופה לא יעבור מאדר הבעל"ט התרפ"ט.
[דף  44ע"ב]
13
י"ט אדר פ"ח .החתן יצחק בן המנוח יוסף אלחדיף
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ
הכלה ליזא בת הא'[דון] אליהו טורקיא
אבי הכלה מתחייב לתת לבתו נדוניא לא פחות מחמשים לא"י,
מכונת תפירה ,ארון וראי ,שלשה שטרי ערך קרדי [בנק] פונסיי,
חו"ג  10לא"י .החופה באדר הבעל"ט התרפ"ט.
( 15הכותב דילג על )14
כ"ז אדר פ"ח .הבחור ברוך בן הא'[דון] נסים מלמד
תכשיטין לפי"כ
הכלה אסטריא בת המנו'[ח] מסעוד מלמד
נדוניא לפי"כ החופה תשרי הבעל"ט תרפ"ט
חו"ג ומ"ז חמש לא"י
הכלה תעבוד ביום ובלילה עליה לישון בבית הא'[דון] חיים עזרא
[דף  45ע"א]
16
כ"ב (?) ניסן פ"ח .הבחור משה בן הא'[דון] פנחס יום טוב
תכשיטין לפי"כ ,מטות וצרכיהן ,שש כסאות ,ספה ,כלי מטבח
הכלה מסעודה בת הא'[דון] הח'[כם] דוד מג'אר
מטבע זהב להחתן ,שעון זהב להכלה ,בגד לחתונה להחתן,
נדוניא ,שבע חליפות שמלות ,ארון וראי ,מכונת תפירה .חו"ג חמש לא"י .החופה ניסן תרפ"ט.
17
כ"ה ניסן פ"ח .הבחור יוסף משיח בן הא'[דון] רחמים לוי
תכשיטין לא פחות מחמשים ליאי ,מלבושין להכלה לפי כבודו

הכתובה יכתוב מאתים חמשים וחמשה לא"י
הכלה לאה בת הא'[דון] אליהו חכים
בגדיה הנמצאים לה .החופה לא יעבור מל"ג לעומר.
חו"ג סך עשרים וחמשה לא"י.
[דף  45ע"ב]
18
[אייר פ"ח] .החתן אהרן מאיר בן סומך
הכלה מרסל בת מנשה שאמי
מזומנים שש מאות וחמשים לא"י
נדוניא לא פחות ממאה לא"י
תכשיטין לפי כבודו.
החופה לא יעבור משנה מהיום
חו"ג ומ"ז סך מאתים וחמשים לא"י [!]
19
כ"ג אייר פ"ח .החתן ישראל בן הא'[דון] מאיר בכר
תכשיטין לפי כבודו.
הכלה שרה בת הא'[דון] פרץ יושע
מזומנים מאה לא"י
נדוניא ורהיטי בית לא פחות ממאה לא"י
חו"ג סך עשרה לא"י .החופה לא יעבור מתשרי הבעל"ט התרפ"ט.
[דף  46ע"א]
20
[אייר-תמוז פ"ח] החתן יוסף בן נתן מנטיש
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שרינה בת ציון בן חיים
נדוניא לפי"כ.
החתונה לא יעבור מח'[דש] כסליו תרפ"ט.
חו"ג ומ"ז סך חמש לא"י.
21
ו' תמוז פ"ח .החתן נסים ן' יצחק כהן
תכשיטין לפי"כ.
הכלה סולטאנה בת אליעזר בכר
מזומנים  10לא"י ,נדוניא לפי"כ ,ארון בגדים ומטות ברזל
חו"ג ומ"ז  5לא"י .החופה ט"ו באב תרפ"ח.
22
י"ג תמוז פ"ח .הבחור עובדיה בן ששון אליהו
תכשיטין לפי"כ.

הכלה ריינה בת הא'[דון] נסים אלעזר
נדוניא ,לא פחות משבעה חליפות שמלות ,מזרונים ושמיכות
החופה לא יעבור מח'[דש] כסלו תרפ"ט .חו"ג סך חמש לא"י.
[דף  46ע"ב]
23
כ"ב אב פ"ח .החתן בן ציון בן הא'[דון] אליהו נאקע
תכשיטין לפי"כ.
הכלה גראסיא בת הא'[דון] שלמה ארוואץ
מזומנים שלשים לא"י ,נדוניא לפי"כ ,הכתובה [ 50לא"י ?]
חו"ג עשר לא"י .החופה לא יעבור מסוכות תרפ"ט.
24
כ"ו אב פ"ח .החתן יצחק בן הא'[דון] פסח גרבליר
תכשיטין לפי"כ.
הכלה מזל בת הא'[דון] יחזקאל אשר
מזומנים מאה ושלשים לא"י ,היינ ו שלשים לא"י לרהיטי בית וכיוצא
מאה לא"י להניחם במקום בטוח על שם שניהם ,שטר קרידי פונציי [=פונסיי] מס' ,1911
תכשיטין שלשה זוגי צמ[י]דים זהב וזוג אחד זהב עם פנינים ,זוג נזמים יהלום,
טבעת זהב יהלום ,שרשרת זהב לב יהלום ,שעון יד זהב העולים לער'[ך] שמנים לא"י
נדוניא לפי כבודה .חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י
החופה לא יעבור מסוכות תרפ"ט.
[דף  47ע"א]
25
כ"ו אב פ"ח .החתן ישראל בן יעקב (ינקל) הכהן וואטרמן
תכשיטין לפי"כ.
הכלה הג'[ברת] ריינה בת הא'[דון] יחזקאל אשר
מזומנים סך ארבע מאות לא"י היינו שלשים לא"י בעד שכירות חנות,
ארבעים לא"י רהיטי בית והוצאות החתונה,
ושלש מאות ושלשים לא" להניחם במקום בטוח ע"ש שניהם .תכשיטין זוג נזמים יהלום ,צמ[י]דים זהב
שלשה זוגות ,צמיד אחד זהב זרוע (= לזרוע ,כל' אצעדה ,או פיליגרן) ,שעון יד זהב ,שני מדליון יהלום
עם שרשרות,
כלי כסף בעד עשרים לא"י ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י .החופה לא יעבור מסוכות תרפ"ט.
[דף  47ע"ב]
1
א' חשון פ"ט .החתן נסים בן הא'[דון] יצחק שרים
הכלה רוזא בת הא'[דון] שמעון מ' מזרחי
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ר"ח ניסן [תר]פ"ט.

2
י"ד חשון פ"ט .החתן אברהם בן הא'[דון] נסים קרמונה
הכלה רז'ינה בת המנוח יוסף נחמה
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה בח'[דש] ניסן [תר]פ"ט.
3
כ"א חשון פ"ט .החתן חיים בן המנוח רפאל יושע.
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שמחה בת הא'[דון] נסים מנשה מזרחי
מזומנים עשרים וחמשה לא"י
נדוניא לא פחות מתשע חליפות שמלות
חו"ג עשר לא"י .החופה סיון הבעל"ט תרפ"ט.
4
כ"ח חשון פ"ט .החתן יוסף בן המנוח ישראל חנוך
הכלה רבקה בת הא'[דון] שמעון בכר
כ"א לפי"כ .החופה סיון תרפ"ט .חו"ג עשר לא"י.
[דף  48ע"א]
5
כ"ח חשון פ"ט .החתן שמעון בן המנוח מרדכי מלכה
הכלה רבקה בת המנוח יעקב אזמירלי
כ"א לפי"כ .החופה שבט תרפ"ט .חו"ג עשר לא"י.
6
כסלו [פ"ט] .החתן בער בן המנוח פאיוויל הורנישטיין
תכשיטין לפי"כ
הכלה דינה בת הא'[דון] יעקב חסון
מזומנים  10לא"י ,נדוניא לפי"כ ,סמוכים על שולחנו שנתיים ימים
ואם לא יאותו מחויב אבי הכלה לתת להם לפרנסת[ם] שלש לא"י לחדש
מתחייב החתן שכל מה שירויח ממשכורתו בזמן היותם סמוכים על שולחנו למוסרם לחותנו
ולהכניסם במקום בטוח לשם הזווג הנ"ל חוץ מלא"י אחת שיתן החתן לאמו אם לא תנשא לאיש.
7
ג' טבת פ"ט .הא'[דון] מרקו חיים שבתי בן דניאל קטאריבאס
הכלה רבקה בת הא'[דון] אברהם ירושלמי
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה בח'[דש] טבת הבעל"ט תרפ"ט.
[דף  48ע"ב]
8
כ"ד טבת פ"ט .הבחור יעקב בן המנוח אברהם טיליאס

תכשיטין לפי"כ
הכלה רג'ינה בת שלמה ישראל
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,ספה ,והוצאות החתונה עליה
חו"ג  10לא"י .החופה לא יעבור מאב תרפ"ט.
9
כ"ז טובת פ"ט .החתן אברהם ב'[כר] יהודה ונוסופסקי (?)
תכשיטין לפי"כ
הכלה הג'[ברת] נעמי בת יוסף הלוי
מזמונים [!] חמשים לא"י ,עשרים לא"י שמנה ימים לפני החופה לקנות בהם רהיטים והוצאות החופה,
ושלשים לא"י ביום החתונה .חו"ג [ 10לא"י].
נדוניא לפי כבודה ,ומכונת תפירה.
בחופה בח'[דש] שבט הבעל"ט התרפ"ט.
10
ב' שבט פ"ט .החתן שלמה בן המנוח יהושע חרבוני
הכלה הג'[ברת] אסתר בת מרדכי מזרחי
כ"א לפי"כ .החופה בשבט התרפ"ט.
חו"ג עשר לא"י.
[דף  49ע"א]
11
שבט פ"ט .הבחור אברהם בן המנוח שלמה בחבוט
הכלה הג'[ברת] יפה (ג'אמילה) בת הא'[דון] יוסף ענקרי
כ"א לפי"כ .החופה באדר א' הבעל"ט .חו"ג  5לא"י.
12
ו' אד"א [=אדר א'] פ"ט .הבחור נסים המכו'[נה] בכור בן הא'[דון] שוקרי נסים לוי
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה דבורה בת הא'[דון] מר יעקב ששון
מזומנים מאה וחמשים לא"י ינתנו במקום בטוח ע"ש שניהם
נדוניא לא פחות מחמשים לא"י .חו"ג סך  10לא"י .החופה בפסח הבעל"ט תרפ"ט.
13
כ"ה אד"א פ"ט .החתן הבחור אשר בן המנוח טוביה כהן
תכשיטין לפי"כ.
הכלה בת המנוח יהושע מזרחי.
שטר קרידי פונציי [=פונסיי] מצרי ,תכשיטין זהב בסך  20לא"י,
נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה .חו"ג סך עשר לא"י.
החופה בתשרי התר"ץ הבעל"ט.
[דף  49ע"ב]

14
ט"ו אד"ב תרפ"ט .הא'[דון] יוסף בן המנוח דוד אלבו
מקבל עליו לזון ולפרנס את בני אשתו ורהיטי [בית]
הג'[ברת] תמר בת המנוח מסעוד בן חיים
נדוניא לפי"כ .החתונה לא יעבור מח'[דש] סיון הבעל"ט התרפ"ט.
חו"ג חמש לא"י.
15
כ' ניסן תרפ"ט .החתן משה בן המנוח יצחק כהן
הכלה חנה בת הא'[דון] יעקב צרפתי
תכשיטין לפי"כ רהיטי בית לפי"כ
מזומנים  40לא"י  8ימים לפני החופה
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י.
החופה לא יעבור מר"ח טבת התר"ץ.
16
כ"ה ניסן תרפ"ט .החתן נסים בן הא'[דון] אליהו ישראל
תכשיטין לפי"כ
הכלה מזל אסתר בת הא'[דון] יחזקאל מזרחי
מזומנים  20לא"י ,נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת יד תפירה,
חו"ג חמש לא"י .החופה לא יעבור מתשרי הבעל"ט התר"ץ.
[דף  50ע"א]
17
אייר פ"ט .הבחור שלמה המכו'[נה] בכור בן הא'[דון] אברהם ירושלמי
הכלה פירלה וידה בת הא'[דון] נסים סאפורטה
כ"א לפי"כ .החופה ניסן התר"ץ .חו"ג חמשה לא"י.
18
ד' אייר פ"ט .הבחור יצחק (זאק) בן הא'[דון] ברוך (בוריס)
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] שמעון גולדנברג
מזומנים שלש מאות לא"י נדוניא לפי"כ.
חו"ג  20לא"י .החופה ל"ג בעומר י"ח אייר דנא.
19
ה' אייר פ"ט .הבחור אליהו בן הא'[דון] דוד אבטליון\
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שמחה בת הא'[דון] מר אהרן פיפאנו
מזומנים  150לא"י ,היינו מאה לא"י שמנה ימים לפני החופה לקנות מגרש ולהרשם [!] ע"ש הכלה
חמשים לא"י למשך ארבעה שנים מיום כניסתם לחופה כל שנה שתים עשרה לא"י וחצי .חו"ג  20לא"י.
החופה לא יאחר משנה.

[דף  50ע"ב]
20
ט"ו סיון פ"ט .הבחור מר שלמה בן הא'[דון] הנ'[כבד] מר נסים לוי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה ליזה בת הא'[דון] יצחק בינדולי
מזומנים שלשים לא"י ביום החופה .נדוניא לפי"כ,
ארון וראי ,מכונת תפירה .חו"ג חמש לא"י.
החופה בח'[דש] סיון התר"ץ הבעל"ט.
21
כ"ט סיון פ"ט .הבחור יעקב בן הא'[דון] נסים מזרחי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה בתו'[לתא] שפי'[רתא]? מ'[רת] חנה ת"י בת הא'[דון] ברוך (בוריס)
נדוניא לפי"כ .הכתובה תכתב בסך אלף לא"י.
חו"ג סך  25לא"י .החופה לא יעבור מיום ח' תמוז הבעל"ט.
22
א' תמוז פ"ט .האדון משה בן הרב אהרן בן שמעון
תכשיטין לפי"כ .להכלה במזומנים ט"ו לא"י בעד שמלות ו[תכשיטין]
הכלה יפה בת המנוח מרדכי לניאדו .נדוניא לפי"כ.
החופה ט"ו באב תרפ"ט .חו"ג ומ"ז  25לא"י.
[דף  51ע"א]
23
ו' תמוז פ"ט .החתן הבחור מר רפאל בן הא'[דון] יוסף לאני (?)
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אסתר בת הא'[דון] יצחק כהן
נדוניא לפי"כ ,ג' זוגים צמידי זהב .כלי כסף ,סכינים  ,2מזלגות  ,2כפות .2
החופה אב תרפ"ט .חו"ג ומ"ז עשר לא"י.
24
י"ז תמוז פ"ט .הבחור אברהם בן יוסף שבתי (שבסלי)
תכשיטין לפי"כ.
הכלה הג'[ברת] רוזא בת מרדכי שבתי (שבסלי)
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה ט"ו באב פ"ט.
25
ט"ו אב פ"ט .שמואל בן יונה עבו
זוג צמ[י]דים זהב.
הכלה מרים בת יעקב סבאח.
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי בין שניהם .החופה תשרי התר"ץ הבעל"ט.
חו"ג ומ"ז עשרה ליאי.

26
י"ז אלול פ"ט .החתן יעקב בן הא'[דון] משה סמרה
תכשיטין לפי"כ.
הכלה סובחייה בת הא'[דון] שלמה רומאנו כליפא
מזומנים שלשים לא"י ,מכונת תפירה ,נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז חמשה לא"י .החתונה בח'[דש] טבת תר"ץ .הכתובה  350לא"י.
[דף  51ע"ב]
תר"ץ
1
כ"ה תשרי תר"ץ .החתן רפאל בן אליהו בניהו מזרחי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אג'אני בת המנוח משה סאלם
מזומנים לא"י .נדוניא לפי"כ.
חו"ג חמש לא"י .החופה ניסן תר"ץ.
2
ז' חשון תר"ץ .החתן יהושע בן המנוח אברהם שמעוני
תכשיטין לפי"כ.
הכלה יפה (אירמוזה) בת הא'[דון] יצחק מאיה
נדוניא לפי"כ .חו"ג  5לא"י .החופה סיון תר"ץ.
3
י"ד טבת תר"ץ .החתן נסים יצחק בן הא'[דון] אליהו בן פרחיה
תכשיטין לפי"כ.
הכלה סיניורו בת המנוח דוד מאייה
מזומנים מאה וחמשים לא"י ,נדוניא לפי"כ
חו"ג ומ"ז חמשים לא"י .החופה אלול תר"ץ.
[דף  52ע"א]
4
ד' שבט תר"ץ .החתן חיים בן ח"א מר אברהם מזרחי פרסי
תכשיטין עשר לא"י ,בגדים להכלה לא פחות מחמש עשרה לא"י,
ארון וראי ,מכונת תפירה זינגר ,מטות ברזל שנים ,כרים וכסתות וכלי מטבח
הכלה סאלימה בת הא'[דון] יוסף שבתי
מלבושין אשר יש לה .חו"ג עשרה לא"י.
החופה לא יעבור מסיון.
5
ו' שבט תר"ץ .החתן אוריאל (אברהם) בן הא'[דון] יעקב המכו'[נה] בכור לוי

תכשיטין להכלה לפי כבודו.
הכלה הג'[ברת] איסטרלייא בת הא'[דון] דניאל קטאריב'אס
נדוניה לפי כבודה .חו"ג עשר לא"י.
החופה לא יעבור מל"ג לעומר 4תר"ץ.
6
י"א שבט תר"ץ .החתן שלמה המכו'[נה] בכור בן הא'[דון] אברהם ירושלמי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה סולטאנה בת הא'[דון] משה מזרחי
במזומנים חמש עשרה לא"י עשרה ימים לפני החופה.
תכשיטין לא פחות מעשר לא"י ,נדוניא לפי"כ ,ארון וראי,
מכונת תפירה ,ארבע כסאות ,שולחן ,ספה
חו"ג עשר לא"י .החופה לא יעבור מל"ג לעומר תר"ץ.
[דף  52ע"ב]
7
י"א שבט תר"ץ .החתן שלמה המכונה בכור בן הא'[דון] אברהם ירושלמי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה סולטאנה בת הא'[דון] משה מזרחי
מזומנים  15לא"י ,תכשיטין  10לא"י ,מכונת תפירה זינגר,
ארון וראי 4 ,כסאות ,שולחן ,ספה
נדוניא לפי"כ .הכסף [יינתן] עשרה ימים לפני החופה.
החופה לא יעבור מל"ג לעומר תר"ץ .חו"ג  10לא"י
5

8
י"ד שבט תר"ץ .החתן מרקו בן האדון דניאל קטאריבאס
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שמחה (אליגרה) בת הא'[דון] אברהם עזוז
מזומנים  25לא"י .נדוניא לפי"כ ,ארון וראי,
מטות ברזל  ,2מכונת תפירה זינגר
חו"ג  10לא"י .החופה לא יעבור מסיון תר"ץ.
9
ט' אדר תר"ץ .החתן יעקב בן שלום נדף
תכשיטין לפי"כ.
הכלה יוכבד בת המנוח יצחק מזרחי.
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה סיון תר"ץ.
[דף  53ע"א]

 4כך נהוג לרשום בקרב הספרדים' :ל"ג עומר' ולא ב.-
 5חוזר על הקודם בשינויים קלים ,כנראה בעקבות חילוקי דעות בין הצדדים!

10
אדר תר"ץ .החתן שמואל בן הא'[דון] יוסף יקותאלי
תכשיטין לפי"כ .חליפות להכלה לפי"כ.
הכלה שמחה בת הא'[דון] יצחק כהן
נדוניא לפי"כ .חו"ג  20לא"י .החופה לא יעבור מפסח תר"ץ.
11
ט"ו אדר תר"ץ .החתן שלמה בן מרדכי כהן .תכשיטין לפי"כ.
הכלה רבקה בת המנו'[ח] יהושע הילמן
נדוניא לפי"כ .ב') חלק המגיע לה בירושת אביה.
חו"ג עשרים לא"י .החופה ל"ג לעומר.
12
כ"ג אדר תר"ץ .החתן שלום בן הא'[דון] אליהו אזולאי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רבקה בת המנוח משה אלבו
נדוניא לפי"כ .הדירה בבית אבי החתן.
חו"ג חמש לא"י .החופה תשרי תרצ"א.
13
כ"ב ניסן תר"ץ .האדון יוסף בן המנוח אליהו אידי
הכלה שמחה בת הא'[דון] אברהם [א]לגראבלי
כ"א לפי"כ .החופה שבועות תר"ץ .חו"ג חמש לא"י.
[דף  53ע"ב]
14
כ"ב ניסן תר"ץ .החתן גרשון בן הא'[דון] שבת[י] שפופי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה גויא בת הא'[דון] שמואל לוי
נדוניא לפי"כ .החופה תשרי תרצ"ב .חו"ג עשר לא"י.
15
כ"ה ניסן תר"ץ .החתן זאב (דיב) בן הא'[דון] הנ'[כבד] מר אליהו כהן
הכלה תמר בת המנוח יעקב כהן
כל אחד לפי כבודו .מזומנים להחתן חמש לא"י.
החופה שבועות תר"ץ .חו"ג עשר לא"י.
16
ו' אייר תר"ץ .החתן משה בן הא'[דון] אליהו אלגאזי .תכשיטין לפי"כ
הכלה רבקה בת הא'[דון] יצחק הירמן נדוניא לפי"כ ,ארון וראי,

מכונת תפירה (רגל) ,שטר גורל הלואה וח[סכון]
החופה תשרי תרצ"א .חו"ג עשר לא"י.
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17
כ"א אייר תר"ץ .האדון מר מסעוד בן הא'[דון] ציון עגיב יצ"ו
תכשיטין לפי כבודו.
הכלה איסטירלייא בת הא'[דון] ישראל דרעי
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ח'[דש] אלול תר"ץ ולא יעבור.
[דף  54ע"א]
18
ו' סיון תר"ץ .פייבל ב"ר אליעזר הלוי הורביץ
הכלה שרה בת המנוח יצחק חכים
החתן מתחייב לתת להכלה עשרה לא"י בעד
חליפות עבורה ,רהיטי בית וכלי בית ומטבח לפי"כ
חו"ג סך חמש לא"י .החופה בח'[דש] תמוז תר"ץ.
19
[כב?] סיון תר"ץ .החתן אהרן בן הא'[דון] יהודה מולכו
תכשיטין לפי"כ
הכלה וניזיאה בת הא'[דון] נסים עזרא
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה תשרי תרצ"א.
20
ג' תמוז תר"ץ .החתן מורינו בן הא'[דון] יצחק אירמוזה
הכלה פירלה בת הא'[דון] שלמה (סאלים) שבתי
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה סיון תרצ"א.
21
אב תר"ץ .החתן אברהם בן המנוח עזרא חורי
הכלה חנה עליזא בת הא'[דון] עזרא אהרן
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי וכלי בית לפי"כ,
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשרים לא"י .החופה בח'[דש] אב תרצ"א.
[דף  54ע"ב]
22
אב תר"ץ .החתן יצחק בן מסעוד אזולאי
תכשיטין לפי"כ ,כלי בית ורהיטי בית לפי"כ.
הכלה רבקה בת המ'[נוח] משה יוסף המ'[כונה] בכור יקואל
 6אגודה בשם 'הלואה וחסכון' נוסדה בראשית המאה העשרים על ידי איכרים ארצישראליים ,ובשנות העשרים הפכה לבנק.
מוסד זה הוא שהעניק אשראי לשוק מחנה יהודה בירושלים בשנת  ,1930והשוק אף נקרא על שמו .ראו:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%95%D
7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F

מזומנים ארבעים לא"י נדוניא לפי"כ.
חו"ג עשר לא"י .החופה ניסן תרצ"א.
23
ז' אלול תר"ץ .החתן אברהם בן הא'[דון] יכין מזרחי
הכלה גאלדה זהבה בת הא'[דון] יוסף הורניסטיין
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ניסן תרצ"א.
24
ט"ו אלול תר"ץ .החתן יהודה בן המנוח יוסף המ'[כונה] בכור כהן
תכשיטין לפי כבודו.
הכלה מזל בת המ'[נוח] משה שבתי קמחי.
שלשים לא"י ביד החתן בעד נדוניא שיעשו לה.
חו"ג חמש לא"י .החופה בכסלו תרצ"א.
25
כ"ד אלול תר"ץ .החתן הא'[דון] דוד בן המנוח יחיא שטרית
תכשיטין לפי"כ .הוצאות החופה עליו.
הכלה טילה בת המנוח אהרן יוחננוף
נדוניא לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
החופה לא יעבור מח'[דש] כסלו .חו"ג חמש לא"י.
[דף  55ע"א]
תרצ"א
1
[?] תשרי .הא'[דון] דוד בן ישראל גארו
הכלה שמ[ח]ה בת המנו'[ח] משה כהן
החתן תכשיטין לפי"כ.
הכלה תכשיטין  15לא"י .נדוניא לפי"כ .מכונת תפירה רגל ,ארון וראי,
מטות ברזל ומזרנות  ,2שש כסאות ,שולחן ,שעון קיר ,וכלי זכוכית
החופה ט"ו חשון .חו"ג חמש לא"י.
2
החתן שלום ן' המנוח יצחק סבח
תכשיטין לפי"כ .רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה שרה בת מר מרדכי שושני.
מזומנים  20לא"י .חמשה לא"י לתכשיטין ו  15לנדוניא
החופה ח' שבט תרצ"א .חו"ג ומ"ז חמש לא"י.
3
ט"ו כסלו .הא' בנימין בן הא'[דון] אברהם יושע
הכלה אסתר בת מרדכי מזרחי
כ"א לפי"כ .החופה כ"ח טבת הבעל"ט תרצ"א

חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
[דף  55ע"ב]
4
כ"ו כסלו תרצ"א .החתן יעקב בן הא'[דון] מר משה סמרא
תכשיטין לפי"כ .רהיטי בית וכלי בית לפי כבודו.
הכלה סובחייה בת הא'[דון] משה ג'אג'אתי
מזומנים חמשים לא"י .נדוניא לא פחות מעשרים לא"י.
הכתובה תהיה סך שלש מאות לא"י .חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
החופה בר"ח אדר הבעל"ט התרצ"א.
5
י"ד שבט תרצ"א .החתן משה בן הא'[דון] ישראל חיון יצ"ו
תכשיטין לפי כבודו.
הכלה רשל בת המנוח יאודה כהן
נדוניא לפי חצי הבית אשר נפלה בירושה מאביה
להעבירה בטאבו ע"ש [=על שם] שניהם .חו"ג  10לא"י.
החופה לא יעבור מט"ו באב תרצ"א.
6
כ"ב טבת תרצ"א .הא'[דון] מכלוף בן המנוח דוד רובץ
תכשיטין לפי"כ.
הכלה ריינה בת המנוח נסים מזרחי
נדוניא לפי"כ .החופה ניסן תרצ"א .חו"ג  10לא"י.
[דף  56ע"א]
7
ח' שבט תרצ"א .הבחור אברהם (אלבר) בן המ'[נוח] אליהו אזולאי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה הג'[ברת] מרגלית בת הא'[דון] יוסף זכאי
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשרה לא"י .החופה ניסן תרצ"א.
8
ח' שבט תרצ"א .הבחור יצחק בן הא'[דון] רבא אברהמוף
תכשיטין לפי"כ .רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה שמחה בת הא'[דון] אברהם לוי
נדוניא לפי"כ .החופה בח' כסלו תרצ"ב .חו"ג עשרה לא"י.
הערה בשולי הרישום :השדיכון [=צ"ל השידוכין] נתבטלו.
9
י"ז אדר צ"א .הבחור סעדיה ן' המנוח יצחק עשאהל [!]
תכשיטין לפי"כ.

הכלה רוזא שושנה בת הא'[דון] שלמה [א]לבחר
נדוניא לפי"כ .ב' מטות ברזל ומה שעליהן,
ארון בגדים ,שולחן ,ג' כסאות ,חו"ג עשרה לא"י.
החופה תשרי תרצ"ב .הכתובה  250לא"י.
[דף  56ע"ב]
10
י"ח ניסן צ"א .הבחור אברהם מאיר ן' הא'[דון] ימין [א]לבחר
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שרה בת המנו'[ח] יעקב סמחון
מזומנים ותכשיטין לא פחות משלשים לא"י.
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ט"ו באב תר[צ"א]
11
י"ט ניסן צ"א .האדון יצחק בן הא'[דון] מימון חסין
תכשיטין לפי"כ.
הכלה רג'ינה בת הא'[דון] שלמה צרפתי
נדוניא לפי"כ .חו"ג ומ"ז עשרה לא"י .החופה תשרי תרצ"ב.
12
י"ט ניסן צ"א .האדון משה בן המנוח רחמים מוגרבי
הכלה בדיעא בת מר יוסף אידי
כ"א לפי"כ .החופה ל"ג לעומר תרצ"א .חו"ג ומ"ז חמשים לא"י.
הערה בשוליים :נתבטלו.
13
[ריק]
[דף  57ע"א]
14
ר"ח (?) אייר תרצ"א .החתן רחמים בן הא'[דון] דוד מזרחי
תכשיטין לפי"כ .כלי בית ורהיטי בית לפי"כ.
הכלה שולמית בת הא'[דון] יוסף עטיה
מזומנים מאה ליאי ,היינו ביום החופה  10לא"י
וחמש עשרה לא"י שטר לשנה מיום החופה.
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י .ניסן תרצ"ב.
15
ח' אייר צ"א .החתן משה בן המנוח רחמים מוגרבי
תכשיטין לפי"כ .הכתובה בסך  500לא"י.
הכלה גאמילה בת שלמה נח אידי
נדוניא לפי"כ .חו"ג  50לא"י .החופה י"ח אייר צ"א.

[הערה בשוליים ]:נתבטלו
16
ח"י אייר צ"א .החתן יהודה בן הא'[דון] ראובן כהן
תכשיטין לפי"כ .מוהר להכלה חמש עשרה לא"י.
הכלה חנה בת הא'[דון] נח כהן
נדוניא לפי"כ .הכתובה סך  100לא"י.
החופה ט"ו באב תרצ"ב .חו"ג עשר לא"י.
[דף  57ע"ב]
17
ח"י אייר תרצ"א .החתן יוסף ן' הא'[דון] אלעזר ארוואץ
תכשיטין לפי"כ .כלי בית ורהיטי בית לפי"כ.
הכלה פרידה בת הא'[דון] יצחק אגוואדיש
מזומנים  100לא"י .חו"ג  10לא"י.
החופה לא יעבור מתשרי תרצ"ב.
18
כ"ג אייר תרצ"א .החתן מרדכי בן הא'[דון] יוסף מותולה
תכשיטין לפי"כ.
הכלה בת שבע בת הא'[דון] אהרן פיפאנו
מזומנים לפי"כ .נדוניא לפי"כ.
החופה תשרי תרצ"ג .חו"ג עשרים לא"י.
19
כ"ג סיון תרצ"א .הבחור שלמה בן שמואל יוחננוף
תכשיטין לפי"כ.
הכלה מלכה בת מנחם סלאמה.
נדוניא ,לא פחות משש חליפות שמלות,
ארון וראי ,ספה אחת .חו"ג חמש לא"י.
החופה לא יעבור מח'[דש] כסלו התרצ"ב.
[דף  58ע"א]
20
אב תרצ"א .הא'[דון] עטיא ן' המנוח נסים רומאנו
הכלה הג'[ברת] מרגלית בת המנוח יוסף קמחט
כ"א לפי"כ .חו"ג עשרה לא"י .בחופה בח'[דש] כסלו תרצ"ב.
21
כ"ו אב תרצ"א .החתן אבנר סלאמון ן' הא'[דון] יוסף עטיא
הכלה אילנא בת הא'[דון] מסעוד פאריינטי
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ניסן תרצ"ב.

22
כ"ו אב תרצ"א .החתן חיים שבתי ן' הא'[דון] זאב וואלף ליאון
הכלה אליגרה בת המנוח יאודה אבושדיד
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ניסן תרצ"ב.
תרצ"ב
1
ג' תשרי צ"ב .החתן חיים ן' המנוח משה קאפון
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שרה בת הא'[דון] חיים וי[י]ס
מזומנין [!] ששים לא"י ,חדר מרוהט ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג עשר לא"י .החופה שבט תרצ"ב.
[דף  58ע"ב]
2
כ"ג תשרי צ"ב .החתן אברהם ן' שלום השאש
הכלה שרה בת אברהם אלבו
כ"א לפי כבודו .החופה סיון תרצ"ב.
חו"ג סך חמש לא"י.
3
י"ב כסלו .החתן סולימאן ן' מוסא ענוואר (?)
מוהר להכלה שלש עשרה לא"י.
הכלה מרים בת שלמה בונאן
חמש עשרה לא"י בעד נדוניא
הסך הנ"ל עשרים ושמנה לא"י
יעשו בין שניהם נדוניא להכלה
ורהיטי בית וכו' .חו"ג חמש לא"י.
החופה לא יעבור מר"ח אד"א דהאי שתא [=תרצ"ב]
4
ט"ז שבט צ"ב .יום טוב ן' הא'[דון] מרדכי נחמיאס
תכשיטין לפי"כ ורהיטי בית לפי"כ.
[הכלה] רבקה בת הא'[דון] שמואל בכר
מזומנים  45לא"י נדוניא לפי"כ.
חו"ג ומ"ז  10לא"י[ .החופה] שבט תרצ"ג.
[דף  59ע"א]
5
א' שבט צ"ב .החתן יעקב בן נסים מלמד

הכלה פירלה בת הא'[דון] יוסף יחיא ששון
כ"א לפי"כ .החו'[פה] בח'[דש] סיון תרצ"ב.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
6
ו' (?) אד"א צ"ב .החתן דניאל בן המנוח יעקב לוי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה אילברה (?)בת הא'[דון] אשר מיג'אן
מזומנים שמנים לא"י ,נדוניא לפי"כ,
ב' מטות ברזל ותשמישיהן ,ארון וראי.
החופה לא יעבור מח'[דש] שבט התרצ"ג.
חו"ג ומ"ז סך חמש לא"י.
7
כ"ח אד"א צ"ב .החתן יוסף חיים בן הא'[דון] יעקב עמארה
תכשיטין לפי"כ .אחר החתונה דירה לבדם ,רהיטים וכלי בית לפי"כ.
הכלה אסתר בת הא'[דון] יצחק כהן
מזומנים עשרים וחמש לא"י לפני החופה  8ימים,
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה תשרי תרצ"ג.
[דף  59ע"ב]

[דף  60ע"א]
10
כ"ד סיון צ"ב .החתן מאיר בן המנוח מרדכי מלכה
תכשיטין לפי"כ.
הכלה מלכה בת הא'[דון] משה עלי.

11
ט' תמוז צ"ב .החתן יוסף ן' הא'[דון] שמעון סיאג
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה אמיליא בת המ'[נוח] אהליאב זיתוני
מזומנים שלש עשרה לא"י ט"ו ימים לפני החופה,
זוג צמידים זהב ,זוג נזמים זהב ,ארון וראי ,מכונת תפירה עם רגל ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג ומ"ז חמש לא"י .החופה לא יעבור מר"ח אלול [תר]צ"ב.
12
י"ב אב צ"ב .החתן מנוח ן' ה'[מנוח] יוסף פראנקו
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי כבודו
הכלה טובה בת הא'[דון] בן ציון בוטון
 400אמות קרקע במגרשו הידוע לו ,נדוניא לפי"כ

חו"ג סך חמש לא"י .החופה ט"ו באב התרצ"ג.
[דף  60ע"ב]
13
י"ב אב צ"ב .החתן יוסף ן' המנוח שלמה אלקיים
תכשיטין ושמלות להכלה לפי כבודו.
הכלה רוחמה בת המנוח סאלים כהן
חליפות שמלות שיש לה .חו"ג  17לא"י.
החופה לא יעבור מר"ח אלול [תרצ"ב].
14
י"ז אלול צ"ב .החתן ויקטור בן הא'[דון] ציון עבד אל עזיז
הכלה ליזא בת נתנאל כהן
כ"א לפי"כ .החופה טבת תרצ"ג .חו"ג חמש לא"י.
תרצ"ג
1
ד' תשרי צ"ג .הבחור יעקב בן הא'[דון] יצחק לוי
הכלה שרה בת המנוח שלמה בכר
כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מח'[דש] כסלו התרצ"ג.
חו"ג ומ"ז  10לא"י.
2
י"ט תשרי צ"ג .הבחור אהרן ב"ר מנחם פינטו
תכשיטין ורהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה צפורה בת המנוח נסים עטיה.
מזומנים  100לא"י ולהניחם במקום [בטוח] על שם שניהם,
נדוניא ותכשיטין לא פחות מ  50לא"י.
החופה בסיון הבעל"ט [תר]צ"ג .חו"ג  5לא"י.
[דף  61ע"א]
3
כ"ג תשרי צ"ג .הבחור עובדיה בן אברהם הלוי
הכלה מלכה בת מנחם סלאמה
כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מר"ח טבת
הבעל"ט [תר]צ"ג .חו"ג עשר לא"י.
4
ז' חשון צ"ג .הבחור ראובן בן הא'[דון] שלום לוי
הכלה רבקה בת המנוח נסים לוי.
כ"א לפי"כ .החופה לא יעבור מח'[דש] שבט [תר]צ"ג

חו"ג חמש לא"י.
5
י"ד חשון צ"ג .הבחור אליהו חי ן' הא'[דון] עזרא מזרחי
הכלה אורו בת הח'[כם] משה מראש
כ"א לפי כבודו .החופ'[ה] לא יעבור מר"ח כסלו שבט צ"ג.
חו"ג ומ"ז חמש לא"י.
6
כ"א חשון צ"ג .החתן דוד ן' המנוח יאודה דאנה
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה רבקה בת הא'[דון] שלמה גולדשטיין
נדוניא לפי"כ .מכונת תפירה רגל ,ארון וראי,
לב ושרשרת זהב ,טבעת זהב.
חו"ג חמש לא"י .החופה בח'[דש] כסלו הבעל"ט התרצ"ד
[דף  61ע"ב]
7
כ"ב חשון צ"ג .הבחור עזרא ן' המנוח דיב כהן
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה זאכייה בת הא'[דון] אברהם טרב כהן
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה סיון תרצ"ג.
8
כ"ח מרחשון צ"ג .החתן מר נסים ן' הא'[דון] אברהם ירושלמי
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה לונא בת הא'[דון] מר נסים מארו
מזומנים סך עשרים לא"י שימסרו מהיום ביד אבי החתן
לעשות מלבושין להכלה לא פחות משתי חליפות שמלות שלימות.
חו"ג עשר לא"י .החופה לא יעבור מט"ו בשבט תרצ"ג.
9
ב' כסלו .החתן שלם ן' אברהם מואס .תכשיטין לפי"כ
הכלה רחל בת אליהו זיתוני דעבוס (?)
תכשיטין ,ב' זוגי צמ[י]דים זהב ,שרשרת זהב וש[תי?]
לירות וחצי זהב תורכי .נדוניא לפי"כ.
חו"ג ומ"ז חמש לא"י .החופה ר"ח טבת התרצ"ד.
[דף  62ע"א]
10
ז' כסלו צ"ג .הבחור דוד ן' הא'[דון] יוסף עטיאס
תכשיטין לפי"כ רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.

הכלה לינדא בת המ'[נוח] יוסף ג'אג'אתי
מזומנים  30לא"י ביום החנוכה נדוניא לפ"כ
מכונת תפירה עם רגל .החופה טבת תרצ"ד.
חו"ג ומ"ז חמש לא"י.
11
י"ב כסלו צ"ג .הבחור רפאל ן' המנוח חי סאבאג
תכשיטין לפי"כ רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה אסתר בת המ'[נוח] מרדכי מלכה
חצי שטר קרידי פונסייא מ' 199.037
נדוניא לפי"כ מכונת יד תפירה ארון וראי
החופה בח'[דש] ניסן תרצ"ג .חו"ג ומ"ז חמש לא"י.
12
י"א טבת צ"ג .הבחור משה ן' הא'[דון] מכלוף כהן חדאד
תכשיטין לפי"כ 20 .לא"י .לעשות שמלות להכלה.
הכלה ויקטוריא בת הא'[דון] יוסף בטיטו
מכונת תפירה רגל סינגר .חו"ג חמש לא"י.
החופה ל"ג לעומר תרצ"ג.
[דף  62ע"א]
( 14דילג על )13
י"ז טבת צ"ג .הבחור חיים ן' הא'[דון] נסים לוי
תכשיטין ורהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה טובה בואינה בת הא'[דון] יקותיאל נבון
נדוניא לפי"כ .החופה סיון הבעל"ט התרצ"ג.
חו"ג ומ"ז .סך חמש לא"י.
15
י"ז טבת צ"ג .הבחור שלמה ן' המ'[נוח] סאלם דלעי
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ
הכלה מרגלית בת הא'[דון] נסים לוי
נדוניא לפי"כ חו"ג ומ"ז סך חמש לא"י.
החופה בח'[דש] טבת הבעל"ט התרצ"ד.
16
ט"ז שבט צ"ג .הבחור נסים ן' המנוח אברהם צבא
הכלה אורו המכו'[נה] מירקאדה בת המ'[נוח] אברהם בכר
כ"א לפי"כ חו"ג עשרים לא"י החופה ניסן תרצ"ג.
17
ט"ז שבט צ"ג .הבחור יצחק ן' המנוח אברהם חקיאל
לאה בת הא'[דון] ציון ן' חיים

כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה תשרי תרצ"ד.
[דף  63ע"א]
18
כ"ג שבט תרצ"ג .הבחור שלמה (פואד) ן' יצחק נוח אידי
הכלה נחמה בת מנוח יצחק סתהון
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה ר"ח אדר תרצ"ג.
19
ט"ז אדר תרצ"ג .החתן אברהם ן' המנוח יחיא פדידא
במזומנים להכלה  25לא"י לצרכי בית.
הכלה ריינה בת הא'[דון] שלמה אבוטבול
תכשיטין לא פחות משלשים לא"י ,מכונת תפירה רגל,
ארון וראי ,נדוניא לפי"כ ,חו"ג עשר לא"י
החופה סיון התרצ"ג.
20
י"ז אדר תרצ"ג .החתן דוד ן' יוסף זינו
הכלה רחל בת הא'[דון] יצחק סאמון
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה אדר תרצ"ד.
21
ט"ז ניסן תרצ"ג .החתן הא'[דון] מר יעקב ן' המנוח שאול נימקובסקי
הכלה רחל בת המ'[נוח] יעקב מאיר
רהיטי בית ,מטות ברזל ,שולחן ,כסאות  ,6ארון,
לא פחות מט"ו לא"י ,נדוניא לפי"כ.
החופה לא יעבור מל"ג לעומר .חו"ג עשר לא"י.
[דף  63ע"ב]
22
י"ז ניסן צ"ג .החתן יוסף בן הא'[דון] מיכאל כהן
תכשיטין לפי"כ.
הכלה פרחה בת הא'[דון] יצחק כהן
תכשיטין לא פחות משש לא"י ,מכונת [תפירה] רגל,
נדוניא לא פחות מעשר לא"י .חו"ג עשר לא"י.
החופה לא יעבור מט"ו באב תרצ"ג.
הערה בשוליים :נתבטלו.
כג
כ' ניסן צ"ג .הבחור נסים חי ן' הא'[דון] אברהם מיג'אן
תכשיטין ,רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה אסתרינה בת הא'[דון] אברהם איספורמיס

נדוניא לפי"כ .החופה טבת תרצ"ד .חו"ג עשרים לא"י.
כד
ב' שבט צ"ג .החתן משה ן' הא'[דון] שאול מזרחי
הכלה שושנה בת הא'[דון] אליהו ביבאס
כ"א לפי"כ .החופה תשרי תרצ"ג [=צ"ל תרצ"ד] .חו"ג עשר לא"י.
כה
כ"ה אייר [צ"ג] .הבחור נחום בן הא'[דון] יוסף מזרחי
הכלה פרחה בת הא'[דון] יצחק כהן
תכשיטין ,מכונת תפירה רגל ,ונדוניא
לא פחות מארבעים לירות א"י.
החופה לא יעבור מסיון תרצ"ד .חו"ג חמש לא"י.
[דף  64ע"א]
כו
י"א סיון צ"ג .הבחור בנימין ן' הא'[דון] משה אזולאי
תכשיטין וכלי בית ורהיטי בית לפי"כ.
הכלה קאדין בת הא'[דון] מנחם חאדוקה [!]
נדוניא לפי"כ .החופה סיון תרצ"ד .חו"ג חמש לא"י.
27
י"א סיון צ"ג .הבחור יצחק בן אברהם אבינו [!]
 10לא"י ביד הכלה לרהיטי בית.
הכלה בת המנוח יצחק חכים.
נדוניא לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ט"ו אב תרצ"ג.
28
י"ח סיון צ"ג .הבחור מימון נסים ן' הא'[דון] מנשה חסין
הכלה אסתר בת המנוח יוסף ג'אג'אתי
כ,א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה תמוז תרצ"ג.
29
י"ט סיון צ"ג .הבחור אליעזר ן' הא'[דון] משה לוי
הכלה אסתר בת המנוח מנשה (?) יצחקוף
כ"א לפי"כ .חו"ג  25לא"י .החופה  10תמוז תרצ"ג.
30
[נותר ריק]
[דף  64ע"ב]
31

א' אב תרצ"ג .הבחור אליהו ן' הא'[דון] מר יוסף אבוטבול
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה סעדה בת הא'[דון] אליהו יונה
אבי הכלה מזומנים מאתים לא"י,
נדוניא לא פחות מחמשים לא"י
החופה ר"ח כסלן תרצ"ד .חו"ג ומ"ז חמשים לא"י.
32
י"ד אב תרצ"ג .החתן יעקב ן' הא'[דון] רא (?) (בעט אחר) דוד חסון
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה שמחה בת הא'[דון] ישראל שמול
מזומנים עשרים לא"י ,ארון וראי ,נדוניא לפי"כ,
מכונת תפירה עם רגל .חו"ג  10לא"י.
החופה טבת התרצ"ד.
33
י"ד אב תרצ"ג .החתן יוסף ן' הא'[דון] יעקב אבולונר
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה שושנה בת המ'[נוח] משה מזרחי
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת תפירה עם רגל,
זוג צמידים זהב ,מזומן ביום החופה
חמש לא"י .חו"ג חמש לא"י .החופה טבת התרצ"ד.
[דף  65ע"א]
34
י"ד אב תרצ"ג .החתן דוד ן' הא'[דון] משה לוי
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה רבקה בת הא'[דון] מכלוף מאמאן
מזומנים חמשים לא"י נדוניא לפי"כ ,ארון וראי.
חו"ג חמש לא"י .החופה אב תרצ"ד.
35
החתן שמעון חי ן' הא'[דון] שלום עלמני
תכשיטין לפי"כ ,מאני מסותא ,לפי"כ ,רהיטים וכלי בית לפי"כ
הכלה חאסיבה בת הא'[דון] שלמה חזק ,מכונת תפירה
עם רגל ,כלי נחושת ,נדוניא לפי"כ .חו"ג עשר לא"י.
החופה בח' טבת תרצ"ד.
36
כ"א אב תרצ"ג .החתן אברהם (אלבר) ן' הא'[דון] סלאמון (שלמה) גאלימידי
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ
הכלה רבקה בת הא'[דון] אברהם אלגאזי
חדר מרוהט לשנה נדוניא לפי"כ.

החופה בח'[דש]שבט התרצ"ה .חו"ג חמשים לא"י.
37
כ"ח אב תרצ"ג .החתן בער ן' הא'[דון] יוסף הורנשטיין
הכלה אסתר מירקאדה בת הא'[דון] ן' ציון כהן
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה אב תרצ"ד.
[דף  65ע"ב]
38
כ"ח אב תרצ"ד .החתן יוסף ן' הא'[דון] משה עזרא
תכשיטין לפי"כ .מלבושין להכלה לפי"כ.
רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה חנה בת המ'[נוח] פרץ אייזנברג
החופה אלול תרצ"ד .חו"ג עשרים לא"י.
39
ה' אלול תרצ"ד .החתן יהודה ן' הא'[דון] חיים בכר
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ.
הכלה סול בת הא'[דון] ישעיה מאיה.
מזומנים שלשים וחמש לא"י ,ארון וראי,
מכונת תפירה עם רגל ,ספה ,שולחן
נדוניא לפי"כ .חו"ג שלשים לא"י.
החופה תשרי התרצ"ה ולא יעבור.
40
ה' אלול תרצ"ד .החתן מרדכי בן אשר פרחי
תכשיטין לפי"כ.
הכלה שרה בת הא'[דון] מאיר מזרחי
מזומנים שמנים לא"י ,נדוניא לפי"כ.
החופה תשרי תרצ"ד .חו"ג חמשה לא"י.
[דף  66ע"א]
תרצ"ד
1
כ"ד תשרי .הבחור גבריאל ן' המ'[נוח] יוסף גבריאלוף
הכלה שרה בת המ'[נוח] נתנאל מזרחי.
כ"א לפי"כ .הכתובה תכתב  200לא"י.
החופה לא יעבור מר"ח שבט תשרי תרצ"ד.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
2

כ"ד תשרי .הבחור יצחק בן הא'[דון] אברהם חתוואל
הכלה פירלה בת הא'[דון] שלמה שבתל (?)
החתן מתחייב להכין לפני החופה ארון וראי לבגדים,
מטות ברזל וצורכיהן ,רהיטי בית ,שלחן ,כסאות,
כלי מטבח לפי"כ .הכלה נדוניא לפי"[כ] .חו"ג ומ"ז  10לא"י.
החופה לא יעבור מר"ח ניסן התרצ"ד.
3
כ"ה תשרי .הבחור אברהם (אלברט) ן' הא'[דון] ציון מזרחי
הכלה רוזא בת הא'[דון] דוד מאנו
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה תשרי התרצ"ה.
ד []4
ב' חשון .החתן אליעזר ן' הא'[דון] אליאו אזולאי תכשיטין לפי"כ.
הכלה בניתה בת הא'[דון] שלמה סבאג נדוניא לפי"כ.
זוג צמ[י]דים זהב .הדירה בבית הורי החתן ביפו.
חו"ג חמש לא"י .החופה סיון תרצ"ג]![ .
[ 66ע"ב]
ה
ג' חשון צ"ד .הבחור חיים ן' המנוח יהודה וועקנין
תכשיטין לפי"כ .ארון וראי .מטות ברזל ופורכיה?
שולחן וכסאות ,כלי מטבח לפי"כ
[הכלה] דודו המכונה בוקא בת הא'[דון] יהודה מר חיים
מזומנים חמש עשרה לא"י .נדוניא לפי"כ.
החופה בח'[דש] כסלו התרצ"ד ולא יעבור.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
ו
ד' חשון צ"ד .הבחור רחמים ן' הא'[דון] ברוך
ארבעים לא"י ביד אבי הכלה לקנות מהם רהיטי בית וכלי מטבח
הכלה פאני בת הא'[דון] אברהם ירושלמי
נדוניא לפי"כ .החופה בח'[דש] סיון תרצ"ד .חו"ג  10לא"י.
ז
ב' כסלו צ"ד .הבחור ציון ן' הא'[דון] יוסף אסא
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ
הכלה אולגא בת הא'[דון] רחמים משיח
מזומנים שלשים לא"י .נדוניא לפי"כ.
החופה בח'[דש] סיון תרצ"ד .חו"ג  10לא"י.
[דף  67ע"א]

ח
ד' כסלו צ"ד .הבחור יצחק ן' המנוח רפאל בכר
תכשיטין [נמחק :רהיטים וכלי בית] לפי"כ.
הכלה דודו בת המנוח יוסף שבתו
מזומנים עשרים לא"י ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
נדוניא לפי"כ .חו"ג  20לא"י .החופה טבת תרצ"ד.
ט
ח' כסלו צ"ד .הבחור שמואל ן' הא'[דון] יצחק עזר
תכשיטין לפי"כ .רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה רוזא בת המ'[נוח] משה וארסאנו.
מזומנים חמשים לא"י ,נדוניא לפי"כ
חו"ג  10לא"י .החופה ניסן תרצ"ד.
י
ט"ו כסלו צ"ד .הבחור עובדיה ן' המ'[נוח] יעקב פראש
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה מרים בת מר אברהם קמחי
נדוניא לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה ניסן תרצ"ד.
יא
הבחור אליהו ן' המ']נוח] מנשה עבדאלה
הכלה בדריאי בת המ'[נוח] כדורי אמעלם
כ"א לפי"כ .החופה תשרי תרצ"ה .חו"ג  5לא"י.
[דף  67ע"ב]
יב
ט"ו כסלו צ"ד .הבחור עובדיה ן' הא'[דון] משה מזרחי
הכלה לוג'א (לאה) בת המ'[נוח] שלמה אלפאנדרי
כ"א לפי"כ .החופה טבת תרצ"ד .חו"ג  10לא"י.
יג
כ"ב כסלו צ"ד .יהושע ן' המ'[נוח] זוסע אדילמן
הכלה ביין בינידה בת הא'[דון] שמואל שלמ[ה]
כ"א לפי"כ .החופה ניסן תרצ"ד .חו"ג  10לא"י.
יד
ב' טבת צ"ד .החתן יהושע ן' יעקב חסון
הכלה לאה בת יחזקאל מזרחי
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה בח'[דש] ט[בת?]
טו
י"ג טבת צ"ד .החתן אליעזר ן' הא'[דון] יוסף מזרחי .תכשיטין לפי"כ.

הכלה וידה בת הא'[דון] וידאל נחמן
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה ניסן תרצ"[ד].
טז
י"ד טבת צ"ד .הא'[דון] יעקב ן' המ'[נוח] מאיר שבח
הכלה לאה (ליקא) בת המ'[נוח] רחמים כלב
כ"א לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה אדר תרצ"[ד].
[דף  68ע"א]
יז
י"ט טבת צ"ד .האדון דוד ן' המ'[נוח] יחיא שטרית
הכלה רבקה בת הא'[דון] חנינה דרעע
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"ח .החופה סיון תרצ"ד.
יח
ב' שבט צ"ד .החתן רפאל ן' הא'[דון] יוסף זיתוני (תשקש)
הכלה בתיה (נאבילה) בת הא'[דון] חיים טבלה
כ"א לפי"כ .חו"ג  10לא"י .החופה סיון תרצ"ד.
אחותה בדיעה מתחייבת לתת לאחותה בתיה
להקים במגרשה בתל חי צריף בת[ו]ר מתנה
יט
י"ט שבט צ"ד .החתן דניאל ן' המנוח יעקב אלבו תכשיטין לפי"כ.
הכלה פורט[ו]נה (מזל) בת הא'[דון] אליהו אלגאזי
נדוניא לפי"כ ,חצי מגרש  400אמחות מרובעות בשכונת ברזילי,
חדר לגור בה הזווג לשנה
חו"ג עשרים לא"י .החופה אלול תרצ"ד.
כ
ג' אדר תרצ"ד .החתן אלעזר ן' הא'[דון] חיים חזן .תכשיטין לפי"כ.
הכלה מרגלית בת הא'[דון] יוסף מ' מזרחי
מזומנים שבעים וחמשה לא"י ע"ש [=על שם] שניהם
בהבנק לקנות מגרש נדוניא לפי כבודו
חו"ג עשרים וחמש לא"י .החופה תשרי תרצ"ה.
[דף  68ע"ב]
כא
יוד אדר צ"ד .הבחור יצחק ן' הא'[דון] יחיא דרעי
הכלה שולמית בת הא'[דון] ישראל שמול
כ"א לפי"כ .החופה באדר תרצ"א [=צ"ל תרצ"ה] .חו"ג  10לא"י.
כב

י"ז אדר צ"ד .הבחור מסעוד ן' חנינה דרעי
הכלה סעדה זהרה בת הא'[דון] אברהם כמר[?]
כ"א לפי"כ .חו"ג עשר לא"י .החופה ניסן תרצ"ה.
כג
ב' ניסן צ"ד .הבחור יצחק ן' הא'[דון] שלמה קאלדירון
תכשיטין ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה שרה בת הא'[דון] חנניה איספורמיס
מזומנים  40לא"י ,נדוניא לפי"כ.
חו"ג  10לא"י .החופה סיון תרצ"ד.
כד
י"ג ניסן צ"ד .האדון מר יצחק (איזאק) ן' המ'[נוח] שלמה לוי
הכלה לאה בת הא'[דון] רחמון (?) לוי
כ"א לפי כבודו .החופה ל"ג לעומר תרצ"ד.
חו"ג ומ"ז סך חמש לא"י.
[דף  69ע"א]
כה
ג' ניסן תרצ"ד .הבחור יצחק ן' הא'[דון] יעקב עוואץ יצחק
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה אסתר בת המ'[נוח] חיים רוסו נ"ע [=נוחו עדן]
מזומנים עשרים לא"י ,ומהם יקנו ארון וראי,
מטות ברזל ונדוניא .החופ'[ה] ט"ו באב תרצ"ד.
חו"ג ומ"ז סף חמש לא"י
כו
י"ד ניסן תרצ"ד .הבחור בוריס המ'[כונה] בכור ן' הא'[דון] יחיאל גפרי
תכשיטין לפי"כ .רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה שרה בת הא'[דון] משה יצחק.
נדוניא לפי"כ .החופה ט"ו באב .חו"ג  25לא"י.
כז
כ"ו ניסן תרצ"ד .החתן הבחור בן ציון ן' הא'[דון] בנימין אהרונוף
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה מרגלית בת הא'[דון] יוסף אזולאי
נדוניא לפי"כ ,ארון וראי ,מכונת תפירה רגל.
החופה סיון תרצ"ד .חו"ג עשר לא"י.
[דף  69ע"ב]
כח
ל' ניסן תרצ"ד .הבחור נחום ן' אברהם אבינו (שורבג'י [)]..

תכשיטין לפי"כ .רהיטי בית וכלי בית לפי"כ.
הכלה בת הא'[דון] שלמה גולדישטין
נדוניא לפי"כ .ארון וראי ,מכונת תפירה.
החופה בח'[דש] סיון תרצ"ד .חו"ג עשר לא"י.
כט
[אייר תרצ"ד?] הבחור אליהו בן הא'[דון] ציון בן חיים
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה לאה בת הא'[דון] משה מזרחי
נדונא לפי כבודו .החופה תשרי תרצ"ד .חו"ג סך עשר לא"י.
ל
הבחור יוסף בן הא'[דון] בן ציון אירגאז
תכשיטין לפי"כ ,רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה לאה בת הא'[דון] ציון ן' חיים.
נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה .חו"ג חמש לא"י.
החופה בח'[דש] טבת תרצ"ה.
[דף  70ע"א]
לא
[] אייר תרצ"ד .הבחור אברהם ן' המנוח משה כהן
רהיטי בית וכלי מטבח לפי"כ.
הכלה [חסר שם] ן' [=בת] דוד אריה אלקין כ"ץ
נדוניא לפי"כ .החופה בסיון תרצ"ד .חו"ג עשר לא"י.
לב
[] אייר תרצ"ד .הבחור שלום ן' פינחס נסינבוים
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ .הכתובה תכתב מאתים עשרים וחמש לא"י.
הכלה שמחה בת הא'[דון] דוד כהן.
נדוניא לפי"כ .החופה בח'[דש] תמוז תרצ"ד.
חו"ג ומ"ז סך חמש לא"י.
לג
ח' סיון תרצ"ד .הבחור נחום ן' הא'[דון] יאודה יקואל
תכשיטים ,רהיטים וכלי בית לפי כבודו.
הכלה מטילדה בת הא'[דון] משה קטן
נדוניא לפי"כ ,מכונת תפירה עם רגל.
החופה בח'[דש] תשרי תרצ"ה .חו"ג  10לא"י.
[דף  70ע"ב]
לד
ט"ו סיון תרצ"ד .הבחור מרדכי ן' הא'[דון] אברהם נחמה

תכשיטין ,רהיטים וכלי בית לפי"כ.
הכלה רבקה בת המ'[נוח] יאודה יחיא כהן עד []..
נדוניא לא פחות מארבעים לא"י ,חצי הבית הידועה לה ,וכתב שו"ש שניהם
החופה בח'[דש] כסלו תרצ"ה .חו"ג עשר לא"י.
לה
כ' סיון תרצ"ד .הבחור יהודה ן' הא'[דון] מר מנשה טוויג
תכשיטין ,רהיטים ,כלי מטבח לפי"כ
הכלה ג'אמילה (יפה) בת הא'[דון] יצחק וועקנין
נדוניא לפי"כ .החופה סיון הבע"ל תרצ"ה.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
לו
כ"ז סיון תרצ"ד .הבחור יצחק ן' הא'[דון] מר יהודה לוי
תכשיטין ,רהיטים וכלי מטבח לפ"כ
הכלה סולטאנה בת המ'[נוח] דוד לוי
מזומנים שלשים לא"י ,נדוניא לפי"כ ,ארון וראי.
החופה בח'[דש] ניסן הבע"ל [=הבא עלינו לטובה] תרצ"ה.
חו"ג ומ"ז סך עשר לא"י.
[דף  71ע"א]
לז
כ"ז סיון תרצ"ד .האדון מר דוד ן' המ'[נוח] יחיא שטרית
תכשיטין ,רהיטים וכלי בית ומטבח לפי"כ.
הכלה סובחיי בת הא'[דון] משה פלאח
נדוניא לפי"כ .חו"ג חמש לא"י .החופה בח'[דש] שבט תרצ"ה.
לח
ד' תמוז תרצ"ד .החתן נסים בן הא'[דון] יעקב בכר
תכשיטין לפי"כ .אם לא יאותו דירה לבדם ,רהיטי וכלי בית לפי"כ
הכלה מרגלית בת הא'[דון] עזר ארוואץ
מזומנים חמשים לא"י תשרי תרצ"ה.
לט
ד' תמוז תרצ"ד .החתן אבנר ן' הא'[דון] יוסף עטיא
הכלה רחל בת המ'[נוח] יהושע לוי
כ"א לפי"כ חו"ג חמש לא"י .החופה לא יעבור מתשרי [תר]צ"ה.
מ
ד' תמוז תרצ"ד .החתן יצחק ן' הא'[דון] נסים יאיר.
החתן יצחק ן' הא'[דון] נסים יאיר תכשיטין לפי"כ.
הדירה עם אביו ואם לא יאותו דירה לבדם .רהיטי וכלי בית לפי"כ.
הכלה רחל בת הא'[דון] שמעון סאייג .מזומנים  20לא"י.

שלש לא"י ,חליפה להחתן ,נדוניא לא פחות מתשע חליפות שמלות,
ארון וראי ,מגונה תפירה עם רגל .חו"ג חמש לא"י .החופה לא יעבור מאדר תרצ"ה.
[דף  71ע"ב]
מא
כ"ב תמוז צ"ה .החתן מרדכי נורי ן' מנשה יהודה טוויל
תכשיטין לפי"כ.
הכלה ריינה בת הא'[דון] עבדאלה פינחס
מזומנים  ,60חמשים ע"ש הכלה לעשות מס[]..
עשרה ביד החתן לרהיטי בית
החופה לכשתבוא מבגדד אחרי עבור יוד ימים (?)
חו"ג סך  40לא"י.

