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ד"בס

 שטר צוואה                                   
, מקנה ומתחייבת בדעה צלולה ומיושבת, המצוו, __________________ מ"לפיכך אני הח, היות ואין אדם יודע את יום פקודתו 

  :כדלהלן, ללא כל אונס וכפיה , מרצוני הטוב
, ניירות ערך, הן במטבע ישראלי הן מטבע חוץ, חסכונות בבנקיםפקדונות ו, בין מטלטלין בין במקרקעי, את כל חלקי בכל נכסי. 1  .א

וכן כל רכוש אחר שיהיה בבעלותי שעה אחת , פ הן בשטר"חובות שחייבים לי הן בע, כספים, אגרות חוב בין בארץ בין בחוץ לארץ
  . ____________________ר "קודם פטירתי מן העולם אשר בבעלותי לבעלי הר

בהם יתקיימו דין ירושה של  )₪ 500(ח "למעט חמש מאות ש[, ל"כל נכסיי הנ, חיים בעת פטירתיבין ה ל לא יהיה"בעלי הנבמידה ו. 2
  :שוה בשוה בין ילדנו שהם כדלהלן ויתחלק , ]ק"תוה
כל ) 1000₪(ח "בסכומים של אלף ש, _______________. ז.מ, ___________המכונה , ו"הי __________הבכור  יבנ. א

  -----------------------------------  .עד לגמר חלקו, ובאופן המפורט שם, 3ופוסים המפורטים בסעיף י האפוטר"שיחולק לו ע, חודש
  ------------------------------------------------------------------------------------------- -----------, ו"הי ________ יבנ. ב
  ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ', תחי _______ יבת. ג
  ------------------------------ --------------------------------------------------------------- --------- ', תחי _______ יבת. ד
  ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------, ו"הי _______בני . ה
 ___________המכונה _________כאפוטרופוסים על חלקו של בני  __________ובתי  ________בני  את הריני ממנה.3

 חלק זהלקיים , ן היותר טובבנכסי ועשיתי אותם ליד זוכה באופ __________והקניתי להם את כל חלקו של בני , ל"ברכושי הנ
או למלא את הדברים , םלמנות אפוטרופוס אחר במקומ םהרשות ביד. ופן המפורט לעילאב _______לחלק לבני צוואה הזאת ומ

ל המיועדים לחלוקה בכל חודש "להעביר הכספים הנ םגם זכות. 'משבועה או מגרם שבועה וכו יםאת האפוטרופוס תאני פוטר .םלבד
וזכות בידי . להעברת הכספים םי צורה אחרת שנח לה"או ע, םי בנק שנח לה"דהיינו ע, ל"להעבירם למוטב הנ םשנח להבצורה , ל"כנ

  .יהםאו סכום אחר מחלקו בבת אחת כראות עינ, בבת אחת וחלק ל"הנהבלעדית לתת למוטב  םלפי שיקול דעת יםהאפוטרופוס
ולא לכל יורש אחר , מותנה שחלקו יעבור לידי צאצאיו של אותו יורש בלבד ,במקרה שנבצר מאי אילו מהיורשים לקבל חלקם ברכוש .4

  .חלקו יתחלק בין שאר היורשים שוה בשוה, שנבצר ממנו לקבלת חלקו צאצאים ליורשו אין "באם ח. שיהיה מצדו של אותו יורש
אין למערער שום זכות או חלק , כאה שהיאבין להבדיל בכל ערדין בין בבית , מותנה בפירוש שכל יורש שיערער על שטר צוואה זה. 5

  .ק"בירושה למעט חלקו שיקבל מהסכום המיועד לקיים בו דין ירושה של תוה
אם לא , ל הקניתי לזוכים הנזכרים במתנת בריא גלויה ומפורסמת שתחול מהיום ולאחר מותי"את כל הנהנני מודה בהודאה גמורה כי . ב

 . בקנין בבית דין חשוב, באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר, אחזור בי
כפי , לעיל סך השוה לערך חלקו בנכסים שאין הקנין נתפס בהם הנני מודה בהודאה גמורה שהתחייבתי לכל אחד מהזוכים הנזכרים. ג

בין מה שקניתי בין , ושעבדתי את נכסי. וקיבלתי זה על עצמי בתורת התחייבות באופן המועיל ביותר. פטירתישווים שעה אחת קודם 
ושאוכל לחזור בי עד שעה , דם מותיוהתניתי שזמן פרעון חוב זה יהיה שעה אחת קו, ק"מטלטלים אג, לחוב זה, מה שאני עתיד לקנות

  . אחת קודם מותי
וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים , ר"וב ג"וכל התנאים כתנאי דב, ל"פ תקנת חז"נעשה בהם קנין המועיל ע, כל הדברים הנזכרים
אה ורה של חלק מהצווביטולה או חז, וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה, המקיימים שטר זה

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

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

 .אלא אם כן יש תוקף לתנאי הנזכר לשלילת הנאמנות לבאי כוחי, ואין שום תוקף לחזרה למכירה או למתנה
                         .______________________ פה. לבריאת העולם ____תששנת _____________לחדש_____ ועל זה חתמתי ביום

  _______________________נאם

  ________________ז.ת__________________ -ב _______________,.ז.ת  -א: בפנינו עדים 
בלב , בדעת צלולה הבהיות ,פ דין תורה"ל ע"וקנינא מיניה על כל הנ, על שטר הצוואה____________מה חת, החתומים למטה
  . ונפש חפיצה

  עד ___________________________נאום 

  עד ___________________________נאום 

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

 __________________________חתימה 


