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  שטר צוואה                                   

 
, המצוו, _________________ .ז.מ, ______________מ "לפיכך אני הח, היות ואין אדם יודע את יום פקודתו 
  :כדלהלן, ללא כל אונס וכפיה , מרצוני הטוב, מקנה ומתחייב בדעה צלולה ומיושבת

, הן במטבע ישראלי הן מטבע חוץ, פקדונות וחסכונות בבנקים, במקרקעי בין מטלטלין בין, את כל חלקי בכל נכסי. 1  .א
וכן כל רכוש אחר שיהיה , פ הן בשטר"חובות שחייבים לי הן בע, כספים, אגרות חוב בין בארץ בין בחוץ לארץ, ניירות ערך

. ז.מ, ______________ אשתי מרת בבעלותי שעה אחת קודם פטירתי מן העולם אשר בבעלותי ל
_______________ .  

בהם יתקיים דין ירושה של  )₪ 500(ח "למעט חמש מאות ש, ל"כל נכסיי הנ,  בחיים בעת פטירתי הא אינניבמידה וה. 2
  :שהם כדלהלן ישוה בשוה בין ילד ויתחלק , ק"תוה

_______________,____________,_________,____________,______________,__________,  
אין למערער שום זכות , בין להבדיל בכל ערכאה שהיאדין בין בבית , נה בפירוש שכל יורש שיערער על שטר צוואה זהמות. 3

  .ק"או חלק בירושה למעט חלקו שיקבל מהסכום המיועד לקיים בו דין ירושה של תוה
מפורסמת שתחול מהיום ולאחר ל הקניתי לזוכים הנזכרים במתנת בריא גלויה ו"הנני מודה בהודאה גמורה כי את כל הנ. ב

בקנין בבית , באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר, אם לא אחזור בי, מותי
 . דין חשוב

הנני מודה בהודאה גמורה שהתחייבתי לכל אחד מהזוכים הנזכרים לעיל סך השוה לערך חלקו בנכסים שאין הקנין נתפס . ג
, ושעבדתי את נכסי. וקיבלתי זה על עצמי בתורת התחייבות באופן המועיל ביותר. פטירתיכפי שווים שעה אחת קודם  ,בהם

, והתניתי שזמן פרעון חוב זה יהיה שעה אחת קודם מותי, ק"מטלטלים אג, בין מה שקניתי בין מה שאני עתיד לקנות לחוב זה
  . ושאוכל לחזור בי עד שעה אחת קודם מותי

וקבלתי על עצמי את סברת , ר"וב ג"וכל התנאים כתנאי דב, ל"פ תקנת חז"נעשה בהם קנין המועיל ע, דברים הנזכריםכל ה
וביטולה או חזרה של , וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה, הפוסקים המקיימים שטר זה

וכן הצוואה שנעשתה על ידי בערכאות לא . לחזרה של חלקו האחר אה מאיזו סיבה שהיא לא תגרום לביטול אווחלק מהצו
 .יהא בה כדי לגרוע מכח שטר זה

שטר צוואה אחר לא יהיה תקף אלא אם כן .  אם ישנה כזו, והיא מבטלת כל צואה קודמת שכתבתי, זאת היא צוואתי האחרונה
וכן שהייתי בדעה צלולה בזמן , שום אונס או לחץ הוא חתום בחתימת ידי ובעדים כשרים המעידים כי קבלתי בקנין בלא

אלא אם כן יש תוקף לתנאי הנזכר לשלילת הנאמנות , ואין שום תוקף לחזרה למכירה או למתנה. ואה החדשהוכתיבת הצ
 .לבאי כוחי

  

  .לבריאת העולם ___תששנת _____________לחדש_____ ועל זה חתמתי ביום

                         .______________________ פה

  _______________________נאם

  

  ________________ז.ת_______________-ב_______________,.ז.ת  -א: בפנינו עדים 
פ "ל ע"וקנינא מיניה על כל הנ, על שטר הצוואה ____________ .ז.מ, _______________ םחת, החתומים למטה

  . פש חפיצהבלב ונ, בדעת צלולה ובהיות, דין תורה
  

  עד ___________________________נאום 

  עד ___________________________נאום 

  

  _________________תאריך .  מאשר בזה את חתימתו____ _____ר"מ_____________________ד "אני עו

 __________________________חתימה 


