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2 מתוך א עמוד  

                                    
  
  
  
  
  

        שטר צוואה                                      
  

 __________. ז.מ __________________חנו לפיכך אנ ,את יום פקודתו היות ואין  אדם יודע 

,  יםמצוו  ________, ____________ ברחוב יםהמתגורר ___________. ז.מ, ____________________ו

  :כדלהלן ,ללא כל אונס וכפיה, הטוב נומרצונ, בדעה צלולה ומיושבת יםומתחייב יםמקנ

, ניירות ערך ,הן במטבע ישראלי הן במטבע זר ,פקדונות וחסכונות בבנקים ,מקרקעין ומטלטלין, היום נושיש ל נוכל רכוש

כל  בבעלותכן כל רכוש אחר שיהיה פ והן בשטר ו"לי הן בע חובות שחייבים ,כספים, אגרות חוב בין בארץ בין בחוץ לארץ

_________________________ :כדלהלןיתחלקו , מאיתנו כל אחד פטירתשעה אחת קודם  אחד

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

את  נועצמ על נווקבל, וכל התנאים כתנאי דבני גד ובני ראובן, ל"פ תקנת חז"נעשה בהם קנין המועיל ע, כל הדברים הנזכרים

וביטולה או , וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה, סברת הפוסקים המקיימים שטר זה

 נווכן הצוואה שנעשתה על יד. חזרה של חלק מהצואה מאיזו סיבה שהיא לא תגרום לביטול או לחזרה של חלקו האחר

י צוואה אחרת או מכירה או מתנה "זרה מצוואה זו יכולה להיות רק עח .בערכאות לא יהא בה כדי לגרוע מכח שטר זה

 .מרצוננו הטוב
שטר צוואה אחר לא יהיה תקף אלא אם .  אם ישנה כזו, נואה קודמת שכתבווהיא מבטלת כל צו, האחרונה נוזאת היא צוואת

אה ובדעה צלולה בזמן כתיבת הצו נויוכן שהי, בקנין בלא שום אונס או לחץ נוכן הוא נעשה בעדים כשרים המעידים כי קבל

  .החדשה

 ______________________נאם______________________  נאם 
    _____ _________________. ז.ת__________________________-א: בפנינו עדים 

  _______________________ז.ת__________________________ -ב                     

על שטר  __________. ז.מ___________ו __________ .ז.מ ___________________ צוו, החתומים למטה

  .בלב ונפש חפיצה, בדעת צלולה םבהיות, פ דין תורה"ל ע"וקנינא מיניה על כל הנ, הצוואה

  .לבריאת העולם __תש'השנת __________ _______לחודש ______ באנו על החתום ביום 

  .וקיים  ירהכל שרו

  עד ___________________________נאום 

  עד ___________________________ נאום

  .  מאשר בזה את חתימתו________ ר"מ_______________________ד "אני עו

  ________________________חתימה____________תאריך 

  

  .ירושלים, ד נתיבות חיים"העתק משטר צוואה זה נמצא בביה


