
 

 צוואה

 

 ;ואין אדם יודע את יום פקודתו  הואיל

 

ולפרט את רצוני  האחרון והוראותיי בכל הקשור לאשר יעשה ברכושי , וברצוני לערוך את צוואתי והואיל

 ;לאחר אריכות ימים ושנים, לאחר פטירתי

 

 ;אזרח ישראל ותושב מדינת ישראל, והנני למעלה מגיל שמונה עשרה שנים והואיל

 

ובהיותי בדעה , לאחר שיקול דעת________ ב________ מרחוב________ . ז.ת________ מ"החלפיכך אני 

הנני מצווה בזה בדעה מוגמרת וללא כל השפעה בלתי הוגנת עלי , צלולה ובכושר גמור להבחין בטיבה של צוואה

 :כדלקמן, את מה שייעשה ברכושי לאחר מותי, מצד כלשהו

 

, ביום פטירתי, אם יהיו כאלה, רכושי ישולמו תחילה כל חובותייהנני מורה ומצווה כי מתוך  .1
 .וכן כל הוצאות הקבורה והלוויה

 

 חלוקת הרכוש .2

 

   , לאמי .1.2

 

' _____ הנני מצווה כי לאמי תהא זכות המגורים הבלעדית בדירה ברח .2.1.1

, כל ימי חייה"( הדירה: "להלן)_____ חלקה _____ הידועה כגוש _______ ב

ולא ניתן , או את ההנאה מפירות הדירה כל ימי חייה/ו, ד מאה ועשרים שנהע

 .יהיה לפנותה מהדירה

 

   , לאשתי .1.1

 

את כל התכשיטים שיהיו _________ .ז.ת_________ הנני מצווה לאשתי .2.2.1

תוכניות , החשבונות, בבעלותי מכל מין וסוג שהוא וכן את כל הכספים

, ש שיהיו לי בבנק כלשהו"ח ועו"אג, מטבע זר, אופציות, מניות, החסכון

 .להלן 26-ו 25למעט הכספים כמפורט בסעיפים , בארץ ובעולם

 

לרבות זכויותיי , כן הנני מצווה לאשתי את יתרת רכושי מכל מין וסוג שהוא .2.2.2

______ הידוע כגוש __________ב __________ בבית בדירה שברחוב 

מסוג ______ דגם ' ______ המכונית מסו, ותכולתו________ חלקה 

_______. 

 

 _________,ו , _______, _________ לילדי .1.2

 



 

. ז.ת______ , ______.ז.ת____ , ____ . ז.ת  , הנני מצווה לכל אחד מילדי .2.3.1

__________ הידועה כגוש_________,  _את הדירה שברחוב ______ 

 .בחלקים שווים______ חלקה

 

או /מ ופירותיהם ו"בע  כן הנני מצווה לילדי את האופציות והמניות בחברת  .2.3.2

 .בחלקים שווים, הכספים שיגיעו לי על פיהם

 

ירשו את חלקיו האמורים , אם חלילה אחד מילידי לא יהיה בחיים ביום מותי .2.3.3

 .ילדיו בחלקים שווים, 2.3.2-ו 2.3.1בסעיפים 

 

  , לאחי .1.3

 

את החנות ___________ . ז.ת___________ני מצווה לאחי הנ .2.4.1

________ בחלקה____  הידועה כתת חלקה'_________ ברח

 .____________בגוש

 

ירשו את חלקו האמור בסעיף , אם חס וחלילה אחי לא יהיה בחיים ביום מותי .2.4.2

 .ילדיו בחלקים שווים 2.4.1

 

 קרן למען ילדים חולי סרטן .1.4

 

דולר _____ )______ $ מצווה אני סכום של "( הקרן: "להלן)למען ילדים חולי סרטן לקרן 

 .  בבנק    מהכספים שבחשבון בנק שמספרו ( ב"ארה

 

 לכל נכדיי .1.5

 

כל ( ב"דולר ארה_____ )______ $ או אשר יוולדו סך של /הנני מצווה לכל אחד מנכדיי החיים ו

 .אחד

 

, ומצהיר כי אם חלילה אחד הזוכים או יותר לא יהיה בחיים ביום מותי למען הסר ספק הנני מבהיר  .3

המוזכרת , היה ולא היו לזוכה יורשים יועבר הרכוש לקרן. יירשו ילדיו בחלקים שווים את חלקו האמור

 .לעיל 2.5בסעיף 

 

 רכוש .4

 

לרבות , ין בחוץ לארץבין בארץ וב, רכושי בצוואה זו יפורש כרכושי ונכסי מכל סוג ומין שהוא ובכל מקום

ש מניות ואופציות "חשבונות עו, כספים, ח"אג, תוכנית חסכון, מטבע זר, מניות, נכסי ניידי ודלי ניידי

 .אשר בין ברשותי ובין מוחזקים כפיקדון וכן זכויות מכל סוגו שהוא וכן כל כסף וכל דבר שבעין

 

 מנהל עיזבון ומוציא לפועל .5



 

 

ממנה אני אותה , תיוותר בחיים ביום מותי, ים ארוכיםשתזכה לחי, היה ואשתי .5.1

 .למנהלת עזבוני

 

' מרח__________ ד "אני ממנה בזה את עו, ח נפטרה טרם זמני"במקרה ואשתי חו .5.2

 .להיות מנהל עזבוני________ רשיון ' מס________ 

 

עזבוני  כי אז יבוא במקומו כמנהל, למלא תפקידו זה  ד "אם חלילה לא יוכל עו .5.3

 . רשיון ' מס  ' מרחד "עו

 

 .מנהל עזבוני יהיה פטור ממתן ערובה .5.4

 

ידאג להשקיע את הכספים ויעשה כל טיפול אחר , מנהל העיזבון ישמור על הרכוש .5.5

להוציא מעת לעת כספים , לפי שיקול דעתו, מנהל העיזבון יהיה רשאי. שיהיה דרוש

 .רך מחייתםמתוך פירות הרכוש ולתיתם לילדי לצו

 

או לשנות את צוואתי האחרונה שאני /הנני קובע במפורש כי אני רשאי בכל עת שארצה לבטל ו .6

 .ולאחר שיקול דעת, בהיותי בדעה צלולה, מרצוני החופשי והגמור, ציוויתיה

 

שנן אם י, הנני מצהיר בפני עדי הצוואה כי זוהי צוואתי האחרונה וכי כל ההוצאות הקודמות לתאריך זה .7

 .בטלות ומבוטלות, כאלה

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

  שנת    לחודש   היום 

            

 חתימת המצווה    

  . ז.ת  . 1 מ "אנו הח

  . ז.ת  . 2  

 

מעידים בזאת שמר , אשר כל אחד מאתנו הוא למעלה מגיל שמונה עשרה שנה ושהננו בריאים בנפש ובגוף

ללא , חתם בפנינו על הצוואה דלעיל מרצונו הטוב והחופשי'_______, מס. ז.שהזדהה בפנינו בת____________ 

ושכל אחד , כמו כן הננו מעידים שחתמנו בתור עדים בנוכחות המצווה. בהיותו בריא בנפשו, כל אונס וכפיה

 .לאחר שהמצווה הצהיר בפנינו כי זוהי צוואתו והאמור בה הוא רצונו, מאתנו חתום בנוכחות העד השני

 

  שנת   לחודש   לראיה באנו על החתום היום ו

 

      

 (ה)חתימת העד   (ה/)חתימת העד


