ב"ה

שטר הרשאה למכירת חמץ
ניסן – ה'תש"ע

אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרבנות הראשית – בראשות הרב הראשי
למדינת קזחסטאן הרב ישעיה אלעזר הכהן למכור כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-
חמץ שלנו ,הן הנמצא אצלנו ,ברשותנו ,או הנמצא ביד אחרים ,או שיש לנו חלק וזכות
בהם ,או שהם רק פקדון ביד אחרים .וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות
שהחמץ מונח שם.
ואנחנו עושים אותו שליח למכור ולהשכיר כנ"ל ,הן בעצמו והן על ידי שלוחו
ושליח-שלוחו ,עד מאה שלוחים.
ובזה אנו מגלים דעתנו ,שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו ,בכל
מקום שהוא ,יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה ,הן מצד שליחות והן מצד זכייה ,שזכין לאדם
שלא בפניו ,וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו,
ויהי ממכרו קיים ,ותהא ידו כידינו ,ועשייתו כעשייתנו ,ופיו כפינו.
ועל זה באנו על החתום:
שם________________ משפחה__________________
כתובת______________________________________
עיר_________________מדינה___________________
*ביום שני י"ד ניסן –  29במרץ אני יהיה במדינה_________
תאריך_____________ חתימה____________________

*חשוב לציין ,שמפני הפרשי השעות השונים בעולם ,הרי שזמן מכירת חמץ החמץ מחוייב לפי הזמן שבו בעל החמץ נמצא
)ולא היכן החמץ נמצא בפועל( ועל כן נחוץ למלא בטופס היכן ימצא המוכר ביום המכירה לנוכרי )י"ד ניסן –  29במרץ(.

הערות חשובות:
 .1את החמץ שמשאירים לפסח יש לסגור היטב ולסמן את המקומות בשלט" :חמץ" ,כדי שלא יגשו
אליהם בטעות בפסח.
 .2מצווה לעורר שכנים ומכרים )אפילו מי שאינם מקפידים לשמור על כל דיני חמץ( להשתתף
במכירת חמץ ,שבביתם ובבית-העסק ,כדי להמנע מאיסור "בל ייראה ובל ימצא" וכדי שהחמץ
יהיה מותר באכילה אחרי הפסח.
 .3שטר זה מיועד לשימוש פרטי.
חנויות ,מפעלים ובתי-אוכל זקוקים להדרכת ואישור הרבנות המקומית בעניין
מכירת חמץ.
 .4מכירת חמץ איננה כרוכה או מותנית בתשלום כלשהו ,אלא במילוי התנאים האמורים ובהסכמה
בלב שלם לביצוע המכירה.
המכירה היא פעולה משפטית תקפה על-פי ההלכה ,ולא "הערמה".
אפשרי לשלוח למס' פקס +7-727-2507-770
ולוודא שהפקס הגיע בבירור ,בטל' +770-17333-814
בישראל 02-5807084
ולוודא שהפקס הגיע בבירור בטלפון  02-5808635או 054-3033814

