
  צוואה  הדדית

  

  1020בשנת  מאילחודש  13ביום  בנתניהשנערכה ונחתמה 

  

  :                         בין

  מצד אחד")                                                       הבעל: "להלן(                                

  

  

                :         לבין

       מצד שני                                ")                    האישה: "להלן(                                

  

  

  .והצדדים הם זוג נשוי אשר מקום מושבם בישראל         :הואיל

  

  .ואין בן תמותה יודע את יום פטירתו        :והואיל

  

  .בעיזבונם לאחר מותםאשר יעשה  וברצון הצדדים להורות ולצוות את:        והואיל
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  .ועל כל המשתמע ממנו                    

  

  ורצונם להעניק וליתן את עיזבונם לאחר כלות ימיהם ושנותיהם באופן כמפורט              :והואיל

  .בצוואה זו                    

  

  :צדדים כדלקמן לפיכך הוצהר והוסכם בין ה

  

 .המבוא לצוואה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה .1

 

בדעה , הצדדים מצהירים ומודעים לכך  שרצונם לעריכת צוואה זו נעשה בהכרה שלמה .2

או השפעה , כפיה, ללא כל אונס, מצווים בזאת מרצונם הגמור והחופשי. צלולה ומיושבת

 :על כל אשר יעשה בעיזבונם לאחר מותם כמפורט להלן, הוגנתבלתי 

  

  וזכויותיו באשר , כספו, מצווים הם שמלוא רכושו, עם פטירתו של אחד הצדדים ••••

   בן הזוג הנשאר בחיים/יועברו בשלמותם לאחר מותם לצד, ת/של הנפטר, הם            

 . " )בן הזוג השני: "להלן (              

 



 2

  ימשיך צד זה לתמוך בילדיהם המשותפים של בני , בן הזוג השני עד למותו של ••••

 .בזהה להיום ובאופן שלא תיפגע הבטחת עתידם, הזוג             

 

יחולק העיזבון , פטירתו של בן הזוג השנילאחר או  ,הצדדים מתחיבים שלאחר פטירתם יחד .3

 : בחלקים שווים לילדינו 

 

בחיים הננו מצווים שחלק הירושה המיועד פטירת שנינו לא יהיה מי מהילדים אם ביום  .4

 .לאותו הילד יועבר ליורשיו כחוק

 

רצוננו כי לפני חלוקת עיזבוננו ישולמו מהעיזבון כל חובותינו וכל ההוצאות הכרוכות  .5

כל הוצאה חוקית , הוצאות קיום צוואה זו, הקמת מצבה, הוצאות קבורה, במותינו לרבות

 .חרת שיהיה בה צורך לאחר מותנו ורק לאחר מכן יעשה בעיזבון כפי שציוונוא

 

או הוראה שנתנו בעבר בין בכתב /ו כל צוואה, מוחלט ושלם, הננו מבטלים בזאת ביטול גמור .6

כל , או כתב ומבלי לגרוע בכלליות הביטול, כל מסמך, פ בקשור לרכושנו ולנכסנו"ובין בע

הננו . על כל מה שייעשה בעיזבוננו לאחר מותנו, גילוי דעתשיש בה מעיין , שיחה שבעלפה

כצוואתנו , מצהירים שצוואה זו לכל פרטיה תהיה ותישאר קיימת למן היום הזה ולעולם

  .האחרונה והיחידה בעלת תוקף גמור

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

                                                        _________                               _________  

  הבעל                                                                                                   האישה    

  

  . 1  מ"אנו הח

    2 .  

, אשר כל אחד מאיתנו הוא למעלה מגיל שמונה עשרה שנה ושהננו בריאים בנפשנו ובגופנו

בפנינו  חתמו, אשר זיהינו אותם באמצעות תעודות זהות שהוצגו בפנינו ' שמר וגבים בזאת מעיד

וכמו כן  ים בנפשםבריא בהיותם, החופשי ללא כל אונס וכפיההטוב ו מרצונםעל הצוואה דלעיל 

ות העד שכל אחד מאיתנו חתם בנוכח, בנוכחות המצוויםהננו מעידים שחתמנו בתור עדים 

  .רצונםוהאמור בה הוא  ו בפנינו כי זוהי צוואתםהצהיר וויםלאחר שהמצ, השני

  

   _______________________       ______________________  

  חתימת העד          חתימת העד    

 


