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AGREEMENT 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF ISRAEL FOR THE SETTLEMENT OF 
FINANCIAL MATTERS OUTSTANDING AS A RESULT OF THE TERMINATION OF THE 

MANDATE FOR PALESTINE 

The Government of Israel and the Govern
ment of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland: 

Desiring to reach a full and final settlement 
of their respective claims and counter-claims 
regarding the assets and liabilities of the for
mer Palestine Government (hereinafter called 
"the Mandatory Government") and of other 
financial matters outstanding between them as 
a result of the termination of the Mandate for 
Palestine: 

Hereby agree as follows: — 

A R T I C L E 1 
For the purposes of this Agreement, the ex

pression "Israel'' shall mean the territory ad
ministered by the Government of Israel at the 
date of signature of this Agreement. 

A R T I C L E 2 

The Government of Israel shall make or facil
itate payments to the Government of the 
United Kingdom, and make a contribution to
wards the discharge of the liabilities of the 
Mandatory Government, as follows: — 

(a) Subject to the provisions of Article 9 (6) 
hereof, the Government of Israel shall, immedi
ately after the signature of this Agreement, 
permit the remittance to the Government of the 
United Kingdom, and the conversion into sterl
ing, of a sum of 1,118,000 Israel Pounds in dis
charge of the following commercial debts:— 

(i) The balance owing by Steel Brothers, 
Steel Brothers and Company, Ltd. , or 
both, as agents for the Mandatory Gov
ernment, in respect of food supplies 
procured by the Government of the 
United Kingdom on behalf of the Man
datory Government: £669,000. 

(ii) Bank balances standing to the credit of 
the Mandatory Government in Israel, 
with the exception of such balances as 
are standing to the credit of the Custod
ian of Enemy Property of the Mandat
ory Government: £381,000. 

(iii) The balance due in respect of telephone 
exchange equipment supplied by the 
Crown Agents for the Colonies to the 
Government of Israel since June, 1949: 
£68,000. 

(6) Subject to the provisions of Article 9 (a) 
hereof, the Government of Israel shall pay to 
the Government of the United Kingdom the 
sum of £5j882,000 in payment of other commer
cial debts and for the assets to be transferred 

( ם ו ג ר ת ) 

 ממשלת ישראל וממשלת הממלכה המאוחדת של
 בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית,

 ברצונן להגיע לידי הסדר מלא וסופי של התביעות
 והתביעות שכנגד של שתיהן בנוגע לאקטיבה ולפסיבה
 של ממשלת ארץ־ישראל לשעבר (להלן — ״ממשלת
 המנדט״) ולהסדר מלא וסופי של ענינים כספיים אחרים
 שנשארו תלויים ועומדים ביניהן כתוצאה מסיום המנדט

 על ארץ־ישראל:

 באו לידי הסכם, לאמור:

ף 1 י ע  ס

 לצרכי הסכם זה, ״ישראל״ פירושו — השטח
 המנוהל בידי ממשלת ישראל בתאריך חתימתו של

 הסכם זה.

ף 2 י ע  ס
 ממשלת ישראל תסלק תשלומים לממשלת הממלכה
 המאוחדת, או תקל את סילוקם, ותשתתף בסילוק ההת־

 חיבויות של ממשלת המנדט, בדרך זו:

 (א) תוך זיקה להוראות סעיף 9 (ב) שלהלן, תרשה
 ממשלת ישראל, מיד לאחר חתימת הסכם זה, להעביר
 סכום 1,118,000 לירות ישראליות לממשלת הממלכה
 המאוחדת ולהפכו לשטרלינג לשם סילוק החובות

 המסחריים הבאים:

 (I) היתרה המגיעה מהאחים סטיל, האחים סטיל
 ושות׳ בע״מ, או משניהם, בתורת סוכני ממש
ת המנדט, בעד אספקות מזון שהושגו על ידי  ל
 ממשלת הממלכה המאוחדת מטעם ממשלת

 המנדט: 669,000 לי״ש.

 (II) יתרות בנק העומדות.בישראל לזכות ממשלת
 המנדט, פרט ליתרות העומדות לזכות האפוט
 רופוס על רכוש האויב של ממשלת המנדט:

 381,000 לי״ש.

 (III) היתרה המגיעה בעד ציוד מרכזיות טלפון
 שסופק לממשלת ישראל על־ידי סוכני הכתר

 למושבות מאז יוני 1949: 68,000 לי״ש.

 (ב) תוך זיקה להוראות סעיף 9 (א) שלהלן, תשלם
 ממשלת ישראל לממשלת הממלכה המאוחדת סך
 5,882,000 לי״ש לשם סילוק חובות מסחריים אחרים
 וכתמורה בעד הנכסים שיועברו לממשלת ישראל לפי
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to the Government of Israel under Article 7 
hereof, and, as part of the general settlement, 
by way of contribution towards the servicing 
of the 3 per cent. Guaranteed Stock, which 
liability is being discharged by the Government 
of the United Kingdom, the claims mentioned 
in Article 6.hereof, and abolition benefits paid, 
or to be paid, by the Government of the United 
Kingdom to former officials of the Mandatory 
Government resident in Israel. 

(c) Subject to the provisions of Article 3 
hereof, the Government of Israel shall pay the 
pensions of former officials of the Mandatory 
Government resident in Israel, up to an amount 
not exceeding 200j000 Israel Pounds annually, 
the capitalised value of which is estimated at 
£2,400,000. 

(d) The Government of Israel shall relin
quish their claim to any share in the surplus 
of the Palestine Currency Board which may be 
properly allocable to Israel, which share is, for 
the purposes of this Agreement, assessed at 
£2,000,000. 

A R T I C L E 3 

Subject to the provisions of Article 9 (a) here
of, the Government of Israel shall reimburse 
the Government of the United Kingdom for all 
payments made by them during the period be
tween the 15th day of May, 1948, and the 31st 
day of May, 1950, both dates inclusive, and in 
respect of that period or any part thereof, at 
the rates and in accordance with the conditions 
approved by His Majesty's Secretary of State 
for the Colonies under the relevant legislation, 
in respect of pensions due to former officials of 
the Mandatory Government, who, at the date 
of signature of this Agreement, are resident in 
Israel, up to an amount of 200,000 Israel 
Pounds annually, and shall assume and meet 
all payments becoming so payable to such offi
cials on and after the 1st day of June, 1950, up 
to the said amount. 

A R T I C L E 4 
The assets available for the discharge of all 

bearer bonds issued by the Mandatory Govern
ment and the responsibility for the discharge 
of liability in respect of those bonds shall be 
apportioned as follows:— 

(a) The Government of Israel shall be en
titled to all sums due in respect of loans made 
to municipal corporations and local councils in 
Israel from the various issues of the said bonds, 
which loans are agreed at the figure of 
£2,914,400. 

(6) The Government of Israel shall assume 
responsibility for the discharge of liability in 
respect of all such bonds as are held and regis
tered in Israel at the date of signature of this 
Agreement. The aggregate nominal value of 
such registered bonds is provisionally assessed 
at £4,340,000, and when it is finally agreed that 
bonds to that amount are held and registered 
in Israel as aforesaid, the Government of Is
rael shall be entitled, to receive from the Gov
ernment of the United Kingdom, by way of 
credit in accordance with Article 9 (a) hereof, 
the sum of £1,425,600 being the difference be
tween the aggregate nominal value of the bonds 
mentioned in this paragraph, namely, £4,340,000 
and the aggregate amount of the loans men
tioned in paragraph (a) of this Article, namely, 
£2,914,400. 

(c) The Government of Israel shall, if the 
aforesaid provisional figure of £4j340,000 is 

 סעיף 7 שלהלן וכן — כחלק מההסדר הכולל — כהשתת
 פות בפדיון שטרי ההתחיבות בגי 3% (סטוק מובטח
 בערבות) שממשלת הממלכה המאוחדת נושאת בו, בסי
 לוק התביעות הנזכרות בסעיף 6 שלהלן ובפיצויי הפי
 טורים ששולמו או שישולמו על־ידי ממשלת הממלכה
 המאוחדת לפקידי ממשלת המנדט לשעבר, המתגוררים

 בישראל.

 (ג) תוך זיקה להוראות סעיף 3 שלהלן, תשלם
 ממשלת ישראל פנסיות לפקידי ממשלת המנדט לשעבר
 המתגוררים בישראל, עד לסכום שלא יעלה על 200,000
 "לירות ישראליות בשנה, וששוויץ המהוון נאמד בסכום

 2,400,000 לי״ש.

 (ד) ממשלת ישראל תוותר על תביעת כל הי*ק
 בעודף של מועצת המטבע הארצישראלית, שניתן על־
 פי־דין לזקפו לזכות ישראל. חלק זה נאמד לצרכי הסכם

 זה בסכום 2,000,000 לי״ש.

ף 3 י ע  ס

 כל התשלומים על חשבון פנסיות המגיעים לפקידי
 ממשלת המנדט לשעבר, המתגוררים בישראל ביום חתי־
 מת הסכם זה, ששילמה ממשלת הממלכה המאוחדת
 בתוך התקופה שמ־15 במאי 1948 עד 31 במאי 1950
 ועד בכלל, ולחשבון אותה התקופה או לחשבון כל חלק
 ממנה, בשיעורים ובתנאים שאושרו על ידי מזכיר המ
 דינה לעניני המושבות של הוד מלכותו, לפי החוקים
 הנוגעים בדבר — תחזיר אותם ממשלת ישראל, תוך
 זיקה להוראות סעיף 9 (א), לממשלת הממלכה המאו
 חדת עד לסכום של 200,000 לירות ישראליות לשנה,
 ותקבל על עצמה ותפרע את כל התשלומים שיגיעו
 באופן זה לפקידים האלה ביום 1 ביוני 1950 ואילך,

 עד לסכום הנ״ל.

ף 4 י ע  ס
 האקטיבה המצויה לפדיון כל אגרות־החוב למוכ״ז
 שהוצאו על ידי ממשלת המנדט והאחריות לסילוק ההת־

: ך  חיבות לגבי אגרות־החוב הללו, יחולקו כ

 (א) ממשלת ישראל תהיה זכאית בכל הסכומים
 המגיעים בעד מילוות שניתנו לעיריות ולמועצות מקו־
 מיות בישראל מתוך ההוצאות השונות של האגרות הנ״ל.
 הוסכם שמילוות אלו עומדים על סכום 2,914,400 לי״ש.

 (ב) ממשלת ישראל תקבל על עצמה את האחריות
 לסילוק ההתחיבות לגבי כל אותן אגרות־החוב המוח
 זקות ורשומות בישראל ביום חתימת הסכם זה. כלל
 הערך הנקוב של אגרות־חוב רשומות אלו נאמד ארעית
 בסכום 4,340,000 לי״ש. שעה שיוסכם םופית, שאגרות־
 חוב בסכום זה'מוחזקות ורשומות בישראל, כאמור, תהיה
 ממשלת ישראל זכאית לקבל מממשלת הממלכה המאו
 חדת, בצורה של אשראי, בהתאם לסעיף 9 (א) שלהלן,
 סך 1,425,600 לי״ש — הוא ההפרש בין כלל הערך
 הנקוב של אגרות החוב, הנזכר בפסקה זו, היינו
 4,340,000 לי״ש, ובין כלל סכום המילוות, הנזכר בפסקה

 (א) של סעיף זה, היינו 2,914,400 לי״ש.

 (ג) אם יוסכם סופית על הסכום הארעי האמור
 של 4,340,000 לי״ש, תהיה ממשלת ישראל זכאית לקבל
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finally agreed upon, be entitled to receive from 
the Government of the United Kingdom, by way 
of credit in accordance with Article 9 (a) here
of, the sum of £460,000 representing: (i) a pro
portionate share in the aggregate amount of the 
sinking funds for the redemption of the said 
bonds and interest accrued thereon, agreed at 
£374,000, and (ii) a proportionate share in the 
interest accrued on the unspent balance of 
£2,644,033 from the proceeds of the bonds, 
agreed at £86,000. 

(d) The Government of the United Kingdom 
shall assume responsibility for the bonds not 
so held and registered in Israel as aforesaid, 
and shall be entitled to the remainder of the 
said interest, sinking funds and unspent bal
ance of £2,644,033 : 

Provided that, if it is finally agreed that the 
aggregate nominal value of the bonds so held 
and registered in Israel as aforesaid is more or 
less than the said provisional figure of 
£4,340,000, the figure finally agreed upon shall 
be substituted for the said figure of £4,340,000 in 
the preceding paragraphs of this Article and 
the necessary consequential alterations shall be 
made in the figure of £1,425,600 appearing in 
paragraph (6) and the figures appearing in 
paragraph (c) of this Article. 

For the purposes of this Article, the expres
sion "registered" shall mean registered with a 
bank in Israel in pursuance of a notice pub
lished in Israel by the Anglo-Palestine Bank, 
Ltd. , on the 12th day of February, 1950, at the 
request of the Government of Israel. 

A R T I C L E 5 

(a) Subject to the provisions of Article 9 (a) 
hereof, the Government of the United Kingdom 
will credit the Government of Israel with the 
sum of £1,052,000 in respect of monies of resi
dents or nationals of former Allied and other 
countries, except Germany, which were held by 
the Custodian of Enemy Property of the Man
datory Government. 

(6) The Government of Israel will assume 
responsibility for dealing with all claims pro
perly brought in respect of any of the afore
said monies, and should any such claim be 
brought against the Government of the United 
Kingdom in circumstances which, in their con
sidered opinion after consultation with the 
Government of Israel, justify the satisfaction 
of the claim by the Government of the United 
Kingdom, the Government of Israel will, on 
request, repay to the Government of the United 
Kingdom, as provided in Article 9 (a) hereof, 
the monies credited to them in respect of such 
claim. 

(c) The Government of Israel will deal with 
property subjected to the control of the said 
Custodian and appertaining to residents of the 
following countries, namely, Belgium, Czecho
slovakia, Denmark, France, Greece, Luxem
bourg, Netherlands and Norway, being count
ries with which property agreements were made 
by the Government of the United Kingdom and 
extended to Palestine before the termination 
of the Mandate, in accordance with the terms 
of the said agreements as extended to Palestine. 

(d) The Government of Israel will arrange 
to deal with monies of residents or nationals 
of countries other than those mentioned in 
paragraph (c) of this Article which are credit
ed under paragraph (a) of this Article to the 
Government of Israel by the Government of 
the United Kingdom, in accordance with the 
relevant terms of any treaties or agreements 

 מממשלת הממלכה המאוחדת, בצורה של אשראי לפי סעיף
 9(א) שלהלן, סך 460,000 לי״ש המהווה:(1) חלק יחסי
 בכלל הסכום של קרנות הסילוקים לפדיון אגרות־החוב
 הנ״ל והריבית שנצטברה עליהן, והוסכם ששיעורו של
 חלק זה הוא 374,000 לי״ש, ו־(1ו) חלק יחסי בריבית
 שנצטברה על יתרת התמורה של אגרות־החוב שלא
 הוצאה ושםכומה 2,644,033 לי״ש, והוסכם ששיעורו של

 חלק זה הוא 86,000 לי״ש.

 (ד) ממשלת הממלכה המאוחדת תקבל על עצמה
 את האחריות לאגרות־החוב שאינן מוחזקות ורשומות
 בישראל, כאמור לעיל, ותהא זכאית לשארית הריבית,
 לשארית קרנות הסילוקים וליתרת התמורה שלא הוצאה,

 שסכומה 2,644,033 לי״ש:
 בתנאי שאם יוסכם סופית שכלל הערך הנקוב של
 אגרות־החוב הרשומות והמוחזקות בישראל, כאמור לעיל,
 הוא יותר או פחות מהסכום הארעי האמור של 4,340,000
 לי״ש, יבוא הסכום שיוסכם עליו סופית במקום הסכום
 4,340,000 לי״ש בפסקות הקודמות של סעיף זה וייעשו
 השינויים הדרושים הנובעים מכך בסכום 1,425,600
 לי״ש. המופיע בפסקה (ב) ובסכומים המופיעים בפסקה

 (ג) של סעיף זה.

 לצרכי סעיף זה, הביטוי ״רשומות״ פירושו —
 רשום בבנק בישראל, בהתאם להודעה שנתפרסמה ביש
 ראל על ידי בנק אנגלו־פלשתינה בע״מ, ביום 12 בפב

 רואר 1950, לפי בקשת ממשלת ישראל.

ף 5 י ע  ס
 (א) תוך זיקה להוראות סעיף 9 (א) שלהלן, תזכה
 ממשלת הממלכה המאוחדת את ממשלת ישראל בסכום
 1,052,000 לי״ש, בעד כספי תושבים או נתינים של מדי
 נות הברית לשעבר ומדינות אחרות, חוץ מגרמניה,
 שהוחזקו בידי האפוטרופוס על רכוש האויב של ממשלת

 המנדט.

 (ב) ממשלת ישראל תקבל על עצמה את האחריות
 לטיפול בכל התביעות שהוגשו כהלכה בקשר עם כל
 כסף מהכספים הנ״ל, ואם תוגש תביעה כלשהי מסוג
 זה נגד ממשלת הממלכה המאוחדת, בנסיבות המצדיקות
 לפי דעתה השקולה ולאחר התיעצות עם ממשלת ישראל,
 את סילוק התביעה על ידי ממשלת הממלכה המאוחדת,
 תחזיר ממשלת ישראל, לממשלת הממלכה המאוחדת, לפי
 בקשתה, כאמור בסעיף 9 (א) שלהלן, את הכספים שזוכתה

 בהם בגלל תביעה כזאת.

 (ג) ממשלת ישראל תטפל ברכוש הנתון לפיקוח
 האפוטרופוס הנ״ל והשייר לתושבי הארצות שלהלן,
 היינו: בלגיה, צ׳כוםלובקיה, דניה, צרפת, יוון, לוכסמ־
 בורג׳ ארצות השפלה, ונורבגיה, שהן ארצות שממשלת
 הממלכה המאוחדת כרתה עמן הסכמי רכוש שהורחב
 תקפם גם על ארץ־ישראל לפני סיום המנדט, בהתאם
 להוראות ההסכמים הללו, כפי שהורחב תקפם על ארץ־

 ישראל.

 (ד) אשר לכספי תושבים או נתינים של ארצות
 שלא נזכרו בפסקה (ג) של סעיף זה, תעשה ממשלת
 ישראל סידורים לטיפול בהם בהתאם להוראות המת
 אימות אשר באמנות או בהסכמים, שממשלת הממלכה
 המאוחדת כרתה עם אחת הארצות הנ״ל לפני סיום
 המנדט, ככל שהוראות אלו עשויות לחול עליה, או בהת־
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made with any of the said countries by the 
Government of the United Kingdom before 
the termination of the Mandate, which may be 
applicable thereto, or of "any treaties or agree
ments which may be made with any of the said 
countries by the Government of Israel. 

(e) The Government of the United Kingdom 
will, as regards monies of German nationals, 
former German nationals and persons deemed 
to be enemies or enemy subjects because of 
their German origin or connection which were > 
subjected to the control of the said Custodian, 
credit the Government of Israel with the sum 
of £346,000 subject to the provisions of Article 
9 (a) hereof, and will arrange for the with
drawal of the claim of the Crown Agents for 
the Colonies for the sum of £1,793,000 now pend
ing against the Anglo-Palestine Bank, Ltd., 
and relinquish all claim thereto, and the Gov
ernment of Israel will relinquish all other claim 
against the Government of the United Kingdom 
in respect of such of the said monies, if any, 
as are not in Israel. 

A R T I C L E 6 

The Government of the United Kingdom, 
while not admitting any liability whatever in 
respect of claims against the Mandatory Gov
ernment, will give sympathetic consideration to 
such claims properly brought by persons who, 
at the date of signature of this Agreement, are 
resident in Israel, provided that the decision 
as to whether any particular claim should be 
paid, the amount which should be paid in 
respect thereof, and the manner of payment 
shall be in the sole discretion of the Government 
of the United Kingdom. 

The Government of Israel will afford to the 
Government of the United Kingdom all reason
able facilities, including access to any available 
relevant records, to enable them to examine any 
claims against the Mandatory Government con
cerning property situated in Israel, and to 
elicit information in regard to such claims. 

A R T I C L E 7 

(a) The Government of the United Kingdom 
shall transfer to the Government of Israel their 
rights and interests in assets, including land, 
in Israel, other than those described below, held 
by, or on behalf of, His Majesty's Secretary of 
State for War or His Majesty's Secretary of 
State for Air. The rights and interests of the 
Government of the United Kindom in the fol
lowing assets shall not be transferred to the 
Government of Israel: — 

(i) Allenby Barracks Married Quarters, 
Jerusalem, and the land on which they 
stand; 

(ii) Any asset which the Government of the 
United Kingdom have already agreed to 
sell to some other person and in respect 
of which they have already received a 
deposit on account of the purchase 
price; 

(iii) Various temporary structures in Jeru
salem. 

The exclusion of the above assets shall not im
ply any admission by the Government of Israel 
of the title of the Government of the United 
Kingdom thereto, while the Government of the 
United Kingdom at the same time maintain 
their claim to such title. 

(6) The Government of the United Kingdom 
shall remain liable to deal with any claim of 
any person resident in Israel to reinstatement 
of land upon which there is a fixed asset, the 

 אם להוראות אשר באמנות או בהסכמים שממשלת
 ישראל עשויה לכרות עם אחת הארצות הנ״ל.

 (ה) אשר לכספי נתינים גרמניים, לכספי נתינים
 גרמניים לשעבר ולכספי אנשים הנחשבים לנתינים זרים,
 לאויבים או לנתיני אויב, מחמת מוצאם או קשרם הגר
 מני, שהועמדו לפיקוחו של האפוטרופוס הנ״ל, תזכה
 ממשלת הממלכה המאוחדת את ממשלת ישראל בסכום
 346,000 לי״ש, תוך זיקה להוראות סעיף 9 (א) שלהלן,
 ותדאג לביטול התביעה של סוכני הכתר למושבות בסכום
 1,793,000 לי״ש, התלויה ועומדת עכשיו נגד בנק
 אנגלו־פלשתינה בע״מ, ותוותר על כל תביעה על סכום
 זה, וממשלת ישראל תוותר על כל תביעה אחרת נגד
ל כסף מהכספים כ . י ב ג  ממשלת הממלכה המאוחדת ל

 הנ״ל, שאינו בישראל.

ף 6 י ע  ס
 ממשלת הממלכה המאוחדת, עם שאינה מודה בשום
 התחיבות לגבי תביעות נגד ממשלת המנדט, תדון מתוך
 אהדה בתביעות מסוג זה שתוגשנה כהלכה על ידי אנשים
 שביום חתימת הסכם זה הם מתגוררים בישראל, ובלבד
 שההחלטה בדבר שילומה של תביעה מסויימת, בדבר
 הסכום שישולם בגללה ובדבר אופן התשלום תהיה נתונה

 אך ורק לשיקול דעתה היא,

 ממשלת ישראל תספק לממשלת הממלכה המאוחדת
 את כל ההקלות המתקבלות על הדעת, לרבות גישה לכל
 הרשומות המצויות והנוגעות בדבר, כדי לאפשר לה
 לבדוק כל תביעה נגד ממשלת המנדט בנוגע לרכוש
 הנמצא בישראל, ולהשיג ידיעות ביחס לתביעות כאלה.

ף 7 י ע  , ס
 (א) ממשלת הממלכה המאוחדת תעביר לממשלת
 ישראל את כל זכויותיה וטובות ההנאה שלה בנכסים
 שבישראל, לרבות קרקעות — חוץ מן המתוארים להלן —
 שהוחזקו על ידי מזכיר המדינה של הוד מלכותו
 לעניני מלחמה או על ידי מזכיר המדינה של הוד מל־
 כותו לעניני אויר או בשמם. הזכויות וטובות ההנאה של
 ממשלת הממלכה המאוחדת בנכסים שלהלן לא יועברו

 לממשלת ישראל:

 (I) המעונות המשפחתיים של קסרקטיני אלנבי,
 ירושלים, והקרקע עליה הם עומדים ו

 (II) כל נכס שממשלת הממלכה המאוחדת כבר
 הסכימה למכרו לאיש אחר וכבר קיבלה עליו

 דמי קדימה על חשבון הקנייה ן

 (ווו) מבני ארעי שונים בירושלים.

 הוצאת הנכסים הנ״ל מן הכלל אין משתמעת ממנה
 הודאה מצד ממשלת ישראל בזכותה של ממשלת הממ
 לכה המאוחדת עליהם, ואילו ממשלת הממלכה המאו

 חדת מוסיפה לעמוד על זכות זו.

 (ב) כל תביעה מצד אדם המתגורר בישראל
 להחזיר למצבה הקודם קרקע שיש עליה נכס קבוע,
 עשר הזכויות לטובות ההנאה שהיו בו לממשלת הממ־
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rights and interests of the Government of the 
United Kingdom wherein are transferable to 
the Government of Israel hereunder, to the ex
tent and in so far as they were liable at the 
time of the evacuation of such land by His 
Majesty's Forces, if such claim has been sub
mitted to the Government of the United King
dom before the date of signature of this Agree
ment or is submitted to them within six months 
of such date, and such land has been restored 
to the owner thereof before the date of signa
ture of this Agreement or is restored to the 
owner thereof within six months of such date. 
The Government of Israel shall deal with any 
such claim for reinstatement of land upon 
which they retain such a fixed asset for more 
than six months after the date of signature 
of this Agreement. 

A R T I C L E 8 

Save as herein provided, the Government of 
Israel shall make no claim to any property of 
the Mandatory Government outside Israel, and 
the Government of the United Kingdom shall 
make no claim to any property of the Manda
tory Government in Israel. 

A R T I C L E 9 

(a) The obligation of the Government of 
Israel under Article 2 (6) hereof to pay to the 
Government of the United Kingdom the sum of 
£5,882,000 and the obligation of the Government 
of Israel under Article 3 hereof to reimburse 
the Government of the United Kingdom shall 
be discharged as follows : — 

(i) £3,283,600 shall be deemed to have been 
paid by setting off that amount against 
the amounts due to the Government of 
Israel by the Government of the United 
Kingdom under Article 4 hereof 

(£1,885,600) and Article 5 hereof (£1,052, 
000 and £346,-000). 

(ii) The remaining £2,598,400 and the 
amount payable to the Government of 
the United Kingdom under Article 3 
hereof shall be funded, interest being 
chargeable at the rate of one per centum 
per annum on all outstanding amounts, 
and the said sums and interest shall be 
payable in sterling by the Government 
of Israel over a period of 15 years begin
ning on the date of signature of this 
Agreement, by thirty equal half-yearly 
instalments, the first instalment to be 
paid on a date six months from the said 
date: 

Provided that the amount to be funded shall be 
increased or decreased, as the case may be, by 
the amount, if any,- by which the figure of 
£1,885,600 mentioned in sub-paragraph (i) of 
this paragraph is decreased or increased pur
suant to the provisions of Article 4 hereof, and 
increased by the amount, if any, which the 
Government of Israel may be required to repay 
to the Government of the United Kingdom un
der the provisions of Article 5 (6) hereof, and 
the amount to be set off under sub-paragraph 
(i) of this paragraph shall be adjusted accord
ingly. 

(&) The Government of the United Kingdom 
shall make special releases of sterling in respect 
of the sum of 1,118,000 Israel Pounds mentioned 
in Article 2 (a) hereof and the half yearly 
instalments due under this Article so long as 
there are unreleased Israel sterling balances, 
and the Contracting Governments shall give all 
such instructions and authorisations as may be 

 כה המאוחדת עוברות לממשלת ישראל לפי הסכם זה,
 וסיף ממשלת הממלכה המאוחדת להיות אחראית
 טיפול בתביעה כזו במידה שהיא היתד! אחראית
 שעת פינוי הקרקע הנ״ל על ידי כוחות הוד
 לכותו, אם אותה תביעה הוגשה לממשלת הממ־
 כה המאוחדת לפני יום חתימת הסכם זה או אם
 וגש לה במשך ששה חדשים מאותו יום, ואם אותה
 קרקע הוחזרה לבעליה לפני יום חתימת הסכם זה או
 הוחזרה לבעליה במשך ששה חדשים מאותו יום. ממשלת
 ישראל תטפל בכל תביעה כזאת להחזיר למצבה הקודם
 קרקע שעליה היא ממשיכה להחזיק בנכם קבוע כזה

 יותר מששה חדשים לאחר יום חתימת הסכם זה.

ף 8 י ע  ס
 פרט לאמור בהסכם זה, לא תביא ממשלת ישראל
 כל תביעה על איזה רכוש של ממשלת המנדט מחוץ
 ישראל, וממשלת הממלכה המאוחדת לא תביא כל תבי־

 עה על איזה רכוש של ממשלת המנדט בישראל.

ף 9 י ע  ס
 (א) התחיבותה של ממשלת ישראל, לפי סעיף
 (ב) שלעיל, לשלם לממשלת הממלכה המאוחדת סכום
 5,882,000 לי״ש, והתחיבותה של ממשלת ישראל, לפי
 סעיף 3 שלעיל, להחזיר כספים לממשלת הממלכה המאו

: ך  חדת, יסולקו כ

 (ו) סכום של 3,283,600 לי״ש ייחשב כמסולק על
 ידי ניכויו מהסכומים המגיעים לממשלת ישראל
 מממשלת הממלכה המאוחדת, לפי סעיף 4
 שלעיל (1,885,600 לי״ש) וסעיף 5 שלעיל

 (1,052,000 לי״ש ו־346,000 לי״ש).

 (11) שאר 2,598,400 לי״ש והסכום המגיע לממ־
, ל י ע ל ש  שלת הממלכה המאוחדת, לפי סעיף ^
 ייהפכו לקרן נושאת ריבית בשיעור 1% בשנה
 על כל הסכומים שלא נפרעו, וסכומים אלה
 והריבית שעליהם ישולמו על ידי ממשלת יש
 ראל בשטרלינג, במשך 15 שנה, החל מיום
 חתימת הסכם זה, בשלושים שיעורים חצי־
 שנתיים שווים. השיעור הראשון ישולם בתא־
 ריר שיחול ששה חדשים לאחר היום האמור:

 בתנאי שהסכום שייהפך לקרן יוגדל או יוקטן, הכל לפי
 העגין, בסכום בו יוקטן או יוגדל הסכום 1,885,600
 לי״ש הנזכר בפסקת משנה (1) של פסקה זו עקב הוראות
 סעיף 4 שלעיל, ויוגדל בסכום שממשלת הממלכה המאו
 חדת תוכל לדרוש את פרעונו מממשלת ישראל לפי
 הוראות סעיף 5 (ב) שלעיל, והסכום שיש לנכותו לפי

 פסקת משנה (ו) של פסקה זו ייושר בהתאם לכך.

 (ב) ממשלת הממלכה המאוחדת תשחרר במיוחד
 מטבע שטרלינג בעד הסכום של 1,118,000 לירות
 ישראליות הנזכר בסעיף 2 (א) שלעיל ובעד השיעורים
 החצי־שנתיים המגיעים לפי סעיף זה, כל עוד קיימות
 יתרות־שטרלינג בלתי־משוחררות לזכות ישראל. הממש
 לות בעלות ההסכם יתנו את כל ההוראות וההרשאות
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necessary to give effect to the provisions of Arti
cle 2 (a) hereof in respect of all balances stand
ing to the credit, or at the disposal, of the 
Mandatory Government in banks in Israel. 

A R T I C L E 10 
The Government of the United Kingdom 

shall, within the terms of the bequest of the late 
Sir Ell is Kadoorie, make available to the Gov
ernment of Israel one half of the balance of that 
bequest, which balance amounts to £86,237, to 
be used for the purposes of the Kadoorie Agri
cultural School near Mount Tabor, Israel. 

A R T I C L E 11 
Each of the Contracting Governments will 

provide the other with such available inform
ation and reasonable facilities, including access 
to any available relevant records, as may be 
required to enable them to carry out their oblig-
actions under this Agreement. 

A R T I C L E 12 
The present Agreement shall enter into force 

on the date of signature. 
I n witness whereof, the undersigned, duly 

authorised for the purpose by their respective 
Governments, have signed the present Agree
ment. 

Done in London in duplicate this thirtieth 
day of March, 1950. 

(Sd.) D. HOROWITZ 
(Sd.) J . I . C . C R O M B I E 

E X C H A N G E O F L E T T E R S 

1 

Letter from Sir James Crombie 
to Mr. D. Horowitz: 

London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to confirm 
the understanding of the Government of the 
United Kingdom that, because of the confused 
position which arose on the termination of the 
Mandate in regard to the various bank accounts 
of the Mandatory Government, the amount of 
bank balances stated in Article 2 (a) (ii) may 
be liable to correction when further inform
ation becomes available,- particularly in regard 
to certain items thought to amount to some 
£330,000, which may be held on behalf of the 
Mandatory Government but have not been 
shown in any bank statement received up to 
now, possibly because they were in transit at the 
termination of the Mandate. 

I n that event the Agreement will be applied 
as if the corrected figure were substituted for 
the figure of £381,000 where it appears in the 
Agreement and the alterations consequent upon 
that correction will be made in the figure of 
1,118,000 Israel Pounds which appears in Arti
cles 2 (a) and 9 (6) of the Agreement, and the 
amount of £5,882,000, which is mentioned in 
Articles 2 (6) and 9 (a) thereof, while the 
amount of £2,598,400, which is to be funded 
under Article 9 (a) (ii) thereof, will be increas
ed or decreased, as the case may be, by the 
amount by which the corrected figure falls short 
of, or exceeds, the figure of £381,000. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

 שיהיו דרושות כדי ליתן תוקף להוראות סעיף 2 (א)
 שלעיל ביחס לכל היתרות העומדות לזכותה או לרשותה

 של ממשלת המנדט בבנקים בישראל.

ף 10 י ע  ס
 ממשלת הממלכה המאוחדת תעמיד לרשות ממשלת
 ישראל, במסגרת תנאי עזבונו של המנוח סיר אלים
 כדורי, מחצית אחת של יתרת העזבון הנ״ל, שישתמשו
 בה לצרכי בית־הספד החקלאי ע״ש כדורי שעל־יד הר

 תבוד, ישראל. יתרה זו מגיעה לסך 86,237 לי״ש.

ף 11 י ע  ס
 הממשלות בעלות ההסכם תספקנה זו לזו את הידי
 עות המצויות וההקלות המתקבלות על הדעת׳ לרבות
 גישה לכל הרשומות המצויות והנוגעות בדבר, ככל
 שיידרש כדי לאפשר להן לקיים את התחיבויותיהן לפי

 הסכם זה.

ף 12 י ע  ס
 הסכם זה ייכנס לתקפו ביום חתימתו.

 ולראיה חתמו על הסכם זה החתומים מטה׳ שהורשו
 כהלכה לתכלית זו על ידי ממשלותיהם.

 נכתב ונחתם בלונדון בשני טפסים היום, שלושים
 במרס 1950.

 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ
/ י. ק. ק ר ו מ ב י  (חתום) ג

ם י ב ת כ ת מ פ י ל  ח

.1 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:׳

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

י מתכבד .אנ ום,  בקשר להסכם הכספי שנחתם הי
 לקיים את הנחתה של ממשלת הממלכה המאוחדת, שמח
 מת המצב המבולבל שנוצר עם סיום המנדט לגבי חשבו־
 נות הבנק השונים של ממשלת המנדט, שייתכן שסכום
 היתרות הבנקאיות שהוזכר בסעיף 2 (א) (11) יהיה טעון
 תיקון לאחר שיתקבלו ידיעות נוספות, ביחוד לגבי
 פרטים מםויימים שלפי המשוער הם מצטרפים לסכום
 330,000 לי״ש בקירוב, שאפשר והוא מוחזק מטעם
 ממשלת המנדט אלא שאינו מופיע בשום דין וחשבון
 בנקאי שנתקבל עד כד. — אולי משום שסכום זה נמצא

 במעבר בשעת סיום המנדט.

 במקרה זה יופעל ההסכם כאילו הוכנס הסכום המ־
 תוקן במקום הסכום 381,000 לי״ש בכל מקום בו מופיע
 סכום זה בהסכם, והשינויים הנובעים מתיקון זה יוכנסו
 בסכום 1,118,000 לי״ש, המוזכר בסעיפים 2 (א) ו־9 (ב)
 של ההסכם, ובסכום 5,882,000 לי״ש המוזכר בסעיפים
 2 (ב) ו־9(א) של ההסכם, ואילו הסכום 2,598,400 לי״ש,
 שלפי סעיף 9 (א) (11) הופכים אותו לקרן, יוגדל או
 יוקטן, הכל לפי הענין, בסכום בו יהיה הסכום המתוקן

 קטן או גדול מן הסכום 381,000 לי״ש.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ  (חתום) ג׳. י. ק. ק ר ו
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2 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt 

of your letter of to-day's date, which reads as 
follows : — 

(as in No. 1) 
I have the honour to inform you that the 

Israel Government confirms the understanding 
therein set out. 

Believe me, etc. 
(Sd.) D. Horowitz 

3 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with Article 3 of the Financial 

Agreement signed to-day, I have the honour 
to propose that, should the amount payable 
under that Article in respect of pensions exceed 
200,000 Israel Pounds in any year, then, not
withstanding the fact that the Government of 
the United Kingdom and not the Government 
of Israel are responsible for the payment of 
that excess, the Government of Israel should 
pay it, and deduct the amount thereof from the 
next half-yearly instalment due from them un
der Article 9 (a) (ii) of the said Agreement. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.LC. Crombie 

4 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 3) 
I have the honour to inform you that the 

Government of Israel agree to the proposal 
made therein. 

Believe me, etc. 
(Sd.) D. Horowitz 

5 
Letter from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie : 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I n connection with Article 4 of the Financial 

Agreement signed to-day, I have the honour to 
inform you that the Government of Israel are 
prepared to authorise the payment in sterling 
of current interest and principal on the date 
of redemption due on bearer bonds issued by the 
Mandatory Government, and held and regis
tered in Israel on behalf of British subjects who 
are now resident outside Israel, so long as they 
remain so resident. This facility will not, how
ever, be granted in respect of any premium 
which may become payable if any such bond is 
drawn for redemption before maturity; such 
premium will be dealt with in accordance with 
the Exchange Control Regulations for the time 
being in force in Israel. The Government of 

2 
 תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימס קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 סר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 1)

 אני מתכבד להודיעך שממשלת ישראל מקיימת את
 ההנחה המובעת בו.

 הנני מתכבד, וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

3 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר לסעיף 3 של ההסכם הכספי שנחתם היום,
 אני מתכבד להציע, שאם הסכום שלפי אותו סעיף יש
 לשלמו בעד פנסיות, יעלה על 200,000 לירות ישראליות
 באיזו שנה שהיא, הרי אף על פי שממשלת הממלכה
 המאוחדת ולא ממשלת ישראל היא האחראית לתשלום
 העודף, תשלם אותו ממשלת ישראל ותנכה אותו מהתש
 לום חצי־השנתי הבא שיגיע ממנה לפי סעיף 9 (א)(11)

 של ההסכם הנ״ל.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ  (חתום) ג׳. י. ק. ק ר ו

4 

:  תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימס קרומבי

 לונדון, 30 במרס 1950.
 סר ג׳יימס היקר,

 הנני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 3)

 הנני מתכבד להודיעך שממשלת ישראל מסכימה
 להצעה הנ״ל.

 הנני מתכבד, וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

.5 

 מכתב ממר ד. הורוביץ לסר ג׳יימס קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 סר ג׳יימם היקר,
 בקשר לסעיף 4 של ההסכם הכספי שנחתם היום,
 אני מתכבד להודיעך שממשלת ישראל מוכנה להרשות
 לשלם במטבע שטרלינג את הריבית השוטפת ואת הקרן
 בתאריך הפדיון, המגיעות בעד אגרות החוב למוכי׳ז
 שהוצאו בידי ממשלת המנדט והמוחזקות ורשומות ביש
 ראל מטעם נתינים בריטיים המתגוררים עכשיו מחוץ
 לישראל, כל זמן שהם מוסיפים להתגורר שם. אולם
 הקלה זו לא תינתן לגבי כל פרם שיש לשלמו אם תוגדל
 כל אגרת־חוב כזאת לשם פדיון לפני יום פרעונה ו דינו
ות הפיקוח על מטבע חוץ  של פרס כזה ייקבע לפי תקנ
 שיהיו נוהגות אותה שעה בישראל. כן מוכנה ממשלת
 ישראל להתיר לכל נתין בריטי המתגורר עכשיו מחוץ
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Israel are also prepared to permit any British 
subject who is now resident outside Israel to 
take out of Israel any such bonds held by him 
which have not been registered in Israel. 

Believe me, etc. 
(Sd.) D. Horowitz 

6 
Reply from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I have the honour to acknowledge the receipt 

of your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 5) 
Believe me, etc. 

(Sd.) J.I.C. Crombie 

7 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to confirm 
the understanding of the Government of the 
United Kingdom that should any disequili
brium of the distribution of Bearer Bonds as 
settled by the provisions of Article 4 of the 
Agreement occur or be likely to occur through 
the transfer or attempted transfer of the Bonds 
to or from Israel, the Government of Israel and 
the Government of the United Kingdom shall 
consult together on the measures necessary to 
meet the situation. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

8 

Reply from Mr. D. Horowitz 
to Sir James Crombie: 

London, 30th March 1950. 
Dear Sir James, 

I have the honour to acknowledge receipt of 
your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 7) 
Believe me, etc. 

(Sd.) D. Horowitz 

9 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with Article 5 (a) of the F i 

nancial Agreement signed to-day, I have the 
honour to inform you that it is not the intent
ion of the Government of the United Kingdom 
that the sum of £1,052,000 to be credited to the 
Government of Israel in respect of monies of 
residents or nationals of former Allied or other 
countries, except Germany, which were held by 
the Custodian of Enemy Property of the 
Mandatory Government, should include any 
figure in respect of monies which can be shown 
to relate to property in the territory outside 
Israel, as defined in Article 1 of the said Agree
ment, whieh was formerly administered by the 
Mandatory Government. Should there be any 
such monies owing by the said Custodian to re
sidents or nationals of former Allied or other 
countries, except Germany, it is the intention 

 לישראל להוציא מישראל אגרות חוב כאלה׳ המוחזקות
 על ידיו ואשר לא נרשמו בישראל.

 הנני מתכבד, וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

6 

 תשובת סר ג׳יימס קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 5)
 הנני מתכבד, וגו׳

י ב מ  (חתום) ג׳. י. ק. ק ר ו

7 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, אני מתכבד
 לקיים את הנחתה של ממשלת הממלכה המאוחדת, שאם
 יחול או יהיה עלול לחול אי־שיווי־משקל בחלוקת אגרות־
 החוב למוכ״ז, כפי שהוסדרה בהוראות סעיף 4 של
 ההסכם, עקב העברתן או נםיון העברתן של האגרות
 לישראל או מישראל, הרי ממשלת ישראל וממשלת
 הממלכה המאוחדת יוועצו יחדיו בדבר הפעולות בהן

 יש לנקוט כדי לטפל במצב.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ  . (חתום) ג׳. י. ק. ק ר ו

8 

 תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימס קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 סר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 7)
 הנני מתכבד, וגו׳

 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

9 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 מר הורוביץ היקר,

 בקשר לסעיף 5 (א) של ההסכם הכספי שנחתם היום,
 אני מתכבד להודיעך שאין זו כוונתה של ממשלת
 הממלכה המאוחדת שהסכום 1,052,000 לי״ש, שיש
 לזקפו לזכות ממשלת ישראל על חשבון כספי תושבים
 או נתינים של מדינות הברית לשעבר או של מדינות
 אחרות, חוץ מגרמניה, שהוחזקו בידי האפוטרופוס על
 רכוש האויב של ממשלת המנדט, יכלול כל סכום על
 חשבון כספים שאפשר להוכיח שהם מתייחסים לרכוש
 בשטח שמחוץ לישראל, כפי ההגדרה בסעיף 1 של
 ההסכם, שנוהל לפנים בידי ממשלת המנדט. אם יהיו
 כספים כאלה, המגיעים מהאפוטרופוס הנ״ל לתושבים
 או לנתינים של מדינות הברית לשעבר או של מדינות
 אחרות, חוץ מגרמניה, הרי בכוונתה של ממשלת הממלכה
 המאוחדת לטפל בעצמה באותם הכספים, והיא מניחה
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of the Government of the United Kingdom to 
deal with those monies themselves, and they 
understand that the Government of Israel will 
agree that such monies should, on the request 
of the Government of the United Kingdom, be 
deducted from the sum of £1,052,000 referred to 
above and that the necessary alterations should 
be made in the terms of the said Agreement, in
cluding the figures in Article 9. 

2. I am also glad to inform you that the 
Government of the United Kingdom will sup
ply the Government of Israel with the General 
Ledger of the said Custodian or a copy thereof, 
and with such other records, documents and in
formation as may be required for dealing with 
Custodian property and are available to} or can 
be obtained by, the Government of the United 
Kingdom. The Government of the United 
Kingdom will also take all the necessary steps 
to enable the Israel Custodian to obtain — 

(a) the securities deposited with Barclay's 
Bank (Dominion, Colonial and Overseas), 
Jerusalem, by the Custodian of Enemy 
Property of the Mandatory Government; 

(b) the contents of safe No. 160 in Barclay's 
Bank (Dominion, Colonial and Overseas), 
Allenby Square, Jerusalem; 

(c) monies standing to the credit of the said 
Custodian in banks in Israel. 

Believe me, etc. 
(Sd.) 7.7.(7. Crombie 

10 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 9) 
I have the honour to inform you that the 

Government of Israel agree to the proposals 
made in the first paragraph thereof. 

Believe me, etc. 
(Sd.) 77. Horowitz 

11 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz : 
London 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with Article 7 of the Financial 

Agreement signed to-day, I have the honour to 
inform you that the assets referred to in Item 
(ii) of paragraph (a) of that Article are as 
follows: — 

(i) Temporary Structures — Camps 406/7 
(Alamein) Jerusalem; 

(ii) Temporary Structures — Highland 
Light Infantry Camp, Mount Scopus, 
Jerusalem; 

(iii) Temporary Structures — Allenby Bar
racks, Jerusalem; 

(iv) Royal Air Force Married Quarters, 
Qatamon, Jerusalem; 

(v) Carmelite property on French Carmel, 
Haifa. 

2. The assets referred to in Item (iii) of the 
said paragraph are as follows : — 

(i) Minor temporary structures on land 
belonging to Leigh and Tippert, Mount 
of Olives, Jerusalem; 

ך שכספים כאלה ינוכו׳ לפי כ  שממשלת ישראל תסכים ל
 בקשת הממשלה המאוחדת, מן הסכום 052,000׳ 1 לי״ש
 המוזכר לעיל וכי ייעשו השינויים הנחוצים בתנאי ההסכם

 האמור, לרבות שינויים בסכומים שבסעיף 9.

 2. כן אני שמח להודיעך שממשלת הממלכה המאוח
 דת תספק לממשלת ישראל את הפנקס הראשי של
 האפוטרופוס הנ״ל, או העתק הימנו, ושאר רשימות,
 מסמכים וחומר שיידרשו לשם טיפול ברכוש האפוט
 רופוס והמצויים בידי ממשלת הממלכה המאוחדת או
 שיש באפשרותה להשיגם. ממשלת הממלכה המאוחדת
 גם תעשה את כל הנחוץ כדי לאפשר לאפוטרופוס

 הישראלי לקבל —

 (א) את ניירות הערך שהופקדו על ידי האפוטרופוס
 על רכוש האויב של ממשלת המנדט בידי בנק

 בדקלים בירושלים,

, 160 בבנק בדקלים, ס  (ב) את כל השמור בכספת מ
 רחבת אלנבי, ירושלים ו

 (ג) כספים הרשומים לזכות האפוטרופוס הנ״ל
 בישראל,

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ  (חתום) ג׳. י. ק. ק ר ו

10 

 תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימס קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 סר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 9)
 אני מתכבד להודיעך שממשלת ישראל מסכימה

 להצעות שהובעו בפסקה הראשונה של המכתב הנ״ל.

 הנני מתכבד, וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

11 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר לסעיף 7 של ההסכם הכספי שנחתם היום,
 אני מתכבד להודיעך שהנכסים המוזכרים בפרט (11)

 לפסקה(א) של אותו סעיף הם אלה:

 (ו) מבני ארעי — מחנות 406/7׳ (עלמיין)׳
 ירושלים;

 (1 ו) מבני ארעי — מחנה ״היילנד לייט אינפנטרי״,
 הר הצופים, ירושלים ן

 (ווו) מבני ארעי — קסרקטיני אלנבי, ירושלים,

 (iv) מעונות משפחתיים של חיל האויר המלכותי
 (ר. א. פ.), קטמון, ירושלים.

 (v) רכוש הכרמליתים בכרמל הצרפתי, חיפה.

 2. הנכסים המוזכרים בפרט (ווו) של הפסקה הנ״ל
 הם אלה:—־

 (1) מבני ארעי זעירים על קרקע השייכת ללי
 וטיפרט (Leigh and Tippert), הר הזיתים,

 ירושלים;
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(ii) Minor temporary structures on land at 
German School, Jerusalem; 

(iii) Minor temporary structures on land 
adjoining Railway Station, Jerusalem; 

(iv) Minor temporary structures at Rail
way Station, Jerusalem; 

(v) Minor temporary structures at Tan-
nous Car Park, Jerusalem; 

(vi) Minor temporary structures on Faig's 
land, German Colony, Jerusalem; 

(vii) Minor temporary structures at Shell 
Company's Car Park, Jerusalem; 

(viii) Minor temporary structures at Public 
Works Department Station, Talpioth, 
Jerusalem; 

(ix) Temporary structures at Transit 
Camp, Jerusalem; 

(x) Temporary structures at No. 11 Sta
tionery Depot, Jerusalem. 

3. I also have the honour to confirm the in
timation made in the course of the negotiations 
for the said Agreement that the land known 
as the Navy, Army and Air Force Institutes' 
Compound, Sarafand, comprising 25,137 square 
metres, was let under a lease for twenty-five 
years from the 1st September, 1945, to the Navy, 
Army and Air Forces Institutes, a regis
tered company limited by guarantee. The Go
vernment of the United Kingdom do not pur
port to agree to transfer any part of the lessees' 
interest in this lease, and the land described 
above will be transferred on the understanding 
that the Government of Israel will negotiate 
with the Navy, Army and Air Force Insti
tutes on the basis of the terms of this lease. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

12 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 

London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-days' date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 11) 

Believe me, etc. 
(Sd.) D. Horowitz 

13 

Letter from Sir James Crombie 
to Mr. D. Horowitz: 

London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to inform you 
that the Government of the United Kingdom 
hope that, should they have occasion to deal 
with any claim against the Mandatory Govern
ment which does not concern property situated 
in Israel, the Israel Government will never
theless afford them, in connection with that 
claim, facilities similar to those which they will 
afford under Article 6 of the said Agreement. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

 (II) מבני ארעי זעירים על קרקע בית־הםפר
 הגרמני׳ ירושלים«

 (III) מבני ארעי זעירים על קרקע הגובלת עם
 תחנת הרכבת׳ ירושלים;

 0\1) מבני ארעי זעירים בתחנת הרכבת בירושלים,

^ מבני ארעי זעירים במגרש החניה למכוניות ) 
 של טאנום, ירושלים ן

 (\& מבני ארעי זעירים בקרקעות ״פאיג״ במושבה
 הגרמנית, ירושלים,

 (11ד) מבני ארעי זעירים במגרש החניה למכוניות
 של חברת ״של״ בירושלים?

̂) מבני ארעי זעירים בתחנת מחלקת העבודות 11) 
 הצבוריות, תלפיות, ירושלים,

 0«) מבני ארעי במחנה המעבר, ירושלים;

 (א) מבני ארעי במחסן למכשירי כתיבה מם. 11,
 ירושלים.

 3. כן הנני מתכבד לקיים את ההודעה שנמסרה בעת
 המשא־ומתן להסכם זה, שהקרקע הידועה כ״נייווי, ארמי
 אנד אייר פורס אינםטיטוטס קומפאונד״ בצריפין, וחמש־
 תרעת על 25,137 ממ״ר הוחכרה לתקופת 25 שנים, החל
 מה־1 בספטמבר 1945 ל״נייווי, ארמי אנד אייר פורס
 אינסטיטוטם״, חברה רשומה המוגבלת בערבות. אין
 בכוונתה של ממשלת הממלכה המאוחדת להסכים להע
 ברתו של כל חלק מזכויות החוכרים בחוזה־חכירה זה
 והקרקע הנ״ל תועבר תוך הנחה שממשלת ישראל תשא
 ותתן עם ״נייווי ארמי אנד אייר פורם אינםטיטוטם״ על

 בסיס ההוראות של חוזה חכירה זה.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ו מ ב  (חתום) ג׳. י. ק. ק ר

.12 

 תשובת •מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימם קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 סר ג׳יימם היקר,

 אני מאשר את קבלת מכתבך מיום זה, האומר:

 (כמו במכתב 11)
 הנני מתכבד, וגו׳

 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

.13 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, אני מתכבד
 להודיעך שממשלת הממלכה המאוחדת מקווה שאם יזדמן
 לה לטפל בכל תביעה נגד ממשלת המנדט שאינה נוגעת
 לרכוש הנמצא בישראל, תעניק לה בכל זאת ממשלת
 ישראל, בקשר לתביעה זו, הקלות דומות לאלה שהיא

 תעניק בהתאם לסעיף 6 של ההסכם הנ״ל.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ ו ר . י. ק. ק ג׳  (חתום),

Israel—U.K. 
Financial Agreement 

 כתבי אמנה 15,
 הסכם כספי בין ישראל והממלכה המאוחדת



14 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date which reads as 
follows:— 

(as in No. 13) 
I am glad to inform you that the Israel Go

vernment are agreeable to the suggestion con
tained therein. 

Believe me, etc: 
(Sd.) D. Horowitz 

15 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to inform you 
that the Government of the United Kingdom 
take note of the representations made by the 
Government of Israel in the course of the ne
gotiations for this Agreement, in regard to the 
balance of the Jerusalem Water Supply Re
newals Fund, which amounts to £162,660. I t is 
the intention of the Government of the United 
Kingdom to apply the Fund for the purposes 
for which it was intended within the limits of 
any arrangements and claims properly applic
able thereto, and they will in due course take 
appropriate steps to that end. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

16 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 15) 
(Sd.) D. Horowitz 
Believe me, etc. 

17 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to inform you 
that the Government of the United Kingdom 
take note of the representations made by the 
Government of Israel in the course of the ne
gotiations for this Agreement, to the effect that 
the termination of the Mandate and subsequent 
events would appear to necessitate new arran
gements to attain the objects of the Rockefeller 
Endowment Fund. The Government of the Uni
ted Kingdom are prepared to consider the mat
ter and to see whether new arrangements along 
the lines proposed by the Government of Israel 
may be feasible and properly capable of 
implementation. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

.14 

 תשובת מר ד. הורוביץ לסד ג׳יימם קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.

 סר ג׳יימם היקר,

ו מיום זה, ב ת כ  אני מתכבד לאשר את קבלת מ
 האומר:

 (כמו במכתב 13)

 הריני שמח להודיעך שממשלת ישראל מסכימה
 להצעה הכלולה במכתב הנ״ל.

, גו  הנני מתכבד, ו
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

.15 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, אני מתכבד
 להודיעך שממשלת הממלכה המאוחדת רשמה לפניה
 את.הטענות שהשמיעה ממשלת ישראל תוך כדי המשא־
 ומתן להסכם זה, בקשר ליתרת קרן החידושים של מפעל
 אספקת המים בירושלים, המגיעה ל־162,660 לי״ש.
 בכוונתה של הממלכה המאוחדת להקדיש קרן זו למטרות
 שלשמן נועדה במסגרת הסידורים והתביעות המשתייכים
 לה על פי דין, ובבוא השעה תעשה לשם כך את כל

 הפעולות הנאותות.

, ו ג  הנני מתכבד, ו
י ב מ ו ר . י. ק. ק ,  (חתום) ג

.16 
:  תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימם קרומבי

 לונדון, 30 במרס 1950.
 סר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 15)

גר  הנני מתכבד, ו
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ
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 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, אני מתכבד
 להודיעך שממשלת הממלכה המאוחדת רשמה לפניה את
 הטענות שהשמיעה ממשלת ישראל תוך כדי המשא־
 ומתן להסכם זה, שסיום המנדט והמאורעות שאירעו
 לאחר מכן מחייבים, כנראה, סידורים חדשים להגשמת
 מטרותיה של קרן ההקדש ע״ש רוקפלר. ממשלת הממ
 לכה המאוחדת מוכנה לעיין בדבר ולראות אם הסידורים
 החדשים לפי הקווים המוצעים על ידי ממשלת ישראל

 הם בני ביצוע וניתנים להגשמה כיאות.

, גו  הנני מתכבד, ו
י ב מ ו ר . י. ק. ק ,  (חתום) ג
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Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London. 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 17) 
Believe me, etc. 

(Sd.) D. Horowitz 

19 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz : 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
In connection with the Financial Agreement 

signed to-day, for the purpose of removing any 
doubt that might exist, I have the honour to 
confirm the understanding of the Government 
of the United Kingdom that both Governments 
waive any claim which they might have had 
against the other in respect of Income Tax or 
Company Profits Tax due to the Mandatory 
Government. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

20 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

(as in No. 19) 
I have the honour to inform you that the 

Israel Government confirm the understanding 
therein set out. 

Believe me, etc. 
(Sd.) D. Horowitz 

21 
Letter from Sir James Crombie 

to Mr. D. Horowitz: 
London, 30th March 1950. 

Dear Mr. Horowitz, 
I n connection with the Financial Agreement 

signed to-day, I have the honour to confirm 
our understanding that, save where otherwise 
expressly provided in the Agreement nothing 
therein shall be deemed to relieve the Govern
ment of the United Kingdom of any contractu
al or statutory obligation towards any per
son resident in Israel in so far as, and to the 
extent, if any, to which, such obligation existed 
at the date of the termination of the Mandate. 

Believe me, etc. 
(Sd.) J.I.C. Crombie 

22 
Reply from Mr. D. Horowitz 

to Sir James Crombie: 
London, 30th March 1950. 

Dear Sir James, 
I have the honour to acknowledge receipt of 

your letter of to-day's date, which reads as 
follows: — 

: (as in No. 21) 
Believe me, etc. 

(Sd.) D. Horowitz 

! :  תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימם קרומבי

 לונדון, 30 במרס 1950. |
 הר ג׳יימם היקר, |
 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה, ן
 האומר: ן
 (כמו במכתב 17) |
 ו
 הנני מתכבד, וגו׳ !
ץ 1 י ב ו ר ו  (חתום) ד. ה
 ן
 19. ן

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ: |

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, .וכדי להסיר כל
 ספק אפשרי, אני מתכבד לקיים את הנחתה של ממשלת
 הממלכה המאוחדת ששתי הממשלות מוותרות על כל
 תביעה שיכלה להיות לאחת נגד השניה בקשר למס־
 ההכנסה או מם רווחי חברות המגיעים לממשלת המנדט.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ  (חתום) גי. •י. ק. ק ר ו

.20 
 תשובת מר ד. הורוביץ לסר ג׳יימם קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 כר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר:

 (כמו במכתב 19)
 אני מתכבד להודיעך, שממשלת ישראל מקיימת את

 ההנחה המובעת במכתב הנ״ל.

 הנני מתכבד, וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ו־ ו ב י ץ

.21 

 מכתב מאת סר ג׳יימם קרומבי למר ד. הורוביץ:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 מר הורוביץ היקר,

 בקשר להסכם הכספי שנחתם היום, אני מתכבד
 לקיים את הנחתנו שפרט למקרים שלגביהם נקבעו
 במפורש הוראות אחרות בהסכם, הרי שום דבר האמור
 בו לא יהיו רואים אותו כאילו הוא פוטר את ממשלת
 הממלכה המאוחדת מכל התחיבות אם מכוח חוזה ואם
 מכוח החוק כלפי אדם המתגורר בישראל במקרה ובמידה

 שהתחיבות כזאת היתד. קיימת ביום סיום המנדט.

 הנני מתכבד, וגו׳
י ב מ ו ר / י. ק. ק  (חתום) ג

.22 
 תשובת מר ד, הורוביץ לסר ג׳יימם קרומבי:

 לונדון, 30 במרס 1950.
 סר ג׳יימם היקר,

 אני מתכבד לאשר את קבלת מכתבך מיום זה,
 האומר

 (כמו במכתב 21)

 הנני מתכבד וגו׳
 (חתום) ד. ה ו ר ו ב י ץ

Israel—U.K. 
Financial Agreement 

י אמנה 15, ב ת  כ
י בין ישראל והממלכה המאוחדת פ ס  174 הסכם כ




