
 
 

 

 
 שטר הרשאה

 יום________ ניסן תש___ לפ"ק.

 ____________אני החתום מטה_____________________________

 _רח'_______________מס'________עיר_________________הגר ב

 טל'__________________

ההוראה "דרכי תורה" או לאחד מבאי כוחם, לעשות עם כל מיני חמץ, תערובת חמץ, נותן בזה כח ורשות למרן הגאב"ד רבי אשר וייס שליט"א, לחברי בית 

פו את חמץ נוקשה, חמץ הדבוק בכלים וכדומה, כולל המקומות שבהם נמצאים הדברים הנ"ל, שלי ושל אחרים אשר ברשותי, או באחריותי, או של אלו שיי

 פיהם כפי ועשייתם כעשייתי. הפקר ושכירות. הודאה, מתנה,כוחי למכור את חמצם, כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, 

 פירוט המוצרים: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 בהם נמצא מכל הנ"ל:פירוט המקומות אשר 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 וא.ובכל מקום שה______________________________________________________________________
 

 מי שיש לו כלים שלא הצליח לטובלן:ל

 כמו כן הנני מבקש להקנות במתנה גמורה למי שיקנה את החמץ גם את הכלים החדשים שברשותי ולא הצלחתי לטובלם כדין, ואלו הם:

_______________________________________________________________________________________________________ 

ואני מתחייב למסור לקונה את מפתחות החדרים והמקומות השכורים הנ"ל בזמן שאדרש לכך, ולאפשר לו את המעבר אל החמץ והמקומות והחפצים 

 השכורים ]ואם איעדר מביתי, ניתן להתקשר לטל ' _____________[

הפעולות הנ"ל או חלק מהן, על ידי עצמם או על ידי אחרים, ובאיזה תנאים והנני מיפה את כחם של הרבנים הנ"ל או אחד מהם על כל האמור, לעשות את כל 

זאת יעשו  ואופנים שירצו. וכן לעשות את כל סוגי הקנינים עם הקונה, כל מה שדרוש לצורך המכירה כדת וכדין, וזכותם לאשר הכל ע"פ חוקי הממשלה. כל

הודאתי והנני מודה בזאת שכל מה שיודו בשמי אני מודה בו . ויוכלו למכור או להשכיר לאיזה כאדם העושה בתוך שלו, ופיהם יהא כפי וידם כידי והודאתם כ

חומר   אדם שירצו ובאיזה מחיר או אופן שירצו, וגם בהקפה, ולא אוכל לטעון נגד אף אחד מהם לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. תוקף שטר הרשאה זה ככל

א כטופסי דשטרי, וליתר תוקף נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במדל"ב, והכל שריר וקיים. והרשות נתונה  שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודל

 לאשר הרשאה זו שיהיה תקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, ולא אוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו ל"צרכים דתיים" בלבד .

 
 _________ועל זה באתי על החתום:________________


