
      ד"בס

 בפני שלשה אנשים פרוזבול שטר

  'ר לפנינו שבא בזה מעידים מטה החתומים אנו
  :לנו ואמר   

 הלא ברק בני שבעיר חשוב דין לבית מוסר הריני"
 פינחס והרב גרוס מרדכי  הרב הדיינים המה

 בין לי שיש חוב  שכל פרנקל ישעיהו והרב רונפמןב
 ".שארצה זמן כל אגבנו פה בעל בין בשטר

  זה שטר לראיה לו וכתבנו

 ה"התשע אלול לחודש   בשבת  יום  היום

  עד     נאום

  עד     נאום

 עד     נאום

 :חשובות הערות

 דין לבית מוסר הריני" :הבא המשפט את העדים לפני לאמר צריך המלוה .א
 ישעיהו והרב ברונפמן פינחס והרב גרוס מרדכי הרב הדיינים ברק בני שבעיר
 ."שארצה זמן כל אגבנו פה בעל בין רבשט בין לי שיש חוב שכל פרנקל

 .פרוזבול לעשות צריכה כן גם ,אלמנה /גרושה /רווקה ;אשה .ב

 .בעלה שליחות ידי על פרוזבול תעשה עצמי ממון לה שיש נשואה אשה .ג

 בו שמוזכר פרוזבול שטר למלאת צריך אך פרוזבול לעשות שליח למנות אפשר .ד
 .שליחות

 מי לכן ,הפרוזבול עשיית לפני שהילוה כספים לאותם רק מועיל הפרוזבול .ה
 לאחר בבנק שלו לחשבון כספים שאר או משכורת ונכנסה פרוזבול שעשה
 אפשרות לו שאין קרה ואם .חדש פרוזבול לעשות צריך ,הפרוזבול עשיית
 על מוחל אני"ש :להם ולומר עדים שני לקחת יכול ,חדש פרוזבול לעשות
 רק יהיה מבחינתי והפירעון ,השנה ראש לפני הכסף את למשוך שלי הזכות

להודיע לבנק שכל  :והעדיף .נשמט לא הזה החוב ואז ,"השנה ראש לאחר
מ עד אחרי "סכום שנכנס לאחר עשיית הפרוזבול עד ראש השנה יועבר לפק

 .ראש השנה

 הפרוזבול בשטר ,בבנק שמם על כספים להם ויש ,קטנים בנים לו שיש מי .ו
 ".לבני או לי שיש חוב כל" : יוסיף עושה האם/ שהאב

 פרוזבול זה על יעשה ולא מידידיו לאחד קטנה הלואה איזו יתן שאדם טוב .ז
 לו לפרוע חבירו כשיבוא השנה ראש ולאחר (ילוה הפרוזבול עשיית לאחר)

 03-מאחר וסתם הלוה ל :הערה .החוב על לו וימחל ''אני משמט'' לו יאמר
הריני מלווה לך בתנאי ובזכות שאוכל לקבל חזרה : "ללוהעל כן יאמר , יום

ולאחר ראש השנה כשיבוא הלווה להחזיר את ". את ההלוואה תוך שעתיים
 ".הריני משמט: "הכסף יאמר לו

  



      ד"בס

 בפני שלשה אנשים שליחות – פרוזבול שטר

   'ר לפנינו שבא בזה מעידים מטה החתומים אנו
 לעשות     של שלוחו שהוא לנו ואמר   
      ומשלחו ,רוזבולפ

 הרב המה הלא ברק בני שבעיר חשוב דין לבית מוסר
 פרנקל שעיהוי והרב  ברונפמן פינחס והרב גרוס מרדכי

 זמן כל יגבנו פה בעל בין בשטר בין לו שיש חוב  שכל
 שירצה

  זה שטר ראיהל לו וכתבנו

 ה"התשע אלול לחודש   בשבת   יום היום

  עד    נאום

  עד    נאום

 עד    נאום

 :הערות חשובות

הריני מוסר לבית דין : "המלוה צריך לאמר לפני העדים את המשפט הבא .ח
הרב מרדכי גרוס והרב פינחס ברונפמן והרב ישעיהו שבעיר בני ברק הדיינים 

 ."שכל חוב שיש לי בין בשטר בין בעל פה אגבנו כל זמן שארצה פרנקל

 .גם כן צריכה לעשות פרוזבול, אלמנה/ גרושה/ רווקה; אשה .ט

 .אשה נשואה שיש לה ממון עצמי תעשה פרוזבול על ידי שליחות בעלה .י

אפשר למנות שליח לעשות פרוזבול אך צריך למלאת שטר פרוזבול שמוזכר בו  .יא
 .שליחות

לכן מי , הפרוזבול מועיל רק לאותם כספים שהילוה לפני עשיית הפרוזבול .יב
שאר כספים לחשבון שלו בבנק לאחר שעשה פרוזבול ונכנסה משכורת או 

ואם קרה שאין לו אפשרות . צריך לעשות פרוזבול חדש, עשיית הפרוזבול
אני מוחל על "ש: יכול לקחת שני עדים ולומר להם, לעשות פרוזבול חדש

והפירעון מבחינתי יהיה רק , הזכות שלי למשוך את הכסף לפני ראש השנה

להודיע לבנק שכל  :והעדיף .טואז החוב הזה לא נשמ, "לאחר ראש השנה
מ עד אחרי "סכום שנכנס לאחר עשיית הפרוזבול עד ראש השנה יועבר לפק

 .ראש השנה

בשטר הפרוזבול , ויש להם כספים על שמם בבנק, מי שיש לו בנים קטנים .יג
 ".כל חוב שיש לי או לבני: "האם עושה יוסיף /שהאב 

קטנה לאחד מידידיו ולא יעשה על זה פרוזבול  טוב שאדם יתן איזו הלואה .יד
ולאחר ראש השנה כשיבוא חבירו לפרוע לו ( לאחר עשיית הפרוזבול ילוה)

 03-מאחר וסתם הלוה ל :הערה. וימחל לו על החוב'' משמט אני''יאמר לו 
הריני מלווה לך בתנאי ובזכות שאוכל לקבל חזרה : "על כן יאמר ללוה, יום

ולאחר ראש השנה כשיבוא הלווה להחזיר את ". ייםאת ההלוואה תוך שעת
 ".הריני משמט: "הכסף יאמר לו

 


