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 ה א ש רה
 תשל"ג לשביעית קרקעלמכירת

 הראשית הרבנות נשיאי הגאונים להרבנים גמורה; והרשאה כח בזה נותנים הננו הח"מאנחנו
 יפוי-כוחם, בכל וחלוטה, גמורה במכירה למכור ובאי-כחם, עמם, שיצרפו מי וכל שליט"א,לישראל

 ארץ- הקדושה בארצנו לנו שיש עצים מיני וכל והאילנות, הנטיעות והצמחים, הקרקעות כלאת
 מכל בעציצים שהם אלה ובין ובקבוצות, בקיבוצים בחוות, 'בין במושבות, בין בערים, ביןישראל
 מהם. ויונקים עליהם, עומדים שהם והקרקעות נקובים שאינם בין נקובים, ביןהמינים,
 בקדושתה[. שביעית לקיום ושהושארת זו, בהרשאה הוכללה שלא שצוינה, אדמה מחלקת]חוץ
 כלם שבין ב"כ, ולכל הנ"ל, הגאונים להרבניט בזה גמורה וכח-הרשאה רשות נותנים אנחנווהנה
 בין זמנית מכירה בין הנ"ל ונטיעותינו קרקעותינו את למכור הם יכולים מהם, אחד כל ביןיחד,

 הרבנים שימכרו המכירה ותהיה שיקצבו, הזמן עד דלמטה, מיום להשכיר וגם עולמיתמכירה
 ויפוי זכות שום לנו שיירנו ולא שיקצבו מה כפי וגמורה חלוטה והשכרה ובאי-כחם הנ"להמורשים

 וכלל. כלל עליהם הצומח וכל הנ"ל ומקומות והעציצים והנטיעות והצמחים הקרקעות בכלכח
 העציצים וכל נטועים עצים מיני וכל והנטיעות והצמחים הקרקעות מכל ברשותנו שנמצא מהוכל
 כדין גמורה, והרשאה כח בזה נותנים הננו - שעבוד בדרך או שכירות בדרך לנו שייכים שהםהנ"ל

 להשכירם ורשות ובאי-כחם הנ"ל המורשים הרבנים ביד שיהיה מועיל, היותר אופן בכלתוה"ק,
 הנ"ל המורשים הרבנים ביד ויש שיקצבו הזמן עד דלמטה מיום שירצו מי לכל שעבודם אתולמסור

 אופן בכל 'נעולם, והשכרה מכירה מיני בכל הנ"ל, כל את ולהשביר ולשעבד למכור רשותובאי-כחם
 מעשיהם כל על לערער נוכל ולא שבעולם, יפוי-כח צדדי ובכל בדד"מ בין בד"י בין מועילהיותר
 את ולמסור למכור, רשות להם ויש לעוותי, ולא שדרנוכם לתקוני : להם לותר נוכל ולא וכללכלל
 וזרעים וירקות, תבואות עצים, מיני וכל והאילנות והנטיעות הצמחים וכל הנ"ל הקרקעותכל

 שייטב סכום באיזה שיקצבו זמן עד דלמטה מיום הנ"ל וקרקעותיהם הנ"ל עציצים וכלשעליהם
 וכל עיניהט ישר שימצאו שבעולם צד ובכל בהקפה, ובין בשטרות בין מזומן, בכסף בלובעיניהם
 על מקבליט והננו תוקף, ובכל יפוי-כח מיני בכל מעכשיו ומקיימים מאשרים הננו שיעשומעשיהם
 ממנו לידם שימסר זה הרשאה שטר. בכח הנ"ל, המורשים של מעשיהט כל את 'ולקיים )לאשה'.עלמנו

 כאסמכתא דלא בבע"ח, ובכגא"ע הח"מ'
 . דשטרא. כטופסי ודל"

 המורשים הרבנים את עליהם והרשינו שמסרנו מה מכל דבר איזה ימצא שאם הותנה, ,ובפירוש
 דין מצד בין דין-תורה מצד בין שיהיה טעמי איזה מפני ע"ז, מועלת והרשאתנו מסירתנו שאין הרגל;'

 למסור יכולים שאנחנו הענינים, יתר בכל כח וקלישות גרעון שום זה פרט ב-טול יגרום לאהממשלה
 מה וכל בקרקעות שעשו בכל המורשים פעולת וכח זו, הרשאה כח יגרע ולא עליהם,ולהרשות
 זה. הרשאה-ושליחות שטר בכח מידינו להם הנמסרים כנ"ל,שעליהם
 להם יבחרו אשר והשוכרים, הקונים עם הנ"ל, המורשים התנאים מיני כל את עלינו מקבליםוהננו

 זה שטר-הרשמה את להעתיק הנ"ל המורשים להרבנים ורשות כח נותנים והננו עיניהם ראותכפי
 מעשיהם על לערער רשות כל לנו ואין שירצו, האופנים בכל אותם ולאשר ולקיים שירצו, השפותבכל

 שבעולם. ואופן צד בשום פעולתנו אתולהחליש
 ע"י ובין שליחינו ע"י בין עצמנו, ע"י בין בעה"ח, הנ"ל הדברים כל אשור על אמת )אות,ולראיה,
 המורשים ע"י בין בממ"ק, בין ידינו בחתימת בין ובכ"ח, שליחים מאה עד אפילו שליחינושליחי

 מאה עד אפילו שליחיהם ע"י בין שלנו, הנ"ל והצמחים הקרקעות עניני את לנהל מאתנווממונים
 tp"vn1 בין ידם בכתב בין כחם ובאישליחים
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