
  שטר צוואה

  

  תאריך..............................

דלא כהשטאה ודלא  ,שטר צוואה אני החתום מטה.................................................. מצווה בזאת

לכל הרכוש  , בנוגעועפ"י חוקי המדינות בהן ימצא רכושי ,שיהיה בר תוקף לפי דיני ישראלכהשבעה, באופן 

 , חובות שבידי אחרים,איגרות חובוניירות ערך  זכויות מכל סוג, מקרקעין, מטלטלין, פקדונות וחסכונות,-[

, וכל רכוש אחר], שיהיה ברשותי שעה אחת קודם פטירתי, לרבות קופות גמל, פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה

  ורה וכדו'.מה שיגיע לאחר פטירתי, בניכוי תשלום כל חובותי והוצאות קב

המועיל ביותר, במתנת בריא  ובאופן בקנין ,ושעה אחת קודם מיתתי מהיוםמקנה הנני מצווה ו  .א

 :את כל רכושי הנ"ל, למוטבים אלו קודם מיתה, חתשעה אאם לא אחזור בי עד  גלויה ומפורסמת,

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 על פי דין תורה. , וכן כל מה שלא פורט לעיל, יחולקו...........................................נכסים אלו:  .ב

, דלא כהשטאה ודלא כהשבעההודאה גמורה במודה , ובקניין גמור אגב סודר מתחייב מעכשיוהנני   .ג

סך השווה לחלקו על פי הצוואה בנכסים שאין קניין נתפס  ,שאני חייב לכל אחד מהמוטבים דלעיל

 .שקניתי ושעתיד אני לקנות, באופן הראוי להשתעבד כדין נכסייכל שעבדתי לחוב זה את , ובהם

אם אחזור בי מצוואה זו תהא התחייבות זו אבל  ,ת באם לא אחזור בי מצוואה זויהתחייבות זו מותנ

 בטלה ומבוטלת.

 תוקף הצוואה יחול על כל חלק ממנה בנפרד, לרבות באם חלק אחר ממנה יתגלה פסול.  .ד

טבים על העליונה לקיום הצוואה, ואני מקבל ע"ע דעת הפוסקים בכל ספק שיתעורר, תהיה יד המו  .ה

  המקיימים שטר זה, ואפילו פוסק יחיד, ומתחייב בכל התחייבות הנובעת מדעת אותו פוסק.

 הצוואה תחול מיד לאחר חתימתי, גם אם תישאר תחת ידי.  .ו

אם בצוואה  ביחס לרכוש שיהיה בבעלותי שעה אחת קודם מותי, לא תיעשה כימצוואה זו, חזרה   .ז

 או בצוואת שכיב מרע. ,עדים כשריםבקנין גמור בפני חדשה ובחתימת ידי ו

 כל התנאים הנ"ל נעשו ככל התנאים העשויים כתיקון חז"ל, וכתנאי בני גד ובני ראובן.  .ח

 הריני מבטל כל צוואה שעשיתי עד היום והיא שונה מצוואה זו.  .ט

כל עדות הנוגדת את  , וכן פוסלצוואהתוכן ה מבטל כל מודעא ומודעא דמודעא, הנוגדים את הריני  .י

 .צוואהתוכן ה

  



: היו עלי עדים על כל האמור לעיל, וזכו בשטר זה עבור כל המוטבים שני עדים כשריםוכך אמרתי ל

הנ"ל, וקנו ממני עבור הנ"ל בפני בי"ד חשוב, בקנין גמור אגב סודר, במנא דכשר למיקני ביה, 

 עיל ביותר.בקנין היותר מועיל, ובאופן המו

 חתימה......................................

  

  

  

אנו החתומים מטה איננו קרובים למצווה, ואין לנו או לקרובינו כל טובת הנאה בצוואה זו, והננו 

מאשרים שהמצווה הנ"ל בהיותו בדעה צלולה ומרצונו החופשי חתם בפנינו על הצוואה הנ"ל, 

בפני בית דין חשוב בקנין  ממנו בשטר זה וקנינו ממנו "ל. וזכינוואמר לנו היו עלי עדים על כל הנ

  גמור אגב סודר, עבור כל המוטבים הנ"ל. ואנו חותמים שמנו בפני המצווה הנ"ל. 

  

  

 עד-נאום...............................        עד-נאום...............................


