
 מותב תלתא בי דינא כחדא הוינא ב

 ובאה לפנינו ___________________________ ואמרה לנו: 

או חברות והריני מוסרת בפניכם  /הן שנה זאת היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובעל פה על איזה אנשים ו

כי אם נכון להלכה ולמעשה כי אפשר לסדר פרוזבול גם שלא בפני הדיינים אליהם הוא נמסר,  פרוזבול ומצהירה

הנני מוסרת פרוזבול זה וכל חוב שיש לי לבית הדין הרבני הגדול בירושלים לדיינים: הרב הראשי לישראל ונשיא  

, הראשון לציון הרב הראשי לישראל וחבר ב ית הדין הרבני הגדול  בית הדין הגדול הרה"ג דוד לאו שליט"א 

הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, חבר בית הדין הרבני הגדול הרה"ג אליעזר איגרא שליט"א, והריני מרשה להם לגבות  

כל חוב שיש לי, ומעתה יהיו הם דיינים ויגבוהו בשבילי: ואם לא יגבוהו הם, מעתה כיוון שמסרתי פרוזבול זה,  

הריני    אין מועילה המסירה לבית דין הנ"לאדם כל זמן שארצה. ובאם  אגבה אני כל חוב שיש לי עד היום אצל כל  

שיש לי, לכם הדיינים בפניהם אני מצהירה, במקום לחברי בית הדין הגדול,  מוסרת את הפרוזבול ואת החובות  

 ויהיה תוקף הפרוזבול, הכל כמבואר לעיל, לגביכם ועל ידיכם. 

על הצד   –על מסירת החובות לבית הדין הרבני הגדול    ואנו בית הדין החתומים מטה המשמשים גם כעדים

נכונים, והואיל ומסרה לפנינו דברי פרוזבול    הכיוון שראינו דברי  –שמועילה המסירה שלא בפני הדיינים  

 כתקנת הלל וחז"ל, קבענו שלא תשמט שביעית חובותיה ותוכל לגבותם כל עת שתרצה.

 
 יהם של ________________________________________ אני מוסרת לבית הדין הנ"ל את חובותכמו כן 

_ ___________________________________________________________________________ 

 לעשות פרוזבול עבורם.  השמינו אותי כשליח

 

 אותם, ועליהם תחול השמיטה:  תדלהלן, שאיני מוסרחובות המלבד זאת  **

 .₪___ __אינם עולים על סכום של ____שכלפי, אנשים פרטיים  לחובות ש .א

להלן: _________________________________________   המפורטים חובותה  .ב

 _________________________________________________________ _____ 

 

 ______________________לחודש אלול שנת ה'תשפ"ב פה  ובאנו על החתום יום _____

 נאם:___________________________ 

 נאם:___________________________ 

 _________ __________________ : נאם

 
 לא יחול עליהם הפרוזבול. למחוק על ידי קו את המיותר. שחובות מסויימים יישמטו ו נת מיועד למי שמעוניי קטע זה    **


