שטר הרשאה למכירת חמץ
אנחנו החתומים מטה נותנים כח והרשאה הן בחתימת ידינו .הן במסירת קולמוס .הן ע"י
שליחנו ובאי כחנו להרב דניאל יוסף מילנר למכור כל מיני חמץ ,חשש חמץ ותערובת חמץ
שלנו וגם החמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ שיש לנו בשותפות עם נכרי או ע"י מניות שיש לנו
בחברות שיש להם חמץ .הן אלה שנמצאים בביתנו והן בעליות או במרתף או במקומות חוץ
מביתנו ביבשה או על הים ,או דברים חמוצים שהם שלנו ממש או שהם של אחרים ורק הם
באחריותנו בן כשמוטל האחריות עלינו עפ"י התורה ובין עפ"י נמוסי המדינה ובין מצד
אלמות .הרב הנ"ל מורשה מאתנו למסור כל הנזכר וגם כל בעלי חיים שלנו שניזונים מחמץ
בכל מקום שהם נמצאים למכרם לכל מי שירצה ,ובכל מיני קנינים שירצה ,בין במזומן ובין
בהקפה ,בין לבטוח ובין לשאינו בטוח .ואפי' אם לא ישלם הקונה את הדמים שזקף הרב עליו
במלוה ג"כ יהי' המקח קיים ,ובכלל כל מה שיעשה הרב בדברים החמוצים שלנו יהי' שריר
וקיים ולא נוכל לטעון עליו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.
הרב הנ"ל מורשה מאתנו החתומים מטה להשכיר את כל המקומות מדברי החמוצים שלנו או
בעלי חיים הניזונים מחמץ שלנו מונחים ועומדים שם ואותן המקומות שאינם אלא שכורים
לנו ,יהי' להם רשות להשכיר להקונה להחזיק שם כליו ומטלטליו ואם הקונה יהי' צריך
דריסת הרגל דרך רשותינו אל המקומות שדברים הנזכרים מונחים שם .הרשות ביד הרב הנ"ל
ליתן להם דריסת הרגל דרך רשותו ואנו משאירים לנו הזכות שיהי' גם לנו דריסת הרגל אל
המקומות שיהיו שייכים אל הקונה בכח הרשאה הזו אל הרב הנ"ל.
הרב הנ"ל מורשה מאתנו למכור גם את החמץ שעתיד לבוא ברשותנו עד יום ארבעה עשר
לחדש ניסן דההיא שתא בשעה שמותר עוד לקנות ולמכור חמץ וגם למכור את הדברים
שיכולים לבוא לידי חימוץ בתוך ימי הפסח ואנו מגלים דעת כזה שמן החמץ שעתיד לבוא
לרשותנו לאחר זמן איסור ,אנו מסלקים ידינו ואין אנו רוצים לזכות בו גם לאחר שיבוא
לרשותנו ,והקונה הנכרי שהרב ימכור לו החמץ יוכל לזכות בו מן ההפקר.
הרשות ביד הרב הנ"ל לכתוב להקונה שטר מכירה באופן היותר מועיל ע"פ התורה וגם ע"פ
חוקי המדינה .כל הנזכר נעשה בקנין גמור אגב סודר במנא דכשר למקניא בי כאילו נעשה
בב"ד חשוב ומעכשיו.
וחומר שטר הרשאה הזה כחומר כל שטרי הרשאה דנהגין בישראל העשויים כתיקון חז"ל דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ולראי' בעה"ח כל אחד מאתנו או בחתימת ידינו או במסירת
קולמוס או ע"י שליחנו ובאי כחנו פה.
Based on text provided by the cRc.
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