
 בס"ד.
Instructions for Mechiras Chometz 

Dear Shluchim 'שי 
Attached please find the שטר ההרשאה/form to be filled out for the Mechiras 
Chometz. 
1. If you have any question on any of the following, please do not hesitate 

to call me at: 3474151122 
2. Kindly download the שטר הרשאה and fill in the blanks. 
3. If you are in NY and are able to come by and make a physical קנין that 

would be great. 
4. Please be advised: 

It is YOUR responsibility to ascertain that: 
a. All the people that sign are actually staying in the US for Pesach. 
b. They have no Chometz outside of the US. 
c. If they are going out of the US, you have to note this on a SEPARATE 

note so it can be handles properly. 
d. If someone is selling his store or company but they will, unfortunately, 

remain open on Pesach, we need to note this on a SEPARATE note. 
e. We will not be responsible for anything that was not noted. 
f. And don’t forget to add your own chometz! Your Chabad house etc. 

5. Any issue regarding Mechiras Chometz or for any questions regarding 
Mechiras Chometz, please email to mchometz@gmail.com or WhatsApp 
305-563-4549. 

6. Please send/email your forms by 2 pm on Thursday י"ג ניסן to ensure that 
it will be printed and included in the mechiras chometz papers given to 
the goy.  

7. The preferred way to send in the forms is to send them all in one email 
and in one attachment. 

8. If you want to mail the forms, our address is: 1468 Union St. Brooklyn NY 
11213. 

 any forms that are not printed are also included in the sale. The בדיעבד .9
earlier you send it, the better. 
 
Wishing you all a חג כשר ושמח and הצלחה רבה in your עבודת הקודש. 
  

 



 בס"ד.

 

 שטר הרשאה ממורשה הראשון למורשה השני

 

 

בותי' וסבי                                     עיראני הח"מ הבא בכח והרשאה מתושבי ודיירי 

הרשומים בשטרות הרשאה המצורפים לזה, שהרשו אותי על כל פרטי המיני חמץ בעין או ע"י 

תערובות, וחמץ נוקשה, ובע"ח הניזונים מחמץ, וכלים חמוצים שנדבק בהם או עליהם חמץ, 

שעל הכל הרשו אותי, אם בעצמי או ע"י שליח שישר בעיני למכור לא"י קודם זמן איסור חמץ 

וכן לברה"ע,  שתיםו ות ושמוניםשנת חמשת אלפים ושבע מאאי שתא בערב פסח דה

את כל המקומות שהחמץ וכלים חמוצים מונחים שם, או שעומדים הבע"ח להשכיר ולהחכיר 

לוי  הרבשם, למי שיוכשר בעיני, ועל האופנים שיוכשרו בעיני, על הכל אני עושה שליח את 

שימכור את החמץ וישכיר את כל המקומות והנני נותן לו כח ורשות יצחק שי' גרליק 

שמונחים שם החמץ כנ"ל למי שיוכשר בעיניו ועל אופנים שיוכשר בעיניו, ויהי' ידו 

שנת  ניסןחודש ל                   בשבת       כידי ממש, ולראי' באתי עה"ח היום יום

 לברה"ע. שתיםו ות ושמוניםחמשת אלפים ושבע מא

 

 נאום:
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