
 

  נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן שעדין לא המליטו
 simchag@rab.gov.ilמייל: יש להחזיר ל

לזכר הנולד מהמלטה ראשונה מבקר וצאן השייך ליהודים נחשב לבכור וקיימת בו קדושה. לכן יש לתת אותו לכהן ואין  -קדושת בכור הקדמה:
ר גוי שותף בקנה וושט מלפני ההמלטה. *ההרשאה ניתנת למכירת הקנה והושט שהם צינורות לסחור בו או לשחוט אותו. *הקדושה לא חלה כאש

  מורשי החתימה על שטר הרשאה מאפשרת לבצע את המכירה.  כלהנשימה והאוכל של הבהמה. *חתימת בעל הבהמות/
  

דואר כתובת 
 :אלקטרוני

 

   מספר ח"פ/ע"מ   שם הרפת/הדיר
כתובת 

  הרפת/הדיר

 

  

ימה מורשה חתשם 
 ומנהל הרפת/הדיר

  פקס נייד  טלפון  מיקוד כתובת  (רחוב,מספר,עיר) מספר ת"ז

       

       

       
  

  פרטי עגלות/כבשות/עיזים מהרגע שנולדו עד לפני ההמלטה
  

 כבשות/עיזים עגלות לחלב/לבשר 
 ________3 ________2 ________1 ________3 ________2 ________1 סוג

       כמות
 רשימת מספרי זיהוי של עגלות/כבשות/עיזים מרגע שנולדו עד לפני ההמלטה (אפשר לצרף דף עם המספרים)

  
  
  
  

  

  שטר הרשאה 
  

אני/ו החתום/מים מטה ________________ בעל משק / מורשי חתימה / מנהל הרפת/הדיר 
כוח והרשאה לרבנים הראשיים  במושב/קבוץ_____________ טל'______________, נותן/ים בזה ייפוי

שליט"א ולממונה מטעם  יצחק יוסףשליט"א ומרן הראשון לציון הרב הגאון  דוד לאולישראל: מרן הרב הגאון 
למכור את הקנה והושט מחלקת בתי המטבחיים על ביצוע המכירה ולשליחם ולשליח שליחם ואפילו לאחד מהם, 

למי שירצה ואפילו  –המליטו השייכים למשק הנזכר לעיל הבהמות הגסות והדקות ממין נקבה שטרם  כלשל 
לאינו יהודי, לפי המחיר שיקבע על ידי הנזכר לעיל. בשעת ביצוע המכירה בשליחותי/נו רשאי הנזכר לעיל להשכיר 
למספר שעות את המקומות שעומדות בהם הבהמות הנזכרות, הדיר והרפת וכן ארבע אמות הנמצאות מהכניסה 

הכל לפי המחיר שייקבע על ידי הנזכר לעיל. אני מחייב את עצמי לקיים את כל תנאי הקניינים לדירתי פנימה, 
והמכירות והשכירות שיעשו בשליחותי על ידי הנזכר לעיל. הכסף שיתקבל על ידי השליח הנזכר לעיל שייך 

טוב בעיניו. והנני רשאי השליח לעשות בכסף כ –למוכרים ואם תוך חודש ממועד ביצוע המכירה לא ייתבע הכסף 
נותן בזה ייפוי כוח בלתי מוגבל, ולא אוכל לטעון אחר כך לתקוני שדרתיך ולא לעוותי (לתקן שלחתיך ולא לקלקל), 
ויהיה פי הנזכר לעיל כפי, ועשיית הנזכר לעיל כעשייתי, ויד הנזכר לעיל כידי,  ויתקיימו כל הדברים הנזכרים  לעיל 

  חותי על ידי הנזכר לעיל.השכירות והמכירות שייעשו בשלי
כן הותנה בינינו שיכולים להקנות את הקנה והושט של הבהמות ולהשכיר המקומות בכל הקניינים בין בקניין כסף 
ו/או סודר ושאר קניינים גם הנוהגים רק במסחר או לפי חוקי המדינה , גם בקניין חצר ו/או אגב קרקע או על ידי 

  שכירות המקומות הנזכרים לעיל.
  (=לא כשטרות לא תקינים).וקף שטר זה כתוקף כל השטרות הנעשים על פי תיקון חכמינו ז"ל דלא כטופסי  דשטרי ות

  .כל הבהמות שטרם המליטוהנני/ו מצהיר/ים כי שליחכם הנ"ל רשאי בכל עת לבא ולבדוק פירוט 
  

  ____________ .:____תאריך לועזי: יום__________ לחודש__________ שנת__________. תאריך עברי
                                                                                                                                                                                

חותמת מורשי החתימה/אגודה                                                                                                     
  
  
  
  

  יש לצרף אישור על שמות 
  מורשי החתימה      

  

 

  חתימה  שם מורשה חתימה

  חתימה  שם מורשה חתימה

  תימהח  שם מנהל רפת/דיר

  חתימה  שם הבעלים

 

  קליטת בקר וצאן בבתי מטבחיים תיעשה רק לאחר הצגת אישור על המכירה
  

 לכתובת: רקחדשות  נקבותספות ואת הטופס פעם בשנה (חודש לפני פסח) וכן כאשר מתו לשלוחנא * 
  5313170-02פקס':  36016, ירושלים, ת.ד.  5ב אהליא מטבחיים, הרבנות הראשית לישראל מח' בתי  simchag@rab.gov.ilמייל: 

  *יש לשמור את אישור המכירה  02-5313175 טל':יש לוודא קבלת הטופס ב*
  


