צוואה הדדית
הואיל

ואין אדם יודע את יום פקודתו;

והואיל

וברצונינו לערוך את צוואתינו ,ולפרט את רצוננו האחרון וליתן הוראות בכל
הקשור לאשר יעשה ברכושינו לאחר פטירתינו ,לאחר אריכות ימים ושנים;

והואיל

והננו למעלה מגיל שמונה עשרה שנים ,אזרחיי ישראל
ותושביי מדינת ישראל;

לפיכך אנו הח"מ :

ת.ז) .להלן(““ :
ת.ז) .להלן(““ :
מרח’ ב ,לאחר שיקול דעת ובהיותנו בדעה צלולה ובכושר גמור להבחין בטיבה של צוואה ,הננו מצווים
בזה בדעה מוגמרת וללא כל השפעה בלתי הוגנת עלינו מצד כלשהו ,את מה שייעשה ברכושינו לאחר
מותנו.

אנו מצווים כדלקמן:
 .1זוהי צוואתנו האחרונה והיא בעלת תוקף מלא ומחייב לפי כל דיני מדינת ישראל ,מקום מושבנו
ומגורנו ,והיא תחול על כל רכושנו ונכסנו מכל סוג שהוא בכל מקום שהוא.
זוהי צוואתנו האחרונה ואין אחרת זולתה.
 .2צוואתנו זו מבטלת כל צוואה קודמת שערכנו ,בין אם כל אחד בנפרד ובין אם שנינו יחד ,בין בכתב,
ובין בעל-פה ,ואין כל תוקף לשום צוואה אחרת.
.3

צוואתנו זו ,חלה על כל רכוש מכל מין וסוג

שהוא ,בין במקרקעין ובין במיטלטלין,

במזומנים ,בזכויות ,תוכלת כספת דיגיטלית )וירטואלית( ,תוכלת כספת פיזית )ממשית( ,בניירות ערך
למיניהם לרבות אופציות ,תכניות חיסכון ,זכויות סוציאליות ,פיקדונות ,כספים )שקלים ומטבע זר(,
פנסיה ,קרנות השתלמות ,ביטוחי חיים וכיו”ב ,הן הרשום ע”ש שמנו והן הרשום ע”ש אחר המנהל
אותם בשמנו ו/או בעבורנו ובכל צורה אחרת בין שקיים היום ובין בעתיד בישראל ו/או מחוץ
לישראל )להלן“ :העיזבון”(.
 .4אנו מצווים ,כי לפני חלוקת עיזבוננו ,שנשאיר לאחר פטירתנו לאחר אריכות ימים ושנים יופרשו
בראש וראשונה הסכומים שיוצאו לכבודנו האחרון :הלוויה ,הקבורה ,הקמת מצבה ,הוצאות קיום
צוואתנו וכן יופרשו הסכומים לכיסוי כל החובות אשר יתברר כי מגיעים עבורנו.

 .5יורשנו לצורך ביצוע הוראות הצוואה הם:

צוואתם של ו

חתימת המצווים _____________________________
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 .6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,הרי שהמונח "העיזבון" יכלול גם:

רכוש נוסף שלא צויין בסעיף  6דלעיל ,בין במקרקעין ובין במיטלטלין ,במזומנים ,בזכויות ,בניירות ערך
למיניהם לרבות אופציות ,מטבעות מבוזרות )מטבעות קריפטוגרפיים( ,נכסים דיגיטליים מכל סוג ומין שהוא,
תכניות חיסכון ,זכויות סוציאליות ,פיקדונות ,כספים )שקלים ומטבע זר( ,פנסיה ,קרנות השתלמות ,ביטוחי
חיים וכיו”ב ,הן הרשום ע”ש שמי והן הרשום ע”ש אחר המנהל אותם בשמי ו/או בעבורי ובכל צורה אחרת
בין שקיים היום ובין בעתיד בישראל ו/או מחוץ לישראל) .להלן“ :רכוש נוסף“(

היננו מצווים את הוראות חלוקת העיזבון כדלקמן:
 .9במידה וחו"ח נלך לעולמנו יחד כי אז יחולק העיזבון הנותר באופן הבא:
 .9.1יורשנו ירשו את כל העיזבון אשר יחולקו באופן שווה ביניהם.

צוואתם של ו

חתימת המצווים _____________________________

נערכה על ידי  - eWillצוואה מקוונת באמצעות בינה מלאכותית.
www.eWill.co.il

דף  2מתוך 4

 .10יורש/ים חלופי/ים
במקרה של פטירה חו”ח של אחד ו/או יותר מיורשנו לפנינו ,ייפול חלקם בעיזבונו בחלקים שווים לילדיהם
בלבד .וכן במקרה של פטירה חו”ח של אחד ו/או יותר מיורשנו ואין לו/ה ילדים ייפול חלקם בעיזבונו
ליורשנו האחרים בחלקים שווים.

 .11העדפת תוקף הצוואה
במידה ומכל סיבה שהיא ,לאיזה מהוראות צוואתנו זו לא יהא תוקף ,הרי שיתר הוראות הצוואה לא
תתבטלנה ותעמודנה בתוקף ,באופן מלא ,מוחלט ומחייב ,לכל דבר ועניין.

 .12טעות בנימוקינו
אנחנו מצווים ומביעים בזאת את משאלתנו המפורשת ,כי יינתן תוקף מלא לצוואתנו זו אף אם יתגלה בה
פגם פורמלי כלשהו ,אף אם יסתבר כי נפלה טעות בנימוקינו.

 .13צוואתנו האחרונה
 .13.1הננו מצהירים כי זוהי צוואתנו האחרונה ,וכן כל הצוואות הקודמות לתאריך זה ,אם ישנן כאלה ,בטלות
ומבוטלות .אנחנו מדגישים בשנית כי כל צוואה וכל מסמך אחר ,בו נתנו הוראות באשר ייעשה ברכושנו
לאחר מותנו ,אשר נכתבו או נחתמו לפני מועד חתימתנו על צוואה זו ,בטלים ומבוטלים
לכל דבר ועניין.
 .13.2כל הכתוב בצוואה זו בא לבטא את רצונו האחרון בעניין מה שיעשה ברכושנו אחרי אריכות ימי ושנותנו
וכל הכתוב בה נכתב בדעה צלולה ולאחר שיקול דעת זהיר ואין רשות למישהו לשנות אף כמלוא הנימה.

 .14דעה צלולה ורצון חופשי
הננו מצהירים בזאת כי זו צוואתנו וכי ניתנה על ידנו בהיותנו בדעה צלולה ,מרצונו החופשי ,ללא כל השפעה
חיצונית וללא איום ,אונס ,או כפיה ,השפעה בלתי הולמת או כל לחץ מכל סוג אחר שהוא ,בהבינו היטב את
תוכנה ואת תוצאותיה המשפטיות ,והננו חותמים עליה במעמד שני עדים.

ולראיה באנו על החתום:
היום______________________ :

__________________

__________________

חתימת המצווים:

צוואתם של ו

חתימת המצווים _____________________________
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אישור העדים:
אנו הח”מ:
 .1שם העד/ה ___________________________ ת.ז _________ .מרחוב ________________________________________
 .2שם העד/ה ___________________________ ת.ז _________ .מרחוב ________________________________________
שגילנו למעלה משמונה עשרה שנים ושאין לנו כל הנאה או עניין בעיזבון המצווים
ת.ז  ,ו ת.ז , .חותמים ומאשרים בזה כי המצווים אשר הזדהו בפנינו באמצעות תעודת זהות ,כשהם בדעה צלולה
ומרצונם החופשי וללא כל כפיה ואונס ,חתמו בפנינו בנוכחות שנינו על צוואתם זו ,ולאחר שהצהירו בפנינו שזו
צוואתם ,אנו חותמים בנוכחותם כעדים על צוואתם.
היום__________ :
_________________

________________
העד/ה ___________

צוואתם של ו

העד/ה ___________

חתימת המצווים _____________________________
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