
 פרוזבול

 במותב

 תלתא בי דינא כחדא הוינא

שנה זו היא שנת השביעית ויש ה�   ואמר לנו____________________לפנינו ובא 

והריני מוסר לכ� פרוזבול ויהבית לכו� במתנה , פ על איזה אנשי�" ובעלי חובות בשטר

ית אמות קרקע מארעא דאית לי ועל גביהו� ארשית יתכו� למגבי כל חובות דא' בקני� ד

מעתה , ומעתה תיהוו לי דייני ותגבוהו ותקבלוהו לי וא� לא תגבוהו את�, לי על אינשי

כיו� שמסרתי לכ� פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היו� אצל כל אד� כל 

 .זמ� שארצה

 

ויגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול ' ד שמענו דבריו ויפינו כחו דלא תשמט לי"ואנחנו ב

 .ל" הלל וחזזה כתקנת

 ק"ח לפ" לחודש אלול שנת תשס________ח היו� "ובעה

 ____________ : נאו�____________ : נאו�____________ :נאו�

 



 פרוזבול

 במותב

 תלתא בי דינא כחדא הוינא

ואמר לנו ה� שנה זו היא שנת השביעית _ ____________________ובא לפנינו 

והריני מוסר לכ� פרוזבול ויהבית לכו� , פ על איזה אנשי�"ויש לי חובות בשטר ובע

אמות קרקע מארעא דאית לי ועל גביהו� ארשית יתכו� למגבי כל ' במתנה בקני� ד

ומעתה תיהוו לי דייני ותגבוהו ותקבלוהו לי וא� לא תגבוהו , ית לי על אינשיחובות דא

מעתה כיו� שמסרתי לכ� פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היו� אצל , את�

 .כל אד� כל זמ� שארצה

 הריני מוסר את חובותי בפניכ�, זהד "ועילה מסירה לביאי� מוא� 

 , ____________ והרב ____________ והרב ____________להרב 

 .__________________ד חשוב שב "בי

 

ויגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול זה ' שמענו דבריו ויפינו כחו דלא תשמט ליואנחנו 

 .ל"כתקנת הלל וחז

 ק"ח לפ" לחודש אלול שנת תשס________ח היו� "ובעה

 ____________ : נאו�____________ : נאו�____________ :נאו�

 



 פרוזבול

 אנחנו

 מטה מאשרי� בזה כי אתא לקדמנא הכאהחתומי� 

ואמר לנו ה� שנה זו היא שנת השביעית ויש לי חובות _ ____________________

 הלא _____________בית הדי� בעיר והריני מוסר ל, פ על איזה אנשי�"בשטר ובע

  ____________ והרב ____________ והרב ____________  הרב :המה

אמות קרקע ' ו� במתנה בקני� דהויהבית לשכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמ� שארצה 

 .ית לי על אינשית דאו� למגבי כל חובוהמארעא דאית לי ועל גביהו� ארשית ית

 שכל חוב שיש לי שאגבנו פניכ�להריני מוסר , ד"אלא לפני ביוא� אי� מועילה מסירה 

 .זמ� שארצהכל 

כתבנו וחתמנו ביו� ,  מסר מילי דפרוזבלא כדאמור רבנ�____________והואיל ו 

 .________ שנת ________ לחודש ________

 .ל"וכתקו� חז, �יומי דהלל הזקמשטר דפרוזבלא כדנהגא האי 

 ____________: נאו�____________ : נאו�____________ : נאו�

 

 


