
 

 

 למכירת חמץ שטר שליחות
 

, שלוחו של  _____ החתום מטהלמשפחת___________ _______________ בן____________אני _______
כח ורשות למרן הגאון   בשליחותונותן  __________________ בן_________________ למשפחת__________________

  ,דהיינו לכולם או לאחד מהם או לכל אחד מבאי כוחם ,"פעולת צדיק"הרב יצחק רצאבי שליט"א ולחברי בית ההוראה 
, או השייכים לועם כל דברי חמץ וחשש חמץ בעין או על ידי תערובת, השייכים  בשכ"ז, "ולעשות ביום י"ג וי"ד ניסן התשע

, וכן עם המקומות שמונח  הידועים לו ושאינם ידועים לו רשאי למכרם קודם זמן איסור חמץ, הואשו ו,לאחרים ונמצאים ברשות
בהם דברי החמץ, כראות עיניהם וכאדם העושה בתוך שלו. דברי החמץ כוללים גרעינים וקמחים מחמשת מיני דגן בכל צורה  
שהיא, לחמים, מצות שנתחמצו, עוגות ועוגיות, אטריות, פתיתים, חטיפים ומיני מתיקה, ממרחים, שימורים שיש בהם תערובת  

המשקאות, מאכלי אדם ומאכלי בהמה חיה ועוף, בהמות ועופות ושאר בעלי חיים הניזונים ממיני דגן,   חמץ, בירה וכל סוגי
ו בחברה שמוכרת חמץ, תרופות וויטמינים, _____________________ ושאר דברים שיש  שיש ל סבונים ותמרוקים, מניות

ץ נוקשה, גם חמץ הדבוק בכלים, אשר נמצאים  בהם חשש חמץ, גרעיני תבואה מחומצים ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ וחמ
 ________________________ ___. דברי החמץ נמצאים ב_________________ ______ רחוב____בעירבדירת מגוריו 

___________________________________________________________________________________________
____  ___________________________________________________________________________ ונמצאים עוד ב

 ובמכונית מספר _________________________ ובשאר מקומות._________________________________________ 
  אתבשנה זו סן בני גאת הרבנים הנזכרים לעיל להשכיר מיום י"ג בניסן עד יום כ"בשליחותו  ממנה הריניו - מכירת י"ג

___________________________________________________________________________________________
______________________________________________.____________________________________________ 

___________________________________  ______ ובנוסף לזה להשכיר בי"ד ניסן למשך שעתיים את - מכירת י"ד
וכן את שאר המקומות והחפצים שברשותו להשכיר, שנמצא בהם חמץ או חשש חמץ, שלו או של־אחרים. אגב.  לצורך קנין

על כל האמור למכור את   או באי כוחם את כוחם של הרבנים הנזכרים לעיל או אחד מהםבשליחותו על הכל אני מייפה 
מץ ותערובת חמץ הנזכרים לעיל או חלק מהם, ולהשכיר את המקומות הנזכרים לעיל או חלק מהם. ורשות  חץ וחשש החמ

בידם למכור ולהשכיר לכל מי שירצו ובאיזה מחיר שירצו וגם בהקפה ובאיזה קנין שירצו כל מה שדרוש לצורך המכירה כדת  
בשליחותו . וגם אני נותן להם ווהודאתם כהודאת ויהם כפי, פדוותהא ידם כי חוקי הממשלה. וכדין, וזכותם לאשר הכל על ידי

ורשויות   דריסת רגל דרך רשותו רשות ביום י"ד בניסן להפקיר את החמץ הנזכר לעיל ולבטלו. ורשות בידם לתת לקונה מהם
  למסור לקונה מהם את מפתחות החדרים הואלמקומות המושכרים הנזכרים לעיל, ומחוייב  ו שאולות לוהמושכרות א

______). ורשות  _______________ , ניתן להתקשר לטלפוןבכל עת שירצה (ואם ייעדר מביתו והמקומות הנזכרים לעיל
בידם עוד להקנות בכסף במקצת מזומנים והשאר לזקוף במלוה, וליקח מהמזומנים לעצמם בשכר טרחתם. וכל מה שיעשו  

שבשטר הרשאה זה כל  בשליחותו נות וערעורים. ואני מתנה לקיים בלי טע עליו תנאי או יכתבו בשטר מכירה לקונה מהם
וכל לטעון טענת לתקוני שדרתך ולא לעוותי. ולא יפרט עומד לעצמו ולא יבוטל בביטול חבירו ולא יפסל בקני את וחמור, 

זה  והרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל לא בחסר ויתר ולא בטשטוש ומחק ולא בספק בלשון. ואני מצהיר ב
כי טענת שטר למראית עין או טענת שטר לצרכים דתיים בלבד לא תהיה קבילה. והרשות נתונה לאשר הרשאה  בשליחותו 

זו על פי חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר. וליתר תוקף נעשה קנין על כל מה שכתוב ומפורש לעיל,  
בביטול כל מודעי ותנאיי עד סופהון. ויהיה תוקף לשטר זה ככל שטרי  קנין שלם חמור גמור מעכשיו בכלי הכשר לקנות בו, 

הרשאה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, אלא כחומר חוזק כל השטרות הנעשים בישראל וכהוגן וכתיקון רבותינו  
פה עיר   ,לשטרות התשע"ו לבריאת העולם, בשכ"ז _______________לחודש __ ___________היום __זכרונם לברכה, 

 ______________.______בשליחותו   החתום על  באתי  זה  ועל  וקיים.  ובריר  שריר  ___ והכל ____________________

 


