ב"ה

שטר הרשאה למכירת חמץ
הרי אני החתום)ה( מטה __________________________________________________
כתובת _____________________________________________________________________

}

חלק זה ממלא מי שבא למכור חמץ של קרוביו בשליחותם  :הבא)ה( בשליחותו/ה של

)שם ומשפחה(________________________________________________________ :
___________________________________________________________________
כתובת)חובה למלא כתוב מדוייקת(

_________________________________________טל'__________________ {
נותן)ת( בזה הרשאה ויפוי כוח להרה"ג ר' חיים קיז'נר שליט"א לעשות מיום יג או י"ד בניסן בשנה זו
עם כל מיני חמץ שלי ,ועם מקומות שמונח בהם החמץ כאדם העושה בתוך שלו .דהיינו למכור לנכרי
או לעשות שליח למכור לנכרי או לתת או לזכות לעצמו כל מיני חמץ או תערובת חמץ ,או חמץ נוקשה
או שאר חששות חמץ באיזה אופן שיהיה בעולם וכן חמץ הדבוק בכלים עם הכלים הן דברים שלי
הנמצאים ברשותי או ברשות אחרים ,הן של אחרים הנמצאים ברשותי או באחריותי באיזה דרך ,והן
כשאני שותף בהם באיזה דרך  ,לרבות מניות .הן מה שכבר נמצא ברשותי הן מה שיכנס לרשותי בכל
זמן שמכירה זו יכולה להועיל להנצל מאיסור חמץ.
הן הדברים הידועים לי
)פירוט מוצרי חמץ הנמכרים (___________________________________________________ :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
הנמצאים במקומות המסומנים בכתובת הנ"ל בחדר
___________________________________________________________
________________________________________________)למי שיש דירה נוספת ממלא שורה הבאה (
__________________________________________________________________________________
ובכתובת נוספת________________________________________________________________________:

ושאר מיני מאכלי חמץ במקומותיהם כפי שמפורטים כאן ומעבר לדף ,הן דברים שאינם ידועים לי
והן דברים המונחים באיזה מקום שהוא בעולם ביבשה באוויר או בים ,חוץ מהחמץ שאשתמש או
אבער .גם אוכל לקחת מהחמץ של גוי אחר חג הפסח ואתחשב עמו אח"כ כפי החשבון.
כמו כן אני נותן)ת( בזה להרב הנזכר יפוי כוח והרשאה להשכיר מיום י"ג או י"ד בניסן שנה זו את כל
המקומות והחפצים שעליהם או בהם נמצא החמץ או חשש מהחמץ ,שלי או של שולחי או של אחרים
בכל צורה שהיא כנ"ל ,לפי הזמן הנכון והמתאים שימצא לנכון עד לא יאוחר מר"ח אייר לפי הזמן
המתאים והצורה שימצא לנכון .ויוכל להשכיר את המקומות הנ"ל לנכרי הן לצורך מגורים הן לצורך
העמדת כליו ומטלטליו ורשות בידו לתת לנכרי הקונה מעבר אל החמץ דרך רשותי ,או דרך רשויות
המושכרים או שאולים לי עד שיגיע אל המקומות הנ"ל וגם הנני מתחייב לתת לקונה את המעבר ואת
המפתחות למקומות הנ"ל ,בכל עת שירצה .ויוכל למצוא אותי במס' טלפון _, 052-7687703גם יוכל
הרב ליתן לנכרי רשות למכור לאחר ללא ידיעתי וגם האחר יקבל מפתחות כנ"ל .כמו כן הנני נותן)ת(
לו יפוי כוח והרשאה למכור כל מיני בעלי חיים שלי שאוכלים חמץ בפסח עם המקומות שהם נמצאים
בהם .ובכל הדברים האלו הוא בין ברכוש שלי עצמי בין של שולחי ,או של אותם שנשלחו מהם וכו' .כל
העניינים הנזכרים לעיל ולקמן יוכל הרה"ג ר' חיים קיז'נר שליט"א לעשותם הן ע"י עצמו הן ע"י שלוחו,
הן מדין שליחות הן מדין זוכים לאדם שלא בפניו ,ולכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה ,ולפי איזה
תנאים שיראה בעינו לנכון  ,וגם בהקפה ובאיזה קניין שירצה .וגם יוכל ליקח לעצמו אם ירצה מכסף

המכירה או השכירות עד סך שקל חדש אחד .ותהיה ידו כידי ופיו והודאתו כהודאתי ולא אוכל לטעון
כנגדו לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי.
ומוסכם ומוצהר בזה כי כל מה שיכתב או יותנה בשטר המכירה לקונה ,יקיים בעל)ת( החמץ בלי כל
טענות וערעור ולא יוכל לטעון לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי .כמו כן מצהיר)ה( בעל)ת( החמץ כי
הוא/היא מסכים)ה( לאשר הרשאה זו להיות תקפה כיפוי כוח בלתי חוזר עפ"י חוקי הממשלה .גם
מוצהר ומוסכם כי טענת "חוזה למראית עין" או "מכירה לצרכים דתיים" ,וכיוצא בה אם תטען לגבי
שטר זה או לגבי שטר המכירה לגוי ,לא תהיה קבילה .גם מצהיר)ה( בעל)ת( החמץ כי חתימתו)ה( על
שטר זה הוא גם חתימה על שטר בוררות לעניין הנדונים הנ"ל ,והרב המוכר יהיה הבורר .גם מוצהר
ומוסכם כי הבורר או מי שיעביר אליו את העניין יוכל להטיל קנס גבוה שירצה על מפר מכירה זו.
מוצהר ומוסכם כי כל דין ודברים לגבי מכירה זו תדון בדין תורה בלבד עפ"י הוראות הרב הבורר הנ"ל
,ותבוצע כפסק הדין שיהיה .עוד מוסכם כי אפילו אם לא יתפוס השטר בדינא דמלכותא מסכימים
הצדדים לילך אחר דין תורה ולקיימו בכל אופן שיתפוס.שטר הרשאה זו נעשה מרצוני וניתן בצורה
גלויה ומפורסמת ,לא יפסל בחסיר או יתיר או טשטוש או מחק ,ויהא תקף ככל שטרי הרשאות
הנעשים עפ"י תקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ,בביטול כל מודעי וכו' ובפיסול עידיהן
לדעת הרשב"א ז"ל ,ולא יפסול תנאי שאינו מועיל את שאר הדברים המועילים ולא יורע כוח השטר
בשום פסול שבעולם ויתקיים כסברת הפוסק המקיים את השטר.
ועל כל הנ"ל עשיתי קניין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה .והכל שריר ובריר ואמת וקיים.
פה_______________:
שנת התשע"ז
ועל זה באתי על החתום בתאריך _____בניסן
חתימה:

