
 

  

The Pruzbal Statement: 

I give over to you, R' ________________________________________________, 

and R' ____________________________________________________________, 

and R' ____________________________________________________________, 

the judges of Beis Din, in ______________________, all debts owed to me - both 

those with documentation and those without documentation - so that I may 

collect them at any time that I wish.  

 

 ואמר לנו_ ________________________________________במותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנא 

 '________________________________________________________מוסרני לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

שכל חוב שיש לי בין בשטר ובין בעל פה שאגבנו כל זמן _____________________ הדיינים שבעיר 

  .שארצה

ל וייפינו כחו של "ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז"ואנחנו בית דין הואיל ומסר המלוה הנ

י פרוזבול זה כתקנת הלל "ל שלא ישמט לו כל חוב שיש לו על כל אדם עד  היום  הזה  ויגבה  כל חובותיו ע"הנ

 .ה והכל  שריר  וקים"יום לחודש אלול תשע_____ ח היום "ועל זה באנו עה. ל"וחז

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

Closing Statement:  “Any loan which will occur after this document is made or any loan to a Jew 

for which this Pruzbal is not effective, shall have its due date extended to the night which 

follows Rosh Hashana of the year 5776.” 



 

 

 

  



Woman for self 

 ואמרה לנו________________________________ במותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנא 

 '________________________________________________________הריני מוסרת לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

שכל חוב שיש לי בין בשטר ובין בעל פה שאגבנו כל זמן _____________________ הדיינים שבעיר 

ל וייפינו "ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז"  ואנחנו בית דין הואיל ומסרה הנ.שארצה

י פרוזבול "ל שלא ישמט  לה  כל  חוב  שיש  לה  על  כל אדם  עד  היום  הזה ותגבה כל חובותיה ע"כחה של הנ

 .ה והכל שריר וקים"יום לחודש אלול שנת תשע_____ ועל זה באנו על החתום היום  .ל"זה כתקנת הלל וחז

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

 דיין______________________________________נאום

 

Man for a woman 

 ואמר לנו________________________________ במותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנא 

 '________________________________________________________מוסרני לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

שכל חוב שיש _____________________ הדיינים שבעיר 

  .בין בשטר ובין בעל פה שתגבנו כל זמן שתרצה____________________________________  ל

ל וייפינו כחה של "ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז"ואנחנו בית דין הואיל ומסר שליח הנ

י פרוזבול זה כתקנת "ל שלא ישמט  לה  כל  חוב  שיש  לה  על  כל אדם  עד  היום  הזה ותגבה כל חובותיה ע"הנ

 .ה והכל שריר וקים"יום לחודש אלול שנת תשע_____ ועל זה באנו על החתום היום . ל"הלל וחז

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

 דיין______________________________________נאום

 

 

  



Man for  a man 

 ואמר לנו________________________________ במותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנא 

 '________________________________________________________מוסרני לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

בין ____________________________ שכל חוב שיש ל_____________________ הדיינים שבעיר 

ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו "  ואנחנו בית דין הואיל ומסר שליח הנ.בשטר ובין בעל פה שיגבנו כל זמן שירצה

ל שלא ישמט לו כל חוב שיש לו  על  כל  אדם  עד  היום  הזה  "ל וייפינו כחו של הנ"שטר פרוזבול זה כמנהג חז

יום לחודש אלול _____ ועל זה באנו על החתום היום . ל"י  פרוזבול  זה  כתקנת  הלל  וחז"ויגבה  כל  חובותיו  ע

 .ה והכל שריר וקים"שנת תשע

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

 דיין______________________________________נאום

 

Woman for woman 

 ואמרה לנו__ ________________________________________במותב תלתא כחדא הוינא ואתיא קדמנא 

 '________________________________________________________הריני מוסרת לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

שכל חוב שיש _____________________ הדיינים שבעיר 

ואנחנו . בין בשטר ובין בעל פה שתגבנו כל זמן שתרצה__________________________________ ל

ל וייפינו כחה של "ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז"בית דין הואיל ומסרה שלוחה הנ

י  פרוזבול  זה  כתקנת  "ל שלא ישמט לה כל חוב שיש לה על כל אדם עד היום  הזה  ותגבה  כל  חובותיה  ע"הנ

 .ה והכל שריר וקים"יום לחודש אלול שנת תשע_____ ועל זה באנו על החתום היום . ל"הלל  וחז

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

 

  



Woman for man 

הריני ואמרה לנו ________________________________ במותב תלתא כחדא הוינא ואתיא קדמנא 

 '________________________________________________________מוסרת לכם ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

שכל חוב שיש _____________________ הדיינים שבעיר 

 ואנחנו בית .בין בשטר ובין בעל פה שיגבנו כל זמן שירצה__________________________________ ל

ל שלא "ל וייפינו כחו של הנ"ל לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז"דין הואיל ומסרה שליח הנ

. ל"י  פרוזבול  זה  כתקנת  הלל  וחז"ישמט  לו כל חוב שיש לו על  כל  אדם  עד  היום  הזה  ויגבה  כל  חובותיו  ע

 .ה והכל שריר וקים"יום לחודש אלול שנת תשע_____ ועל זה באנו על החתום היום 

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

 

When done on behalf of organization 

I give over, in the name of those who have sent me from the organization_____ 

______________________________, to you _____, _______,  ______ 

the judges of the Beis Din in Silver Spring, Maryland, all debts owed to the organization - both those with 

documentation and those without documentation - so that they may collect them at any time that they wish. 

מוסרני בשם משלחי ואמר לנו ________________________________ במותב תלתא כחדא הוינא ואתא קדמנא 

 לכם___________________________________________________________________________  חברת 

 '_________________________________________________________________ר

 ' ________________________________________________________________ור

 ' ________________________________________________________________ור

 .ל בין בשטר ובין בעל פה שיגבו כל זמן שירצו" מערילנד שכל חוב שיש לחברה הנ,הדיינים שבעיר סילווער ספרינג

ל שיכולים "ל וייפינו כח של החברה הנ"ואנחנו בית דין הואיל ומסר לפנינו מילי דפרוזבול כתבנו שטר פרוזבול זה כמנהג חז

יום  לחודש  אלול  _____ על זה באנו על החתום היום . ל"י פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל ע"לגבות כל חובות של החברה הנ

 .ה והכל  שריר  וקים"שנת  תשע

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  

דיין______________________________________נאום  


