בס"ד

שטר צוואת בריא ]איש[
אני הח"מ:
ת.ז/ / / / / / / / .
ברצוני שבחלק מנכסי המפורטים להלן יזכו לאחר אריכות ימי ושנותיי ,האנשים
והנשים המפורטים להלן ,ואני כותב צוואה זאת בדעה צלולה ומתוך רצוני הטוב.
אני מבטל בזה כל הצוואות שעשיתי ושציוותי עד היום והנני חוזר בי מהם ,וצוואה
זו תהיה תקיפה כל זמן שלא אחזור בי או כל זמן שלא אעשה צוואה אחרת
שתבטל צוואה זו כולה או מקצתה ע"פ דין התוה"ק.
בכדי שצוואה זו תיהיה תקפה ע"פ דיני ישראל ,הריני מודה בהודאה גמורה
שהקנתי במתנה גמורה במתנת בריא גלויה ומפורסמת ,מהיום אם לא אחזור בי
עד שעה אחת קודם מותי ,את גוף הנכסים המפורטים להלן לאנשים המפורטים
להלן ,כל דבר לפי קינינו באופן המועיל ביותר על פי דין התורה ותקנת חז"ל,
ובפירות לאחר מיתתי ,ואם יש דבר שאין קנין מועיל בו ,לא יגרע מתוקף הקינינים
בשאר דברים שמועיל בהם קנין.
בכל ספק בפירוש צוואה זו ,תהא יד הזוכים על העליונה ,וכן בכל ספק התלוי
במחלוקת ,ידונו בזה ע"פ דעת הפוסקים המקימים צוואה זו.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________
להשאיר  1000$שלא נכללו בצוואה זו ,שיתחלקו בין יורשי כדיני ירושה ע"פ
התוה"ק.
כל תנאי שבצוואה זו נעשה כחומר כל התנאים בעשויים כתיקון חז"ל וכתנאי בני
גד ובני ראובן.
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צוואה זו נעשתה בפני עדים כשרים החתומים מטה ,ואמרתי להם הוו עלי עדים
על כל האמור לעיל ,וזכו בשטר זה עבור כל הזוכים שבצוואה זו ,באופן המועיל
ביותר ,וכאילו נעשה בב"ד חשוב ,דלא כאסמכתא ודלא בטופסי דשטרי ,בביטול
מודעה וכו'.
וע"ז באתי על החתום היום ________:בשעה________:
לחודש __________:בשנת ______:בעיר _________:רחוב__________:
מספר______:
שם המצווה_______________:

חתימת
המצווה_______________:

אנו החתומים מטה מאשרים בזה שהמצווה הנ"ל__________________:
בהיותו בדעה צלולה ומרצונו הטוב אמר לנו הוו עלי עדים על כל הנ"ל ,ובפנינו
חתם על שטר זה ,וזכינו בשטר זה עבור הזוכים המפורטים לעיל ,וקנינו ממנו
בקניין אגב סודר על כל האמור לעיל ,וזכינו עבור הזוכים הנ"ל ,כמפורש בשטר
זה.
היום _____________________:לחודש____________________:
בשנת________________:
נאום____________________:ע נאום______________________:ע
ד
ד
נאום____________________:ע נאום______________________:ע
ד
ד
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