שטר הרשאה ושליחות למכירת חמץ – לבעלי עסקים
ע"י בעל העסק
אני _____________________1החתום מטה נותן בזה כח ורשות לרבנים חברי בד"ץ שארית ישראל ,היינו כולם או אחד מהם הוא או בא כוחו,
לעשות ביום י"ד ניסן תש __2עם כל מיני חמץ ,תערובת חמץ וחמץ נוקשה ,השייכים לי הידועים ושאינם ידועים לי ,ושיבואו לרשותי עד שעת המכירה,
הנמצאים במקומות המפורטים להלן ,הן של אחרים שברשותי והן של אלו שייפו כוחי למכור את חמצם ,בכל זה יעשו הרבנים הנ"ל 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 ____________________________3 ,ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ ,חמץ הדבוק בכלים ובשאר חפצים ,וכלים
שאינם טעונים טבילה שדבוק בהם חמץ ,הנמצאים בבית העסק (מפעל ,בית חרושת ,חנות וכדו') הנקרא____________________________4
בעיר ______________5רחוב___________________________ מס'____ .מיני החמץ הללו מונחים במיוחד ב___________6
________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .וכן הנמצאים במחסן בית העסק הנמצא
ברחוב  ______________________7מס'___ בעיר ________________ ובמכונית בית העסק (מס') _____________7וכן
נמצאים במקום אחר השייך לבית העסק (כגון משרד וכדו')___________________________________________________ 7
___ שבעיר______________ רחוב ____________________________ מס'___ מיני החמץ מונחים במיוחד ב__________7
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________ וכן נמצאים במקומות נוספים הקשורים או שיש להם זיקה לבית העסק .כמו כן הנני
מיפה את כוחם של הרבנים הנ"ל ,להשכיר מיום י"ד עד כ"ה ניסן את כל המקומות והמטלטלין שצוינו לעיל ,וכן כל המקומות ,הכלים והמדפים נוספים
שמונח בהם או עליהם חמץ שלי או של אחרים שברשותי להשכיר .בכלל ההשכרה נכללים גם המקומות והחפצים המסומנים או שיוחדו לאי שימוש
בהם בפסח .והנני מיפה 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 וידם כידי ,והודאתם כהודאתי .ויוכלו למכור או להשכיר לאיזה
אדם שירצו ובאיזה מחיר או אופן שירצו ,וגם בהקפה ,ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי .ויוכלו ליטול לעצמם מכסף המכירה
עד שקל אחד .ואני מתחייב למסור לקונה את המפתחות של החדרים והמקומות השכורים הנ"ל בזמן שאידרש לכך וכן לאפשר לו את המעבר אל החמץ
והמקומות והחפצים השכורים (ואם איעדר מבית העסק ,ניתן להתקשר לטל' .) ________________8ואני מתנה ,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 .והנני מצהיר בזאת כי טענת "חוזה למראית עין" ו/או "חוזה לצרכים דתיים" לא תהיה קבילה לא ביחס לשטר הרשאה
זה ולא ביחס למכירה וההשכרה אותם יעשו הרבנים הנ"ל עם הקונה הנכרי על סמך שטר הרשאה זה .וכמובן לא אוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו
למראית עין בלבד .והוסכם שכל דין ודברים ודיון לגבי שטר הרשאה זה ולכל הנ"ל שיעשה מחמתו ,יתקיים בפני בית דין שימונה על ידי בד"ץ שארית
ישראל .אי לזאת מתחייב המוכר ,שכל טענה שתועלה על ידו לגבי תקפות המכירה ו/או גמירות דעתו ,בנוסף להיותה בלתי קבילה כנ"ל ,הרי עצם העלתה
תחייבנו בקנס של מאה אלף  )₪ 100,000( ₪אשר יוטל עליו ע"י בית הדין הנ"ל .והמוכר מצהיר שדין חתימתו על שטר הרשאה זה ,כדין חתימה על
שטר בוררין לכל דבר ,כאשר הבורר הוא בית הדין הנ"ל .וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה .והכל שריר וקיים.
וע"ז באתי על החתום _______________________________________9היום ______________ ניסן תש____ פה
עיר______________

 .1מלא שם פרטי ושם משפחה.
 .2מלא את השנה הנוכחית.
 .3מלא רק אם ישנם בבית העסק עוד דברים שיש בהם חשש חמץ ולא נכללו בפירוט שלעיל.
 .4מלא את השם המדויק של העסק.
 .5מלא כתובת מדויקת של העסק.
 .6מלא רק אם יש מקומות שבהם הנחת את החמץ של העסק ,גם אם ה�מ

קומות אינם ברשות העסק.
 .7מלא רק אם יש לבית העסק מחסן  /מכונית  /משרד או דירה אחרת
וכיו"ב.
 .8מלא מס' טלפון  /פלאפון.
 .9מלא חתימה מלאה ,תאריך חתימה ומקום החתימה.

