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המתגורר ברחוב  ___________. ז.ת __________לפיכך אני , את יום פקודתו היות ואין  אדם יודע 

  :כדלהלן, ללא כל אונס וכפיה, מרצוני הטוב, תמקנה ומתחייב בדעה צלולה ומיושב,  המצוו,  ___________________________

אגרות חוב בין בארץ , ניירות ערך, הן במטבע ישראלי הן במטבע זר, פקדונות וחסכונות בבנקים, מקרקעין ומטלטלין, כל רכוש שיש לי היום. 1. א

של יעבור לרשותם , בעלותי שעה אחת קודם פטירתיוכן כל רכוש אחר שיהיה ב, פ והן בשטר"חובות שחייבים לי הן בע, כספים, בין בחוץ לארץ

  :לפי הפירוט הבא __________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

לצורך כך הנני ממנה את . ח שבבנקים"ישולמו הוצאות אלו מהכסף שבאג, באם יהיה צורך להוצאות במצב שבו לא תהא דעתי צלולה .2

 .מחיים לניהול הוצאות אלו םוסיפרוטופכא_____ _________ואת _____________ 

, אם לא אחזור בי, ל הקניתי לזוכים הנזכרים במתנת בריא גלויה ומפורסמת שתחול מהיום ולאחר מותי"הנני מודה בהודאה גמורה כי את כל הנ. ב

 . ת דין חשובבקנין בבי, באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר

כפי שווים שעה , הנני מודה בהודאה גמורה שהתחייבתי לכל אחד מהזוכים הנזכרים לעיל סך השוה לערך חלקו בנכסים שאין הקנין נתפס בהם. ג

לחוב , קנותבין מה שקניתי בין מה שאני עתיד ל, ושעבדתי את נכסי. וקיבלתי זה על עצמי בתורת התחייבות באופן המועיל ביותר. אחת קודם מותי

  . ושאוכל לחזור בי עד שעה אחת קודם מותי, והתניתי שזמן פרעון חוב זה יהיה שעה אחת קודם מותי, ק"מטלטלים אג, זה

וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים , וכל התנאים כתנאי דבני גד ובני ראובן, ל"פ תקנת חז"נעשה בהם קנין המועיל ע, כל הדברים הנזכרים

וביטולה או חזרה של חלק מהצואה מאיזו סיבה שהיא , 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 שטר זה. לא תגרום לביטול או לחזרה של חלקו האחר

שטר צוואה אחר לא יהיה תקף אלא אם כן הוא נעשה בעדים .  אם ישנה כזו, והיא מבטלת כל צואה קודמת שכתבתי, זאת היא צוואתי האחרונה

 . אה החדשהווכן שהייתי בדעה צלולה בזמן כתיבת הצו, כשרים המעידים כי קבלתי בקנין בלא שום אונס או לחץ

  __________________ז.ת_______________ -ב, ____________, ___.ז.ת________________________-א: בפנינו עדים 

בדעת  בהיותו, פ דין תורה"ל ע"וקנינא מיניה על כל הנ, על שטר הצוואה  ,_______________.ז.ת __________  הצוו, החתומים למטה

   .בלב ונפש חפיצה, צלולה

  .לבריאת העולם _____________שנת חמשת אלפים שבע מאות _________ ________לחודש ______ ובאנו על החתום ביום 

  .וקיים  שריר הכל 

  עד ___________________________נאום 

  עד ___________________________ נאום

  

  .מאשר בזה את חתימתו________ ר"מ_______________________ד "אני עו

    

  ________________________חתימה____________תאריך 


