
 

 

 

 

 בס"ד 

 יום _______ לחודש ניסן שנת תש__ 

 

 ( י"ב / י"ג בניסןמכירת )  שטר הרשאה למכירת חמץ

 

אני _____________ הח"מ נותן כח הרשאה להרב יהורם ב"ר שלמה יפת שליט"א לעשות בימים י"ב וי"ג ניסן תש__ עם כל  

המקומות שמונחים בהם  שלי וגם של אחרים שבידי ושאני רשאי למכרו קודם זמן איסור הנאה וכן עם    חמץ ותערובת חמץמיני  

, קמח, קפה, שימורים שיש או על ידי תערובת   למכור כל דברי חמץ וחשש חמץ בעיןכאדם העושה בתוך שלו. היינו,  החמץ  

 ____________________________ בהם תערובת חמץ, בירה, תרופות __________________________________

ושאר דברים שיש בהם חשש חמץ, גרעיני תבואה מחומצים, ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ נוקשה, גם חמץ הדבוק בכלים וגם  

שקים ושאר כלים שאין צריכים טבילה כשניקנין מן העכו"ם שדבוק בהם חמץ, וכן בהמות ועופות ושאר בע"ח הניזונים גם היום  

ואת הדגן המיועד להאכיל ממנו את הבעלי חיים, המונחים בעיר____________ רחוב____________ ובכל מקום    ממיני דגן,

 שנמצא. ולהשכיר מיום י"ב ניסן )עד יום כ"ה ניסן( ____________________________________________________

 _______________________________________ מזה להשכיר בי"ג ניסן )עד יום כ"ה ניסן( ________________  וחוץ

. על שאר המקומות והחפצים שברשותי להשכיר שנמצא בהם חמץ או חשש חמץ או תערובת חמץ שלי או של אחרים  וכל

הכל אני עושה שליח את הרב יהורם ב"ר שלמה יפת, למכור את החמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ הנ"ל או חלק מהם, ולהשכיר 

"ל או חלק מהם. ורשות בידו למכור ולהשכיר הן ע"י עצמו הן ע"י שלוחו לכל מי שירצה, ובאיזה מחיר שירצה, גם את המקומות הנ

בהקפה, ובאיזה קנין שירצה, ואם ירצה יוכל ליקח לעצמו בכסף המכירה והשכירות עד סך שקל חדש א', ויוכל להקנות החמץ  

ודאתי. וגם אני נותן לו רשות ביום י"ג ניסן להפקיר את החמץ הנ"ל ולבטלו. והשכירות עי"ז, ותהא ידו כידי פיו כפי והודאתו כה

ורשות בידו לתת לקונה ממנו דריסת רגל דרך רשותי ורשויות המושכרות או שאולות לי למקומות המושכרים הנ"ל, ומחוייב אני 

 למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שירצה.

או שיכתוב בשטר מכירה לקונה ממנו, עלי לקיים בלי טענות וערעור, ולא אוכל לומר לתקוני שדרתיך וכו', והרשאה  וכל מה שיתנה  

זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל לא בחסיר ויתיר ולא בטשטוש ומחק, ויהיה תקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים ע"פ תקנת 

ה לאשר הרשאה זו על פי חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף ייפוי כח חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא. ורשות נתונ

בלתי חוזר. ואני מצהיר בזה כי טענת שטר למראית עין או טענת שטר לצרכים דתיים לגבי הרשאה זו תהיה בלתי קבילה. והכל  

 שריר וקיים.

 

 ___________ טלפון ___________ מייל ________________ועל זה באתי על החתום  


