ב"ה .יום ________ חודש _______ תשע"ה

פרוזבו ל
}בפני עדים{
)נוסח א'(
בפנינו העדים החתומים מטה בא ה"ה __________________________________________ ואמר לנו :היו
עלי עדים שהנני מוסר כל חוב שיש לי לבית הדין הרבני הגדול אשר פה
עיה"ק ירושלים ת"ו ,הלא המה :נשיא בית הדין הגדול הראשון לציון הרב
הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף ,הרב הראשי לישראל

חבר בית הדין

הרבני הגדול הרה"ג דוד לאו וחבר בית הדין הרבני הגדול הרה"ג ציון
אלגרבלי ,שכל חוב שיש לי אוכל לגבותו כל זמן שארצה.

נאום עד ראשון______________________________________________ :
נאום עד שני______________________________________________ :

בס"ד

פרוזבו ל
}בפני עדים{
)נוסח ב'(
אנו החתומים מטה ,מאשרים בזה כי בא לפנינו__________________________ בן
_____________________למשפחת___________________________ ואמר לנו "הן שנה זו היא שנת השמיטה
ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים ,חברות ,תאגידים ,מוסדות ובנקים,
והריני מוסר אותם לבית דין הגדול בירושלים הלא המה:הראשון לציון הרה"ג
יצחק יוסף ,הרה"ג דוד לאו ,הרה"ג ציון אלגרבלי ,שכל חוב שיש לי אוכל
לגבותו כל זמן שארצה.

ועל זה באנו על החתום היום ______________ בשבת __________________ לחודש __________________
שנת תשע"ה לבריאת העולם,והכל שריר וקיים.

_____________________________________________ עד
______________________________________________ עד

בס"ד

פרוזבו ל
}בפני בית דין{
במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא .ובא לפנינו ______________________ בן
________________________ למשפחת ____________________________ ואמר לנו" :הן שנה זו שנת
השמיטה ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים,חברות ,תאגידים ,מוסדות
ובנקים ,והריני מוסר לכם פרוזבול ,ויהבית לכון במתנה בקנין ד' אמות
קרקעי מארעא דאית לי ,ועל גביהון ארשית יתכון למיגבי כל חובות דאית
לי ,ומעתה תהוו לי דיינא ותגבוהו ותקבלוהו לי .ואם לא תגבוהו אתם,
מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני אגבה כל חוב שיש לי עד
היום אצל כל אחד,כל זמן שארצה".

ואנחנו ב"ד שמענו דבריו ויפינו כחו דלא תשמט ליה שביעית ויגבה כל
חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל.

ובאנו על החתום ,פה עיה"ק ,יום _________________ חודש _________________ תשע"ה.

נאם _____________________________________
נאם _____________________________________
נאם _____________________________________

בס"ד

פרוזבו ל
}בפני בית דין{
אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי בא לפנינו ר'_________________ב"ר __________________
למשפחת______________________ ואמר לנו" :הן שנה זו שנת השמיטה ויש לי חובות
בשטר ובעל פה על אנשים ,חברות ,תאגידים ,מוסדות ובנקים ,והריני מוסר
אותם לבית דין הגדול שבירושלים הלא המה:הראשון לציון הרב יצחק יוסף,
הרב דוד לאו ,הרב ציון אלגרבלי שכל חוב שיש לי שאגבה כל זמן שארצה,
ואם אין מועילה מסירה אלא בפני בי"ד הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש
לי אגבה בכל זמן שארצה".

והואיל ו _____________________ בן _______________________ למשפחת __________________________ מסר על
החובות הנ"ל מילי דפרוזבולא כדאמור רבנן ,כתבנו וחתמנו ביום
_____________________ לחודש ______________________ לשנת תשע"ה פה ______________________________ האי
שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז"ל.

נאם__________________________________
נאם__________________________________
נאם __________________________________
)נוסח הגר"ש אלישיב זצוק"ל(

בס"ד

פרוזבו ל
}בפני בית דין–פרוזבול הנעשה ע"י שליח{
אנו

החתומים

מטה

מאשרים

בזה

כי

בא

לפנינו_____________________בן____________________למשפחת _________________________ ואמר לנו בשמו
ובשליחות ______________________ בן ________________למשפחת _________________________"הן שנה זו שנת
השמיטה ויש לי ול _______________________ חובות בשטר ובעל פה על אנשים ,חברות,
תאגידים ,מוסדות ובנקים ,והריני מוסר אותם לבית דין הגדול שבירושלים
הלא המה הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף ,הרה"ג דוד לאו ,הרה"גציון
אלגרבלישכל חוב שיש לי ול__________________________שנגבה כל זמן שנרצה .ואם אין
מועילה מסירה אלא בפני בי"ד ,הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי
ולשלוחי הנ"ל שנגבה בכל זמן שנרצה".

והואיל _______________________ בן ______________________למשפחת _______________________________מסר על
החובות הנ"ל מילי דפרוזבולא כדאמור רבנן כתבנו וחתמנו ביום ___________________
לחודש ________________________ לשנת תשע"ה פה __________________________________האי שטר
פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז"ל.

נאם__________________________________
נאם__________________________________
נאם __________________________________
)עפ"י הגר"ש אלישיב זצוק"ל(

בס"ד

פרוזבו ל
}בנק{
במותב

תלתא

בי

דינא

כחדא

הוינא.

ובאו

לפנינונציגי

בנק_________________________________הלאהם___________________________________________________________________________________
ואמרו לנו" :הן שנה זו שנת השמיטה ויש לבנק חובות בשטר ובעל פה על
אנשים ,חברות ,תאגידים ,מוסדות ובנקים ,והריאנו מוסרים לכם פרוזבול,
ויהבית לכון במתנה בקנין ד' אמות קרקעי מארעא דאית לבנק ,ועל גביהון
ארשית יתכון למיגבי כל חובות דאית לבנק ,ומעתה תהוו לי דיינא ותגבוהו
ותקבלוהו לבנק .ואם לא תגבוהו אתם ,מעתה כיון שמסרנו לכם פרוזבול זה
הרי הבנק יגבה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אחד,כל זמן שירצה".

ואנחנו ב"ד שמענו דבריהם ודברי הנהלת הבנק ויפינו כחם דלא תשמט ליה
שביעית ויגבו כל חובותיהם על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל.

ובאנו על החתום ,פה עיה"ק ,יום _________________ חודש _________________ תשע"ה.

נאם _____________________________________
נאם _____________________________________
נאם _____________________________________

בס"ד

פרוזבו ל
}מוסדות פיננסיים{
במותב

תלתא

בי

_________________________________________

כחדא

דינא
הלא

הוינא.

ובאו

לפנינונציגי

הם_________________________________________________-

_______________________________________ ואמרו לנו" :הן שנה זו שנת השמיטה ויש
ל_________________________________________________חובות בשטר ובעל פה על אנשים ,חברות,
תאגידים ,מוסדות ובנקים ,והריאנו מוסרים לכם פרוזבול ,ויהבית לכון
במתנה ב קנין ד' אמות קרקעי מארעא דאית ל_______________________________________________ ,ועל
גביהון ארשית יתכון למיגבי כל חובות דאית ל_________________________________________________,
ומעתה תהוו לי דיינא ותגבוהו ותקבלוהו ל_________________________________________________ .ואם
לא תגבוהו

אתם ,מעתה כיון

שמסרנו לכם פרוזבול

זה הרי

ה

_________________________________________________תגבה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אחד,כל
זמן שירצה".
ואנחנו ב"ד שמענו דבריהם ודברי הנהלת ה _________________________________________________
ויפינו כחם דלא תשמט ליה שביעית ויגבו כל חובותיהם על ידי פרוזבול זה
כתקנת הלל וחז"ל.
ובאנו על החתום ,פה עיה"ק ,יום _________________ חודש _________________ תשע"ה.
נאם _____________________________________
נאם _____________________________________
נאם _____________________________________

