שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ – לפרטיים
ע"י שלוחו של בעל החמץ
אני _____________________1החתום מטה ,שלוחו של__________________________________ 2נותן בזה בשם משלחי כח ורשות
לרבנים חברי בד"ץ שארית ישראל ,היינו כולם או אחד מהם הוא או בא כוחו ,לעשות בימים י"ג וי"ד ניסן תש __3עם כל מיני חמץ ,תערובת חמץ וחמץ נוקשה,
השייכים למשלחי הידועים ושאינם ידועים לו ,ושיבואו לרשותו עד שעת המכירה ,הנמצאים במקומות המפורטים להלן ,או במקומות אחרים ברשותו או ברשויות
אחרות ,הן של אחרים שברשותו ,והן אלו שייפו כוחו למכור את חמצם ,בכל זה יעשו כאדם העושה בתוך שלו ,כולל מכירה הפקר וביטול ,הכל כראות עיניהם.
דברי החמץ כוללים :גרעינים וקמחים מחמשת מיני דגן בכל צורה שהיא ,לחמים ,פירורי לחם ,צנימים ,ביסקוויטים ,מיני עוגות ומאפים ,אטריות ,פתיתים,
חטיפים ,ממתקים ,ממרחים ,שימורים ,תבלינים ,תמרוקים ,תרופות ,ויטמינים ,שכר ,משקאות חריפים ,מאכלי עופות ודגים ,מניות________________4 ,
____________________ ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ ,חמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים ,וכלים שאינם טעונים טבילה שדבוק בהם חמץ ,הנמצאים
בדירת מגוריו בעיר______________ רחוב ______________________________5מס'____ .מיני החמץ הללו מונחים במיוחד ב_____6
_________________________________ .וכן הנמצאים במחסן ב ______________6ובמכונית (מס') _____________6וכן נמצאים
בדירה אחרת אשר בשימושו או בחדר במקום עבודתו ובמקום לימודיו (בישיבה/במפעל/בחנות)__________________________________ 6
______________ שבעיר______________ רחוב ____________________________ מס'___ מיני החמץ מונחים במיוחד ב___7
_______________________________________________________ וכן נמצאים במקומות נוספים .כמו כן הנני מיפה בשם משלחי
את כוחם של הרבנים הנ"ל ,להשכיר בתאריכים הנ"ל את כל הדירות והחדרים והשטחים והמטלטלין שצוינו ואת התכולה שבהם ,וכן מקומות וחפצים נוספים
שברשותו של משלחי להשכיר ,הכל כפי ראות עיניהם לצורך קיום מצוות היום ,כל זאת עד כ"ה ניסן שנה זו.
מכירת י"ג :והנני ממנה בשם משלחי את הרבנים הנזכרים לעיל לשלוחיו ,להשכיר מיום י"ג עד יום כ"ה ניסן את המקומות והמטלטלין שלהן__________8
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________ וכן מקומות וחפצים נוספים המסומנים בעת ההשכרה .כמו כן הנני ממנה את הרבנים הנ"ל ,למכור ביום יג ניסן את
פרורי החמץ והחמץ שאינו ידוע הנמצאים בכל המקומות המושכרים .מכירת י"ד :כמו כן הנני ממנה בשם משלחי את הרבנים הנ"ל ,להשכיר ביום י"ד לחודש
ניסן למשך שעתיים לצורך קנין אגב את ,____________________________________ 9וכן למכור אז את כל מיני החמץ הנ"ל ,חשש חמץ,
תערובת חמץ וחמץ נוקשה השייכים לו והנמצאים בכל מקום שהוא ,הידועים לו ושאינם ידועים ,ושיבואו לרשותו וכן למכור את מיני החמץ הנ"ל שאינם שלו
ונמצאים ברשותו .וכן הנני ממנה אותם בשם משלחי להשכיר מיום י"ד עד כ"ה ניסן את כל המקומות שברשותו על פי ההלכה להשכיר שמונח בהם או על גבם
חמץ בשעת מכירת י"ד שלו או של אחרים .בכלל ההשכרה נכללים גם המקומות והחפצים המסומנים או שיוחדו לאי שימוש בהם בפסח ,ובכלל זה_____10
____________________________________________________________ .והנני מיפה בשם משלחי את כחם של הרבנים הנ"ל
או אחד מהם או בא כוחו על כל האמור ,לעשות את כל הפעולות הנ"ל או חלק מהן ,על ידי עצמם או על ידי אחרים ,ובאיזה תנאים ואופנים שירצו .וכן לעשות
את כל סוגי הקנינים עם הקונה ,כל מה שדרוש לצורך המכירה וההשכרה כדת וכדין ,וזכותם לאשר הכל ע"פ חוקי הממשלה .כל זאת יעשו כאדם העושה בתוך
שלו ,ופיהם יהא כפי משלחי וידם כידו ,והודאתם כהודאתו .ויוכלו למכור או להשכיר לאיזה אדם שירצו ובאיזה מחיר או אופן שירצו ,וגם בהקפה ,ולא יוכל
משלחי לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי .ויוכלו ליטול לעצמם מכסף המכירה עד שקל אחד .משלחי מתחייב למסור לקונה את מפתחות
המקומות והמטלטלין השכורים הנ"ל בזמן שידרש וכן לאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות והחפצים השכורים (ואם יעדר מביתו ,ניתן להתקשר
לטל' .) ____________________11ואני מתנה בשם משלחי ,שבשטר הרשאה זה כל פרט עומד לעצמו ולא יבוטל בבטול חבירו ,ולא יפסל בקני את
וחמור ,ולא בחסר ויתיר ,ולא בטשטוש ומחק או ספק בלשון .ותוקפו של שטר זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי,
בביטול כל המודעות .והרשות נתונה לאשר הרשאה זו שיהיה תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה ,ולא אוכל אני או משלחי לטעון שההרשאה
והקנינים נעשו ל"צרכים דתיים" בלבד .וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה .והכל שריר וקיים.
וע"ז באתי על החתום _______________________________________12היום ______________ ניסן תש____ פה
עיר______________

 .1מלא את שמך הפרטי ושם משפחתך.
 .2מלא את שמו המלא של המשלח ,שם פרטי ושם משפחה.
 .3מלא את השנה הנוכחית.
 .4מלא רק אם ישנם ברשותו של המשלח עוד דברים שיש בהם חשש חמץ ולא נכללו בפירוט
שלעיל .וכן אם יש ברשותו בעלי חיים כתוב אותם כאן.
 .5מלא כתובת מדויקת של המשלח.
 .6מלא רק אם יש מקומות שבהם הניח המשלח את החמץ שלו ,גם אם המקומות אינם ברשות
שלו.
 .7מלא רק אם יש למשלח מחסן  /מכונית  /חנות  /דירה אחרת וכיו"ב.

 .8מלא את המקומות שהם ברשותו של המשלח ובדעתו להשכירם
לגוי ביום י"ג בניסן.
 .9מלא מקום שלא מונח בו חמץ ושאינו בשימוש של המשלח בשעות הבוקר של י"ד בניסן (כגון:
מתחת למקרר ,למכונת כביסה או כדומה) ,לשם קניין אגב למכירת חמץ[ .אם הנך ממלא את
סעיף  10אינך צריך למלאות כאן].
 .10מלא רק אם ישנם מקומות נוספים שברצונו של המשלח להשכירם ולא הוזכרו בשכירות של
מכירת י"ג (מס' .)8
 .11מלא מס' טלפון  /פלאפון של המשלח.
 .12מלא חתימה מלאה שלך ,תאריך חתימה ומקום החתימה.

