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   ש ט ר    ה ר ש א ה    ל מ כ י ר ת    ח מ ץ 
 נא למלא בשני עותקים   -לאנשים פרטיים  

 יפוי כח בלתי חוזר 

ל ש  או בא כוחם של הבעלים  הואיל ואני הבעלים . א 
   חמץה וחשש  חמץ או ספק  ה החמץ, תערובת  

איסור בל יראה ובל  ואיני רוצה לעבור על    הואילו . ב 
ועלימצא מבתיכםמצות    ,  שאור  כן    ,תשביתו  על 
ור לגוי את המאכלים ומוצרים אשר  רוצה למכ אני  
 . או יש בהם תערובת חמץ חשש חמץ    חמץ,הם  

עפולה וה  . ג  העיר  ורב  להיות    ואיל  עצמו  על  קיבל 
  י אנ על כן  למכור את החמץ לנכרי,    ומורשה  שליח

נות  מטה  והרשאה  ןהחתום  כוח  יפוי  לרב    בזה 

גוי לכל  למכור    כוחו  ולבאי  הרב שמואל דוד  -העיר
של החמץ  כל  את  כוללת   .ישירצה  זו  הרשאה 

ומצרכים   ומשקאות  מחמשת  וחטיפים  מאכלים 
חמץ או חשש חמץ, או    ו וכל דבר שיש ב  מיני דגן,

חמץ בליעת  או  חמץ,  דבר  ,תערובת  שעלול    וכל 
תרופות מתוקות,    וכן    )כגון קמח(.  לבוא לידי חמץ

או   וויטמינים  סירופיםו   תרחיפים  חמץ  בהם  שיש 
חמץ. הן    חשש  ברשותי,  המונחים  המונחים  הן 

אחרים החמץ ברשות  מכירת  עד שעת  שנקנה  הן   , 
שהנה בניסן  יד  לא  הן    ,ביום  ועדיין  אלי  שנשלחו 
ששלח הן  אלי,  הגיע    תי הגיעו  לא  ועדיין  לאחרים 

שאנ  וכןלידם.   חמץ  לף  שותי  מיני  שיש  או   יבהם 
וטלת עלי.  בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מ

מיני החמץ של אחרים שמונחים כן היא כוללת את  
ברשותי או שיהיו ברשותי, הן בפיקדון הן בשאלה 

בהלוואה. לגוי  וכן    או  חיים   אתלמכור    י של   בעלי 
חמץ שלהם   , שאוכלים  בהאכלתם    והאוכל  )ואטרח 

הגוי( מן  שכר  תעודות  תמורת  מניות,  סל,   וכן 
וכדומה השתלמות  וקרנות  נאמנות  כן שית  קרנות 

בהם שיש  במפעלים  מחזיקות  הן  הכל    ,ץחמ  כי 
מחיר  הרב  ימכור   ובכל  אופן  בכל  שירצה,  לגוי 
על  ,  שירצה אחריות  כל  לי  תהיה  שלא  ובאופן 
   . עצמי מכל המצרכים הנ"ל   ואני מסלק  .החמץ

שכיר לגוי  אני נותן יפוי כח לרבנים הנ"ל לה כמו כן   . ד 
וכן   שכיר  להאת כל המקומות שהחמץ מונח בהם, 

 ת ת ל ות החפצים והכלים שהחמץ מונח בהם, א

ברשות    רגל  דריסת  מחיר ירשות  ובכל  אופן  בכל   ,
)או את    את הרב הנ"ל   ה עוש   י ואנ ולכל זמן שירצה.  

 ------------    .שליח כדין תורה לכל הנ"ל בא כוחו(  

שכירות המקומות ומכירת החמץ יחולו מהשעה  ה.   . ה 
שעה  . ומהחמישית ביום ארבעה עשר בניסן שנה זו

זו אני מתחייב לסמן באופן ברור את הארונות או  
קונה  לנכרי  ולמסור  החמץ,  נמצא  בהם  החדרים 
שם   אשר  והארונות  החדרים  מפתחות  את  החמץ 
אל   מעבר  לו  לאפשר  וכן  שאדרש,  עת  בכל  החמץ 

על  על    החמץ. שלי  הטלפון  מספר  את  הוספתי  כן 
 --להשיג אותי בכל עת שירצה. מנת שהקונה יוכל  

הנ ו.   . ו  ש  י דעת   ה מגל   י נ בזה  מה  ימכור  הרב  שכל 
ש מה  ומכל  הנ"ל,  מכל  לגוי  בשטר  ירשווישכיר  ם 

עבורה שיפעל  מה  וכל  לגוי,  שיימכר  או    ימכירה 
שזכין    יבשמ זכיה  מתורת  והן  שליחות  מצד  הן 

לאדם שלא בפניו, יהא הממכר והשכירות קיימים, 
כעשיית ועשייתו  כפי  ופיו  כידי  ידו  ללא ותהא  י, 

 --------------------קוני שדרתיך ולא לעוותי.טענת לתי

ההרשאה והשליחות או  אם  אפילו  כי  אני מצהיר  ז.   . ז 
הדברי  מן  לאחד  יועילו  לא  והשכירות  ם  שהמכירה 

שיועילו.   לזה  יפסל  לא  שלא והנ"ל,  נעשה  זה 
כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעות  

 ----------------------------------וכו'. ומודעי מודעות

, ותוקף  אני מצהיר בזה כי המכירה היא מוחלטתח.  . ח 
ע"פ  חוזר  בלתי  כח  יפוי  בתוקף  ההרשאה  שטר 
ולא   יפסל,  לא  זה  הרשאה  ושטר  המדינה,  חוקי 
יהיה   דיו, רק הכל  יוגרע כוחו בשם מחק וטשטוש 
נדרש לטובת בעל השטר ולתועלתו. ויד בעל השטר 

התחתונה.   על  המערער  ויד  העליונה,  מניות,  ועל 
השתלמות   וקרנות  נאמנות  קרנות  סל,  תעודות 
מסודר   רישום  צורך  יש  חוק  פי  שעל  וכדומה 
שהמכירה   הצדדים  על  מוסכם  בעלות,  להעברת 

מתחייב המוכר    ,תחול בכל אופן. ואם ידרש רישום
כדין.  רל או  ישום  עין  למראית  שטר  טענת  וכל 

על  שתועלה  אחרת  טענה  כל  וכן  דתיים,  לצרכים 
לגבי   קבילה. ידי  בלתי  תהיה  המכירה  וכן    תקפות 

כי ידוע לי שכל דין ודברים לגבי   אני מצהיר בזאת
רבני   דין  בית  בפני  תורה  דין  ע"פ  יתקיים  זה  שטר 

באיולראבלבד.   החתום  תייה  עפולה   על  בעיר 
ניסן   מאובחודש  ושבע  אלפים  חמשת   תשנת 

--------------------------.לבריאת העולם ואחת מוניםש

 

 

 

ו   משפחה שם 
 וטלפון 

  מקום   החמץ כולל קומה-מדויקת  תכתוב
 )חדר  וארון(   

 שווי החמץ 
 )בכסף(

 ח ת י מ ה   

     
 

 פירוט החמץ אינו גורע מחמץ אחר שלא פורט. וכן פירוט המקומות אינו גורע מחמץ במקומות אחרים שלא פורטו. 

 ני הבית בל מקום שהוא.של ב כמו כן המכירה כוללת גם את החמץ וכו' 

 וקיים       ובריר    שריר   והכל 
 נא למלא בשני עותקים. עותק אחד להשאיר בידי המוכר, ועותק אחר להעביר למשרדי הרבנות עד לתאריך יג בניסן. 


