
 בס"ד 

       שטר הרשאה      
Rabbi Eytan Feiner               איתן פיינר  
Congregation Kneseth Israel             רב דק"ק כנסת ישראל 
Far Rockaway, New York 11691                                     ארקי  אי, נויפאר ראקאוו  
 

החתום המ  אני  במסירתטה  או  ידי  בחתימת  ורשות    סקולמו  ן  כח  נותן  סודר  אגב  בקנין  פיינר  או  איתן  שליח להרב  שיהיה 
מין כל  על  או    חמץ  ומורשה  ממש  שלי  הן  שהוא  מקום  בכל  או  לי  השייכים  מקומות  ובשאר  וברשותי  בביתי  אצלי  הנמצא 

בכל מיני שותפות   נימוסי המדינה או מצד אלמות, או  ד"ת או  היא ע"פ  בין שהאחריות  עליו באחריות שלי,  מורשה  או שאני 
חמץ נוקשה וחשש חמץ וחמץ הנדבק בכלים, בין שנמצא    גמור או תערובות חמץ אולמכרו או להרשות אחרים למכרו, בין חמץ  

רוף, אני ממנה את הרב הנ"ל שול או ל ככעת אצלי בין שאקנה עוד עד י"ד ניסן דהאי שתא על כולם, חוץ ממה שאני עתיד לא
לעשוששיהיה   במקומי  כעשייתי,  ליח  ועשייתו  כידי,  וידו  כפי,  ופיו  שירצה,  כמו  הנ"ל  והמקומות  חמץ  וכלי  חמץ  עניני  בכל  ת 

לכל מי שירצה ובכל מיני   ר והרשות ביד הנ"ל למכור ולהשכיר המקומות הנ"ל ולבטל ולמנות שליח לכל זה בשעה שמותר למכו
וחו ישראל,  תפוצות  בכל  הנהוג  כפי  שירצה,  אופן  בכל  שירצה  דנהגין קנינים  הרשאה  שטרי  כל  כחומר  זה  הרשאה  שטר  מר 

  החתום מטה.על בישראל העשוים כתיקון חכמינו ז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ולראיה באתי 
 

POWER OF ATTORNEY FOR SALE OF CHAMETZ 
 

I, (print)__________________________________________________, the undersigned, fully delegate, 
appoint, and empower Rabbi Eytan Feiner to act in my behalf, as my agent, to sell or dispose of, as he 
deems fit and proper and for such time as he believes necessary, all chametz (as defined by BIBLICAL 
AND RABBINIC LAW), mixtures of chametz, questionable chametz which I own in whole or part, 
personally or in any corporate capacity, or in the form of corporate shares, or for which I am otherwise 
responsible.  Included, but not limited to, are the items enumerated below and all other chametz which 
I possess or am responsible for, knowingly or unknowingly, wherever it might be, and to rent the 
premises where this chametz is located.  Not included is chametz which I will eat or burn. 
 
The Power of Attorney conforms with all BIBLICAL AND RABBINIC LAW and is in conformity with the Laws of 
the State of New York. 
 
ADDRESS: 

 1. Home: __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

 2. Office/Business: __________________________________________________________________ 

 3. Other: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
CHAMETZ IN MY POSSESSION 

 

Location of Chametz (kitchen cabinets, pantry, freezer, garage, etc.)  Approximate Value (underestimate) 
________________________________________   ____________________ 
________________________________________   ____________________ 
________________________________________   ____________________ 
________________________________________   ____________________ 
________________________________________   ____________________ 
________________________________________   ____________________ 

 
PLEASE NOTE:  For unoccupied premises, state how access is available (keys/code, cell phone): 

 
 
 
 
To this I affix my signature_________________________________ Date________________   
    (Hebrew or English) 


