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  נא למלא בשני עותקים -לעסקים 
 יפוי כח בלתי חוזר 

נפרד מן ההרשאה,  יתמבוא להרשאה: המבוא הוא חלק בל
 וימולא במלואו על ידי המעונין למכור את החמץ שברשותו.

______ על ידי__________בעיר עפולה ך ונחתם שנער
 להלן "המוכר".העסק_______________________   שם

הבעלים החוקיים  , או בא כחהואיל ואני הבעלים .א
-----------.החמץ, תערובת החמץ או ספק החמץשל 

---------  
איסור בל יראה ובל הואיל ואיני רוצה לעבור על ו .ב

, על כן תשביתו שאור מבתיכם, ועל מצות ימצא
את המאכלים ומוצרים אשר  רוצה למכור לגויאני 

  ו יש בהם תערובת חמץ.הם חמץ, חשש חמץ א
קיבל על עצמו להיות  והואיל ורב העיר עפולה .ג

 .שליח ומורשה למכור את החמץ לנכרי

 בזה יפוי כוח והרשאה ןהחתום מטה נות יאנעל כן  .ד
למכור  כוחו ולבאי הרב שמואל דוד - לרב העיר

שאה זו י. הרגוי שירצה את כל החמץ שללכל 
וחטיפים מאכלים ומשקאות ומצרכים כוללת 

חמץ או חשש  ווכל דבר שיש ב מחמשת מיני דגן,
וכל דבר  ,חמץ, או תערובת חמץ, או בליעת חמץ

הן המונחים  )כגון קמח(. שעלול לבוא לידי חמץ
, הן שנקנה עד המונחים ברשות אחריםברשותי, הן 

הן  נה,שהן ביום יד בניס שעת מכירת החמץ
 תילחו אלי ועדיין לא הגיעו אלי, הן ששלחשנש

י מיני חמץ שאנ וכןלאחרים ועדיין לא הגיע לידם. 
בעלות כל שהיא בהם, או  יבהם או שיש לף שות

כן היא כוללת את מיני שאחריותם מוטלת עלי. 
החמץ של אחרים שמונחים ברשותי או שיהיו 

הכל  ברשותי, הן בפיקדון הן בשאלה או בהלוואה.
לגוי שירצה, בכל אופן ובכל מחיר רב הימכור 
  .באופן שלא תהיה לי כל אחריות על החמץ, שירצה

וכל המאכלים המכוסים מוקנים , משעת המכירה
 לנכרי. 

 שכיר לגויאני נותן יפוי כח לרבנים הנ"ל להכמו כן  .ה
שכיר להוכן  ,את כל המקומות שהחמץ מונח בהם

 ול תתלואת החפצים והכלים שהחמץ מונח בהם, 

, בכל אופן ובכל מחיר ירשות דריסת רגל ברשות
)או את  את הרב הנ"ל העוש יואנולכל זמן שירצה. 

 - זכר לעיל.שליח כדין תורה לכל הנבא כוחו( 
שכירות המקומות ומכירת החמץ יחולו מהשעה  .ו

ומשעה  .החמישית ביום ארבעה עשר בניסן שנה זו
המקומות מתחייב לסמן באופן ברור את  ניזו א

מץ, ולמסור לנכרי קונה החמץ את צא החנמ םבה
תחות החדרים והארונות אשר שם החמץ בכל ממפ

כן על עת שאדרש, וכן לאפשר לו מעבר אל החמץ. 
ספר הטלפון שלי על מנת שהקונה ספתי את מהו
 .ל להשיג אותי בכל עת שירצה את החמץיוכ

______________________________ 
ימכור וישכיר לגוי הרב שכל מה ש הנני מצהיר בזה .ז

מכירה הם בשטר ירשומכל הנ"ל, ומכל מה ש
הן  יאו בשמ ישיימכר לגוי, וכל מה שיפעל עבור

מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא 
בפניו, יהא הממכר והשכירות קיימים, ותהא ידו 

י, ללא טענת כידי ופיו כפי ועשייתו כעשיית
 ______________לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי. 

ההרשאה והשליחות או אם אפילו כי אני מצהיר  .ח
שהמכירה והשכירות לא יועילו לאחד מן הדברים 

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

  _____________________וכו'. ומודעי מודעות

, ותוקף אני מצהיר בזה כי המכירה היא מוחלטתט.  .ט
תוקף יפוי כח בלתי חוזר ע"פ חוקי שטר ההרשאה כ

המדינה, ושטר הרשאה זה לא יפסל, ולא יוגרע 
כוחו בשם מחק וטשטוש דיו, רק הכל יהיה נדרש 
לטובת בעל השטר ולתועלתו. ויד בעל השטר על 
העליונה, ויד המערער על התחתונה. וכל טענת 

טענה שטר למראית עין או לצרכים דתיים, וכן כל 
לגבי תקפות המכירה תהיה בלתי  חרת שתועלהא

כי ידוע לי שכל דין  וכן אני מצהיר בזאתקבילה. 
ודברים לגבי שטר זה יתקיים ע"פ דין תורה בפני 

 על החתום תייה באיולראבית דין רבני בלבד. 
שנת חמשת אלפים ושבע בחודש ניסן עפולה ב

 .לבריאת העולם מוניםמאות וש

 

 

 

 שם ומשפחה
 לפוןוט

  מקום   החמץ כולל קומה-מדויקת כתוב ת
 )חדר  וארון(  

 הערכת שווי 
 )בכסף(החמץ 

 ח ת י מ ה  

     
 

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

 .כמו כן המכירה כוללת גם את החמץ וכו' של בני הבית בכל מקום שהוא

 וקיים    ובריר    שריר    והכל


