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נתיבות חיים

NESIVOS CHAIM

שע"י כולל חושן משפט אהל יוסף

OF THE KOLLEL CHOSHEN MISHPAT

בנשיאות מרן הגאון ר' חיים פנחס שיינברג שליט"א

Under the Leadership of Harav Scheinberg Shlita
And the Direction of Harav N. Nussbaum Shlita

ובהכוונת הגאון הרב ר' נפתלי נוסבוים שליט"א

שטר צוואה
את יום פקודתו ,לפיכך אנחנו __________________ מ.ז__________ .
היות ואין אדם יודע
ו____________________ ,מ.ז ___________ .המתגוררים ברחוב ____________ ________ ,מצווים,
מקנים ומתחייבים בדעה צלולה ומיושבת ,מרצוננו הטוב ,ללא כל אונס וכפיה ,כדלהלן:
כל רכושנו שיש לנו היום ,מקרקעין ומטלטלין ,פקדונות וחסכונות בבנקים ,הן במטבע ישראלי הן במטבע זר ,ניירות ערך,
אגרות חוב בין בארץ בין בחוץ לארץ ,כספים ,חובות שחייבים לי הן בע"פ והן בשטר וכן כל רכוש אחר שיהיה בבעלות כל
אחד שעה אחת קודם פטירת כל אחד מאיתנו ,יתחלקו כדלהלן_________________________:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
כל הדברים הנזכרים ,נעשה בהם קנין המועיל ע"פ תקנת חז"ל ,וכל התנאים כתנאי דבני גד ובני ראובן ,וקבלנו על עצמנו את
סברת הפוסקים המקיימים שטר זה ,וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה ,וביטולה או
חזרה של חלק מהצואה מאיזו סיבה שהיא לא תגרום לביטול או לחזרה של חלקו האחר .וכן הצוואה שנעשתה על ידנו
בערכאות לא יהא בה כדי לגרוע מכח שטר זה .חזרה מצוואה זו יכולה להיות רק ע"י צוואה אחרת או מכירה או מתנה
מרצוננו הטוב.
זאת היא צוואתנו האחרונה ,והיא מבטלת כל צוואה קודמת שכתבנו ,אם ישנה כזו .שטר צוואה אחר לא יהיה תקף אלא אם
כן הוא נעשה בעדים כשרים המעידים כי קבלנו בקנין בלא שום אונס או לחץ ,וכן שהיינו בדעה צלולה בזמן כתיבת הצוואה
החדשה.
נאם______________________ נאם______________________
בפנינו עדים  :א__________________________-ת.ז______________________ .
ב__________________________ -ת.ז_______________________
החתומים למטה ,צוו ___________________ מ.ז __________ .ו___________מ.ז __________ .על שטר
הצוואה ,וקנינא מיניה על כל הנ"ל ע"פ דין תורה ,בהיותם בדעת צלולה ,בלב ונפש חפיצה.
באנו על החתום ביום ______ לחודש _________________ שנת ה'תש__ לבריאת העולם.
והכל שריר וקיים.
נאום ___________________________עד
נאום ___________________________עד
אני עו"ד _______________________מ"ר________ מאשר בזה את חתימתו.
תאריך ____________חתימה________________________
העתק משטר צוואה זה נמצא בביה"ד נתיבות חיים ,ירושלים.
מוסדות מענה שמחה רחוב פנים מאירות  1ירושלים
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