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- ב תהמתגורר, _____________. ז.מ, __________מ "לפיכך אני הח, היות ואין אדם יודע את יום פקודתו

, ללא כל אונס וכפיה, מרצוני הטוב, בדעה צלולה ומיושבת תמקנה ומתחייב, המצוו__________עיר ____________

  :כדלהלן

, ניירות ערך, הן במטבע ישראלי הן מטבע חוץ, פקדונות וחסכונות בבנקים, בין מטלטלין בין במקרקעי, בכל נכסילקי חאת כל . א

וכן כל רכוש אחר שיהיה בבעלותי שעה , פ הן בשטר"חובות שחייבים לי הן בע, כספים, אגרות חוב בין בארץ בין בחוץ לארץ

 ואיננוא במידה והו. _____________. ז.מ ,______________ ר"הר בעליאשר בבעלותי ל םאחת קודם פטירתי מן העול

  _______________________________________________:ל יתחלק כדלהלן"כל נכסיי הנ , בחיים בעת פטירתי

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   

, מפורסמתבמתנה גלויה ו, אם לא אחזור בי, ל הקניתי לזוכים הנזכרים במתנת בריא שתחול מהיום ולאחר מותי"את כל הנ. ב

, קנין כסף, קנין מטלטלי אגב קרקע, קנין סודר במנא הכשר למיקניא ביה, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר, בקנינים דלהלן

 . חשוב ד"בקנין בב, באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. קנין מדינא דמלכותא, קנין סיטומתא, קנין אודיתא, קנין שטר
הנני מודה בהודאה גמורה שהתחייבתי לכל אחד מהזוכים הנזכרים לעיל סך , כוש בדבר שאין קנין נתפס בולוקת רחלצורך . ג

 י לחוב זה מטלטלי אגביושעבדתי נכס, וקבלתי את זה עלי בתורת התחייבות בקנין גמור אגב סודר, השוה לערך חלקו בעיזבון

  . מקרקעי

וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים , ראובן ובניגד התנאים כתנאי דבני  וכל, נעשה בהם קנין המועיל, כל הדברים הנזכרים

וביטולה או חזרה של חלק , וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה, המקיימים שטר זה

 .אה מאיזו סיבה שהיא לא תגרום לביטול או לחזרה של חלקו האחרומהצו
התנתי תנאי במתנה זו שאני יכול לחזור בי . אם ישנה כזו, אה קודמת שכתבתיווהיא מבטלת כל צו, אתי האחרונהוזאת היא צו

ולא אהיה נאמן לא , י מכירה או מתנה"או עאחר ואה וי שטר צ"אה זו יכולה להיות אך ורק עוחזרה מצו. ממנה בכל עת שארצה

י שטר גמור החתום בחתימת ידי ובעדים כשרים המעידים כי "אני ולא שום אחד מבאי כוחי בטענה שחזרתי ממתנה זו אלא ע

 . ואה החדשהווכן שהייתי בדעה צלולה בזמן כתיבת הצ, קבלתי בקנין בלא שום אונס או לחץ
  . לבריאת העולם ____________חמשת אלפים שבע מאות שנת  ______________תאריךועל זה חתמתי ב

           ._______________פה 

  .                      וקיים     שריר      הכל 

    __________________________נאם 

  _____________.ז.מ,_________________ -ב______ ________.ז.מ_________________,-א: בפנינו עדים 

וקנינא מיניה על כל , על שטר הצוואה ,________________. ז.מ ,___________________ מהחת, החתומים למטה

  .ל"ובאנו על החתום ביום הנ .בלב ונפש חפיצה, בהיותו בדעת צלולה, פ דין תורה"ל ע"הנ

  עד___________________________נאום  

  עד ___________________________נאום  


