
  ה"תשע_______ חודש ________ יום . ה"ב
    

  
  

  פרוזבול
  }בפני עדים{

  )'נוסח א(
  

היו :ואמר לנו_________________________________ _________ה "בפנינו העדים החתומים מטה בא ה

 הרבני הגדול אשר פה ןעלי עדים שהנני מוסר כל חוב שיש לי לבית הדי

נשיא בית הדין הגדול הראשון לציון הרב : הלא המה, ו"ק ירושלים ת"עיה

הרב הראשי לישראל  חבר בית הדין , ג יצחק יוסף"הראשי לישראל הרה

ג ציון "ד לאו וחבר בית הדין הרבני הגדול הרהג דו"הרבני הגדול הרה

  . כל זמן שארצהאוכל לגבותושכל חוב שיש לי , אלגרבלי

  

  _________________________________________ _____:נאום עד ראשון

  ______________________________________________: נאום עד שני



 

  ד"בס
    

  

  פרוזבול
  }בפני עדים{

  )'נוסח ב(
  

בן _________________ _________ מאשרים בזה כי בא לפנינו,אנו החתומים מטה

הן שנה זו היא שנת השמיטה "ואמר לנו ________ ___________________למשפחת_____________________

, מוסדות ובנקים, תאגידים, חברות, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים

ג "הראשון לציון הרה: הגדול בירושלים הלא המהוהריני מוסר אותם לבית דין

אוכל שכל חוב שיש לי , ג ציון אלגרבלי"הרה, ג דוד לאו"הרה, יצחק יוסף

  . כל זמן שארצהלגבותו

  

____ _____________ _לחודש______ ____________ בשבת ______________ועל זה באנו על החתום היום 

  .ייםוהכל שריר וק,ה לבריאת העולם"שנת תשע

  

  עד________________________ _____________________

  עד____________________________ __________________

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  ד"בס

  
  

  פרוזבול
  }בפני בית דין{

  

בן ______ ________________ובא לפנינו . במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא

הן שנה זו שנת : "ואמר לנו_ ___________________________למשפחת _ _______________________

מוסדות , תאגידים, חברות,השמיטה ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים

אמות ' ויהבית לכון במתנה בקנין ד, והריני מוסר לכם פרוזבול, ובנקים

ועל גביהון ארשית יתכון למיגבי כל חובות דאית , קרקעי מארעא דאית לי

, ואם לא תגבוהו אתם. ו לי דיינא ותגבוהו ותקבלוהו ליומעתה תהו, לי

מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני אגבה כל חוב שיש לי עד 

  ". כל זמן שארצה,היום אצל כל אחד

  

ד שמענו דבריו ויפינו כחו דלא תשמט ליה שביעית ויגבה כל "ואנחנו ב

  .ל"חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחז

  

  .ה"תשע______ ___________חודש _____ ____________ יום ,ק"פה עיה, נו על החתוםובא

  

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 



  

  
  

  ד"בס
    

  

  פרוזבול
  }דיןבפני בית {

  

_____ _____________ר "ב______________'___אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי בא לפנינו ר

הן שנה זו שנת השמיטה ויש לי חובות : "ואמר לנו________ ______________למשפחת

והריני מוסר , מוסדות ובנקים, תאגידים, חברות, בשטר ובעל פה על אנשים

, הרב יצחק יוסףהראשון לציון :המהאותם לבית דין הגדול שבירושלים הלא 

,  שכל חוב שיש לי שאגבה כל זמן שארצהציון אלגרבליהרב , הרב דוד לאו

ד הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש "ואם אין מועילה מסירה אלא בפני בי

  ".לי אגבה בכל זמן שארצה

  

מסר על ________ __________________למשפחת ______ _________________בן ______ _______________והואיל ו 

כתבנו וחתמנו ביום , ל מילי דפרוזבולא כדאמור רבנן"החובות הנ

האי ________ ______________________ה פה "לשנת תשע___  ___________________לחודש_____ ________________

  .ל"שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז

  

  __________________________________נאם

  __________________________________נאם

  __________________________________נאם 

  
 )ל"ש אלישיב זצוק"נוסח הגר(



ד"בס  

    
  

  פרוזבול
  }י שליח"הנעשה עפרוזבול –דיןבפני בית {

  

אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי בא 

ואמר לנו בשמו _________  ________________למשפחת____________________בן_____________________לפנינו

הן שנה זו שנת "_________________________למשפחת ________________בן _______ _______________ובשליחות 

, חברות, חובות בשטר ובעל פה על אנשים_______ ________________השמיטה ויש לי ול 

ריני מוסר אותם לבית דין הגדול שבירושלים וה, מוסדות ובנקים, תאגידים

גציון "ההר,  דוד לאוג"ההר,  יצחק יוסףג"ההרהראשון לציון הלא המה 

ואם אין . שנגבה כל זמן שנרצה__________________________שכל חוב שיש לי ולאלגרבלי

הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי , ד"מועילה מסירה אלא בפני בי

  ".נגבה בכל זמן שנרצהל ש"ולשלוחי הנ

  

מסר על _______________________________למשפחת ______________________בן ___ ____________________והואיל 

____ _______________ל מילי דפרוזבולא כדאמור רבנן כתבנו וחתמנו ביום "החובות הנ

האי שטר __________________________________ה פה "לשנת תשע_____  ___________________לחודש

  .ל"פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז

  

  __________________________________נאם

  __________________________________נאם

  __________________________________נאם 

  
  )ל"ש אלישיב זצוק" הגרי"עפ(



  ד"בס
  
  

  פרוזבול
  }בנק{

  

נציגי  לפנינווובא. במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא

_ __________________________________________________________________________________הלאהם_________________________________בנק

חובות בשטר ובעל פה על  ויש לבנק הן שנה זו שנת השמיטה: " לנווואמר

,  לכם פרוזבוליםמוסר והריאנו ,מוסדות ובנקים, תאגידים,  חברות,אנשים

ועל גביהון , אמות קרקעי מארעא דאית לבנק' קנין דויהבית לכון במתנה ב

וו לי דיינא ותגבוהו ומעתה תה, גבי כל חובות דאית לבנקארשית יתכון למי

זה  לכם פרוזבול שמסרנומעתה כיון , ואם לא תגבוהו אתם. ותקבלוהו לבנק

  ". רצהיכל זמן ש,גבה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אחדהבנק יהרי 

  

 דלא תשמט ליה נו כחם ויפיד שמענו דבריהם ודברי הנהלת הבנק"ואנחנו ב

  .ל" על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחזהם כל חובותייגבושביעית ו

  

  .ה"תשע______ ___________חודש _____ ____________ יום ,ק"פה עיה, ובאנו על החתום

  

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 

  
  
  

  



  ד"סב
  
  

  פרוזבול
  }מוסדות פיננסיים{

  

נציגי  לפנינווובא. במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא

-_________________________________________________הלא הם_____________________________ ____________

 ויש הן שנה זו שנת השמיטה: " לנווואמר_ ______________________________________

, חברות, חובות בשטר ובעל פה על אנשים_________________________________________________ל

ויהבית לכון ,  לכם פרוזבוליםמוסר והריאנו ,מוסדות ובנקים, תאגידים

ועל , _______________________________________________אמות קרקעי מארעא דאית ל' קנין דבמתנה ב

, _________________________________________________גבי כל חובות דאית לגביהון ארשית יתכון למי

ואם . _________________________________________________וו לי דיינא ותגבוהו ותקבלוהו לומעתה תה

ה  לכם פרוזבול זה הרי שמסרנומעתה כיון , לא תגבוהו אתם

כל ,גבה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אחדת_________________________________________________

  ". רצהיזמן ש

 

 _________________________________________________נו דבריהם ודברי הנהלת ה ד שמע"ואנחנו ב

 על ידי פרוזבול זה הם כל חובותייגבו דלא תשמט ליה שביעית ונו כחםויפי

  .ל"כתקנת הלל וחז

  

  .ה"תשע______ ___________חודש _____ ____________ יום ,ק"פה עיה, ובאנו על החתום

 

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 

  _____________________________________נאם 


