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 הפכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות־הברית של אמריקה
 בדבר מימון תכניות מסויימות לחליפין בשדה החינוך

ם 18 ביוני 1962 ו י ב ג ם בתל־אבי ת ח  נ

ם ביום 22 ביוני 1962. בירושלי  ו

ום 22 ,ביוני 1962. ו בי פ ק ת ס ל כנ  נ

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF T H E 
UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF ISRAEL 

FOR FINANCING CERTAIN EDUCATIONAL EXCHANGE PROGRAMS 

 (מקור)

ID 
No. 46 Tel Aviv, June 18, 1962. 
Excellency: 

I have the honour to refer to conversa-
tions between representatives of our two Gov-
ernments looking toward the conclusion of 
an Agreement for financing certain educa-
tional exchange programs. Our representa-
tives have reached an understanding on the 
language for such an Agreement and Memo-
randum of Understanding that would form 
part of that Agreement to read as follows: 

Her Excellency 
Mrs. Golda Meir, 
Minister for Foreign Affairs 
of the State of Israel. 

 1 (תרגום)

(1) ! 
 ן מם׳ 46 תל־אביב, 18 ביוני 1962.

 • הוד מעלתך,
 | אני מתכבד להזכיר את ענין השיחות שהתנהלו
 ן בין נציגי שתי ממשלותינו במגמה להתקשר בהסכם
 | למימון תכניות מסויימות לחליפין בשדה החינוך. נצי
 גינו הגיעו לכלל הבנה בענין לשון ההסכם הזה ותז־
 ן כיר הסכמה שיהווה חלק מההסכם, וזה לשון ההסכם:

 לכבוד הוד מעלתה,
 גב׳ גולדה מאיר,

 שרת החוץ של מדינת ישראל
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A G R E E M E N T B E T W E E N T H E 
G O V E R N M E N T O F T H E UNITED 
STATES OF A M E R I C A A N D T H E 

' G O V E R N M E N T O F ISRAEL FOR 
I FINANCING CERTAIN EDUCATIONAL 

E X C H A N G E PROGRAMS 

The Government of the United States of Ame
rica and the Government of Israel, 

Desiring to promote further mutual un
derstanding between the peoples of the United 
States of America and Israel by a wider ex
change of knowledge and professional talents 
through educational activities; 

Have agreed as follows : 

ARTICLE 1 

There shall be established a foundation to 
be known as the United States Educational 
Foundation in Israel (hereinafter designated 
"the Foundation"), which shall be recognized 
by the Government of the United States of 
America and the Government of Israel as an 
organization created and established to facili
tate the administration of an educational pro
gram to be financed by funds made available 
to the Foundation by the Government of the 
United States of America. 

Except as provided in Article 3 hereof, 
the Foundation shall be exempt from the do
mestic and local laws of the United States of 
America as they relate to the use and expend
iture of currencies and credits for currencies 
for the purposes set forth in the present Ag
reement. The funds, and property which may 
be acquired with the funds in furtherance of 
the Agreement, shall be regarded in Israel 
as property of a foreign Government. 

The funds made available under the 
present Agreement, within the conditions and 
limitations hereinafter set forth, shall be used 
by the Foundation or such other instrumental
ity as may be agreed upon by the Govern
ment of the United States of America and the 
Government of Israel for the purposes of: 

(1) financing studies, research, instruction, 
and other educational activities (i) of or for 
citizens and nationals of the United States of 

 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת
 ארצות הברית של אמריקה בדבר מימון
 תכניות מסוימות לחליפין בשדה החיבור.

 ממשלת ישראל וממשלת ארצות־הברית של אמריקה׳

 ברצותן לקדם יתר הבנה הדדית בין עמי ישר
 אל וארצות־הברית של אמריקה על ידי חליפין
 רחבים יותר של ידע וכשרונות מקצועיים באמצעות

 פעולות חינוכיות,

 הסכימו ביניהן לאמור: —

ף 1 י ע  ס

 תוקם קרן שתהיה ידועה בשם קרן החינוך של
 ארצות־הברית בישראל (להלן (״הקרן״) ושתוכר על
 ידי ממשלת ישראל וממשלת ארצות־הברית של
 אמריקה כארגון שנוצר בכספים שיועמדו לרשות

 הקרן על־ידי ממשלת ארצות־הברית של אמריקה.

 פרט לאמור בסעיף 3 להסכם זה, תהיה הקרן
 פטורה מדיניה הארציים והמקומיים של ארצות•־
 הברית של אמריקה במידה שהם מתייחסים לשימוש
 והוצאות של מטבע ואשראי למטבע למטרות המפו
 רטות בהסכם זה. הכספים והרכוש שיירכש בכספים
 לקידום ההסכם ייחשבו בישראל כרכושה של ממש־

 לה זרה.

 הכספים שיעמדו לשימוש לפי הסכם זה, במס
 גרת התנאים וההגבלות המפורטים להלן, ינוצלו על־
 ידי הקרן, או על־ידי סוכנות אחרת שיוסכם עליה
 בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות־הברית של

 אמריקה, לצרכי:—

 (1) מימון לימודים, מחקר, הוראה ופעולות חינו
 כיות אחרות המתבצעים (א) על ידי או למען אזרחי
 ארצות הברית של אמריקה בישראל, ו־(ב) על ידי או
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America in Israel, and (ii) of or for citizens 
and nationals of Israel in United States of 
America schools and institutions of learning 
located in or outside the United States of 
America ; 

(2) financing visits and interchanges between 
the United States of America and Israel of 
students, trainees, teachers, instructors and 
professors; and 

(3) financing such other related educational 
and cultural programs and activities as are 
provided for in budgets approved in accord
ance with Article 3 thereof. 

ARTICLE 2 

In furtherance of the aforementioned pur
poses, the Foundation may, subject to the 
provisions of the present Agreement, exercise 
all powers necessary to the carrying out of 
the purposes of the present Agreement, in
cluding the following: 

(1) Plan, adopt and carry out programs in 
accordance with the purposes of the present 
Agreement. 

(2) Recommend to the Board of Foreign 
Scholarships of the United States of America, 
students, trainees, professors, research schol
ars, teachers, instructors, resident in Israel, 
and institutions of Israel, to participate in 
the program. 

(3) Recommend to the aforesaid Board of 
Foreign Scholarships such qualifications for 
the selection of participants in the program 
as it may deem necessary for achieving the 
purpose and objectives of the present Agree
ment. 

(4) Acquire, hold, and dispose of property 
(other than real estate) in the name of the 
Foundation as the Foundation may consider 
necessary or desirable, provided however, that 
the leasing of adequate housing and facilities 
for the activities of the Foundation will be 
assured. 
(5 Authorize the Treasurer of the Foundation 
or such other person as the Foundation may 
designate to receive funds to be deposited in 
bank accounts in the name of the Treasurer 

 ^&ען אזרחי ישראל בבתי־םפר ובמוסדות לימוד של
 אמריקה הנמצאים בתחומי ארצות־הברית של אמרי־

ה או מחוץ לתחומה; ק י : 

 (2) מימון ביקורים וחליפין של סטודנטים, מתאמ
 נים׳ מורים,-מדריכים ופרופיםורים בין ישראל ובין

 ארצות־הברית שלאמריקה; וכן

 (3) מימון תכניות ופעולות דומות אחרות בשדה
 החינוך והתרבות׳ ככול שייקבע בתקציבים שיאושרו

 בהתאם לסעיף 3 להסכם זה.

ף 2 י ע  ס
 בקידום המטרות הנזכרות לעיל רשאית הקרן, בכפוף
 להוראות הסכם זה, להשתמש בכל הסמכויות הדרו
 שות לביצוע מטרותיו של הסכם זה, לרבות הסמכויות

 הבאות: —

 (1) לתכנן, לאמץ ולהוציא לפועל תכניות בהתאם
 למטרות ההסכם הזה.

 (2) להמליץ בפני המועצה למילגות־חוץ של ארצות־
 הברית. של אמריקה על סטודנטים, מתאמנים, פרופי־
 סורים, אנשי מחקר, מורים, מדריכים, המתגוררים

 בישראל, ועל מוסדות ישראל שישתתפו בתכנית.

 (3) להמליץ בפני המועצה האמורה למילגות־חוץ
 על הכשירויות בבחירת המשתתפים בתכניות, שייראו
 לה דרושות להשגת המטרה והתכליות של הסכם זה.

 (4< לרכוש נכסים (פרט לנכסי מקרקעים), להחזיק
 ולעשות בהם בשם הקרן׳ ככול שייראו לה לקרן
 בדרושים או כרצויים, ובלבד שתובטח שכירת דיור

 ונוחויות מספיקים לפעולות הקרן.

 (5) להסמיך את גזבר הקרן, או אדם אחר שתמנהו

 הקרן, לקבל כספים שיופקדו בחשבונות בנק על שמו

 | של גזבר הקרן או של האדם האחר שימונה. מינויו
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*of the Foundation or such other person as 
may be designated. The appointment of the 
Treasurer or such designee shall be approved 
by the Secretary of State and the Treasurer 
or such designee shall deposit funds received 
in a depository or depositories designated by 
the Secretary of State. 

(6) Authorize the disbursement of funds and 
the making of grants and advances of funds 
for the authorized purposes of the present 
Agreement, including payment for transporta
tion, tuition, maintenance and other expenses 
incident thereto. 

(7) Provide for periodic audits of the accounts 
of the Treasurer of the Foundation as directed 
by auditors selected by the Secretary of State. 

(8) Engage an Executive Director or Officer, 
and administrative and clerical staff and fix 
and pay the salaries and wages thereof, and 
incur other administrative expenses as may 
be deemed necessary out of funds available 
under the present Agreement. 

(9) Administer or assist in administering or 
otherwise facilitate educational and cultural 
programs and activities that further the pur
poses of the present Agreement but are not 
financed by funds made available under this 
Agreement, provided, however, that such pro
grams and activities and the Foundation's 
role therein shall be fully described in an
nual or special reports made to the Secre
tary of State and to the Government of Israel 
as provided in Article 6 hereof, and provided 
that no objection is interposed by either the 
Secretary of State or the Government of Is
rael to the Foundation's actual or proposed 
role therein. 

ARTICLE 3 

All commitments, obligations, and expendi
tures authorized by the Foundation shall be 
made pursuant to an annual budget to be 
approved by the Secretary of State. 

 של הגזבר או של אותו אדם שנתמנה על ידי הקרן,
 יאושר על ידי מזכיר המדינה, והגזבר או האדם שנת
 מנה כאמור יפקיד את הכספים שנתקבלו במקום
 פקדון או במקומות פקדון שייקבעו על ידי מזכיר

 המדינה.

 (6) להתיר הוצאת כספים ומתן מענקים ומקדמות
 למען מטרותיו המאושרות של הסכם זה. לרבות
 תשלום דמי הובלה, לימוד, כלכלה והוצאות אחרות

 הכרוכות בכך.

 (7) לדאוג לעריכת בקורת תקופתית של חשבונות
 גזבר הקרן׳ בניהולם של רואי־חשבונות שייבחרו על־

 ידי מזכיר המדינה.

 (8) להעסיק מנהל או פקיד אכםקוטיבי וחבר עוב
 דים מינהליים ולבלרים, לקבוע ולשלם את שכרם,
 ולהיכנס בשאר הוצאות מינהליות, שייראו דרושות,

 מתוך הכספים שהועמדו לשימוש לפי הסכם זה.

 (9) לנהל תכניות ופעולות חינוכיות ותרבותיות
 המקדמות את מטרות ההסכם1 הזה אך אינן ממומנות
 בכספים,שהועמדו לשימוש על פי הסכם זה, לסייע
 בניהולן או להקל עליהן בדרך אחרת, בתנאי שתכ
 ניות ופעולות כאלה ותפקיד הקרן בהן יתוארו בפר־
 מות מלאד4 בדו״חות שנתיים או מיוחדים שיוגשו
 למזכיר המדינה ולממשלת ישראל כפי שנקבע בסעיף
 ט להלן, ובתנאי שלא תהיה התנגדות לא מצד מזכיר
 המדינה ולא מצד ממשלת ישראל לתפקידה הממשי

 או המוצע של הקרן בתכניות ופעולות כאלה.

ף 3 י ע  ס

 כל ההתחייבויות, החיובים וההוצאות! שהורשו על
 ידי הקרן, יבוצעו בהתאם לתקציב שנתי שיאושר

 על־ידי מזכיר המדינה.
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ARTICLE 4 

The management and direction of the affairs 
of the Foundation shall be vested in a Board of 
Directors consisting of six members (herein
after designated "the Board)", three of whom 
shall be citizens of the United States of Ame
rica and three of whom shall be citizens of 
Israel. In addition, the principal officer in 
charge of the Diplomatic Mission of the Uni
ted States of America to Israel (hereinafter 
designated "Chief of Mission"), shall be Ho
norary Chairman of the Board, without the 
right of vote, except that he shall cast the 
deciding vote in the event of a tie vote by the 
Board. He shall appoint the Chairman of the 
Board. The Chairman as a regular member of 
the Board shall have the right to vote. The 
Chief of Mission shall have the power to ap
point and remove the citizens of the United 
States of America on the Board, at least two 
of whom shall be officers of the United States 
Foreign Service establishment in Israel. The 
Government of Israel shall have the power to 
appoint and remove the citizens of Israel on 
the Board. 

The members shall serve from the time 
of their appointment until the following De
cember 31 and shall be eligible for reappoint
ment. Vacancies by reason of resignation, 
transfer of residence outside Israel, expiration 
of service, or otherwise, shall be filled in 
accordance with the appointment procedure 
set forth in this Article. 

The members shall serve without com
pensation, but the Board may authorize the 
payment of the necessary expenses of the 
members in attending the meetings of the 
Board and in performing other official duties 
assigned by the Board. 

ARTICLE 5 

The Board shall adopt such by-laws and ap
point such committees as it shall deem neces
sary for the conduct of the affairs of the 
Foundation. 

ף 4 י ע  ס
 ניהולם והדרכתם של עניני הקרן יופקדו בידי מוע
 צת מנהלים בת ששה חברים (להלן — ״המועצה״)״
 ששלושה מהם יהיו אזרח* ישראל, ושלושה מהם
 אזרחי ארצות־הברית של אמריקה. נוסף על כך,
 יהיה הפקיד הראשי הממונה על הנציגות הדיפלו
 מטית של ארצות־הברית של אמריקה בישראל (להלן
 — ״ראש הנציגות״) — יו״ר כבוד של המועצה, ללא
 זכות־הצבעה, פרט למקרה שדעותיהם של חברי המו
 עצה יהיו שקולות, ואז יהיה לו קול מכריע. הוא ימנה
 את יו״ר המועצה. היו״ר׳ בתור חבר־קבע של המו
 עצה׳ זכאי להצביע. לראש הנציגות תהיה הסמכות
 למנות ולפטר את אזרחי ארצות־הברית של אמריקה
 שבמועצה, שלפחות שנים מהם יהיו פקידי שירות־
 החוץ של ארצות־^ברית בישראל. לממשלת ישראל
 תהיה הסמכות למנות ולפטר את האזרחים הישראליים

 שבמועצה.

 החברים ישרתו בתפקידיהם מיום מינוים עד
 ל־ 31 בדצמבר שלאחר־מכן ואפשר למנותם מחדש.
 מקומות שנתפנו עקב התפטרות, העתקת מקום המגו
 רים אל מחוץ לישראל, סיום תקופת השירות, או
 סיבה אחרת, ימולאו בהתאם לנוהל המינויים המפורט

 בסעיף זה.

 החברים ישרתו שלא על מנת לקבל פרס. אולם
 המועצה רשאית להרשות תשלום הוצאותיהם הנחו
 צות של החברים הכרוכות בהשתתפותם בישיבות
 המועצה ובמילוי שאר התפקידים הרשמיים שייחדה

 להם המועצה.

ף 5 י ע  ס

 המועצה תאמץ חוקי־עזר ותמנה ועדות, ככל שתראה
 לנחוץ לניהול עניני הקרן.
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ARTICLE 6 

Reports acceptable in form and content to the 
Secretary of State shall be made annually on 
the activities of the Foundation to the Secre
tary of State and the Government of Israel. 
Special reports may be made often at the 
discretion of the Foundation or at the request 
of either the Secretary of State or the Gov
ernment of Israel. 

ARTICLE 7 

The principal office of the Foundation shall 
be in such place in Israel as the Chief of 
Mission may direct, but meetings of the Board 
and any of its committees may be held in such 
other places as the Board may from time to 
time determine, and the activities of any of 
the Foundation's officers or staff may be car
ried on at such places as may be approved 
by the Board. 

ARTICLE 8 

The Government of the United States of Ame
rica and the Government of Israel agree that 
there may be used for the purposes of this 
Agreement: 

a) 1,170,000 Israeli pounds received by the 
Government of the United States from the 
Government of Israel pursuant to the Loan 
Agreement of August 5, 1955, made between 
Export-Import Bank of Washington, an agen
cy of the United States of America, and the 
Government of Israel in accordance with Ar
ticle II, first paragraph, sub-section (b) of 
the Surplus Agricultural Commodities Agree
ment of April 29,1955, and 

b) any other funds held or available for 
expenditure by the Government of the United 
States of America for these purposes. 

The Secretary of State will make avail
able for expenditure as authorized by the 
Foundation in such amounts as may be re
quired for the purpose of the Agreement, 
but in no,event may amounts in excess of the 
budgetary limitations established pursuant to 
Article 3 of the present Agreement be ex
pended by the Foundation. 

ף 6 י ע  ס
 דו״חות על פעולות הקרן שיתקבלו, מבחינת צורתם
 ותכנם, על דעת מזכיר המדינה, יוגשו אחת לשנה
 למזכיר המדינה :ולממשלת ישראל. אפשר להגיש
 דו״חות לעתים יותר קרובות לפי שיקול דעתה של
 הקרן או לפי בקשת מזכיר המדינה או ממשלת ישראל.

ף 7 י ע  ס
 משרדה הראשי של הקרן יהיה באותו מקום בישראל
 שיורה ראש הנציגות, אלא שאפשר יהיה לקיים את
 ^םפותיהן 1של המועצה וועדותיה באותם מקומות
 אחרים שהמועצה תקבעם מדי פעם בפעם, וכן
 רשאים פקידי הקרן או חבר עובדיה לעסוק בפעולו־

 תיהם במקומות שתאשרם המועצה.

ף 8 י ע  ס

 ממשלת ישראל וממשלת ארצות־הברית של אמריקה
 מסכימות שמותר להשתמש לענין הסכם זה:

 (א) ב־1,170,000 לירות ישראליות שקיבלה ממש־
 לת ארצות־הברית מממשלת ישראל בהתאם להסכם
 המילווה מיום 5 באוגוסט 1955, שנעשה בין ממשלת
 ישראל ובין הבנק ליצוא וליבוא של ושינגטון, סוכנות
 של ארצות הברית של אמריקה, לפי סעיף 2, ם״ק
 1, פסקה(ב) להסכם בדבר עודפי מיצרכים חקלאיים

 מיום 29 באפריל 1955, וכן

 (ב) בכל כספים אחרים המוחזקים או העומדים לשי
 מוש לשם הוצאה על ידי ממשלת ארצות־הברית של

 אמריקה למטרות אלה.

 מזכיר המדינה יעמיד לצרכי הוצאות המאושרות
 על ידי הקרן כספים בסכומים שיידרשו למטרות
 הסכם זה, אך בשום פנים לא תהא הקרן רשאית להו
 ציא סכומים העולים על הגבלות התקציב שייקבעו

 בהתאם לסעיף 3 להסכם זה.
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The performance of this Agreement shall 
be subject to the availability of appropria
tions to the Secretary of State when required 
by the laws of the United States of America. 

ARTICLE 9 

The Government of the United States of Ame
rica and the Government of Israel shall make 
every effort to facilitate the exchange-of-per
sons program authorized in this Agreement 
and to resolve problems which may arise in 
the operation thereof. 

United States citizens employed by the 
Foundation and United States grantees en
gaged in educational activities under the aus
pices of the Foundation, and accompanying 
members of their families, shall be exempt 
from all Israel income taxes and from taxes 
on personal property intended for their own 
use. 

Furniture, equipment, supplies and any 
other articles intended for the official use of 
the Foundation shall be exempt in Israel from 
customs, duties, excises, and surtaxes, and 

. every other form of taxation. 

All funds and other property used for 
the purposes of the Foundation and all offi
cial acts of the Foundation within the scope of 
its purposes, including the purchase of trans
portation, shall be exempt from taxation of 
every kind in Israel. 

ARTICLE 10 

Wherever, in the present Agreement, the term 
"Secretary of State" is used, it shall be under
stood to mean the Secretary of State of the 
United States of America or any officer or 
employee of the Government of the United 
States of America designated by him to act 
in his behalf. 

ARTICLE 11 

The present Agreement may be amended by 
the exchange of diplomatic notes between the 
Government of the * United States of America 
and the Government of Israel. 

 מילוי הסכם זה יהא בכפוף למציאותן של הקצ־
 בות בשביל מזכיר המדינז:״ כשהדבר יידרש על ידי

 חוקי ארצות־הברית של אמריקה.

ף 9 י ע  ס
 ממשלת ישראל וממשלת ארצות־הברית של אמריקה
 יעשו כל אשר ביכלתן כדי לסייע בתכנית חילופי
 האנשים כפי שאושרה בהסכם זה ובמציאת פתרון

 לבעיות העלולות להתעורר תוך כדי הפעלתה.

 אזרחי ארצות־הברית המועסקים על־ידי הקרן
 ובעלי מענק מטעם אדצות־הברית העוסקים בפעו־
 לות חינוכיות בחסות הקרן, וכן בני־משפחתם הנל־
 וים אליהם, יהיו פטורים ממם הכנסה בישראל וממ־

 םים על רכושם האישי המיועד לשימושם הם.

 רהיטים, ציוד, אספקה וכל שאר המיצרכים המיו
 עדים לשימושה הרשמי של הקרן׳ יהיו פטורים ביש
 ראל ממכם, מסים, בלו ומסי־יתר, ומכל צורת מם

 אחרת.

 כל הכספים ושאר הנכסים המשמשים לצרכי
 , הקרן, וכל פעולותיה הרשמיות של הקרן במסגרת
 מטרותיה, לרבות קניית אמצעי תובלה, יהיו פטורים

 בישראל ממסים כל־שהם.

ף 10 י ע  ס
 בכל מקום בהסכם זה שנזכר בו המונח ״מזכיר
 המדינה״, תהיה הכוונה למזכיר המדינה של ארצות־
 הברית של אמריקה, או לכל פקיד או עובד בשירותה
 של ממשלת ארצות־הברית של אמריקה שנתמנה על

 ידיו לפעול בשמו.

ף 11 י ע  ס
 הסכם זה ניתן לתיקון על־ידי חליפת אגרות דיפלו
 מטיות בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות־

 הברית של אמריקה.
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ARTICLE 12 

The present Agreement supersedes the Agree
ment between the Government of the United 
States of America and the Government of 
Israel signed at Washington on July 26, 1956, 
as amended. 

If the foregoing Agreement is acceptable 
to your Government it is understood that this 
note and your Exellency's affirmative reply 
thereto, together with the annexed Memoran
dum of Understanding, shall constitute an 
Agreement between our two Governments on 
this matter which shall enter into force on 
date of Your Excellency's affirmative reply. 

Accept, Excellency, the renewed assur
ances of my highest consideration. 

(signed) Walworth Barbour 

Enclosure: 
Memorandum of Understanding 

M E M O R A N D U M O F UNDERSTAND
ING BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA AND 

T H E G O V E R N M E N T OF ISRAEL 
R E L A T I V E T O T H E E D U C A T I O N A L 
E X C H A N G E A G R E E M E N T D A T E D 

JUNE 18, 1962 

With reference to the Agreement for Financ
ing Certain Educational Exchange Programs 
signed this day, it is the desire of the Govern
ment of the United States of America and the 
Government of Israel to confirm the under
standing reached during the negotiations 
thereof that United States citizens employed 
by the Foundation and United States grantees 
engaged in educational activities under the 
auspices of the Foundation will be treated as 
United States citizens employed by the Em
bassy of the United States, with respect to 
contributions required by the National In
surance Law of Israel. 

* Published in Kitvei Amana No. 235, vol. 8, P. 1. 

ף 12 י ע  ם

 הסכם זה בא במקום ההסכם בין ממשלת ישראל ובין
 ממשלת ארצות־הברית של אמריקה׳ שנחתם בושינג־

 טון ביום 26 ביולי 1956, כפי שתוקן.*

 אם ההסכם המובא לעיל מתקבל על דעת ממש
 לתך, מובן בזה שאיגרת זו ותשובה חיובית עליה
 מצד הוד מעלתך, בצירוף תזכיר ההסכמה המסופח
 בזה, יהוו. הסכם בין שתי ממשלותינו בענין זה, הסכם
 שייכנס לתקפו בתאריך התשובה החיובית של הוד

 מעלתך.

 קבלי נא, הוד מעלתך, את הבעת מיטב רגשי
 הוקרתי.

 (חתום) וולוורת בארבור

 לוטה:
 תזכיר הסכמה.

 תזכיר הסכמה
 בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות־
 הברית של אמריקה בדבר ההסכם של

 חליפין בשדה החינוד מתאריר
 18 ביוני 1942

 בהםתמכן על ההסכם למימון תכניות מסויימות
 לחליפין בשדה החינוך, שנחתם היום, ברצונן של
 ממשלת ישראל וממשלת ארצות־הברית של אמריקה
 י לאשר את ההסכמה שהושגה במהלך המו״מ עליו, כי

 אזרחי ארצות־הברית המועסקים על־ידי הקרן ובעלי
 מענק של ארצות־הברית המועסקים בפעולות חינו
 כיות בחסותה של הקרן יהיה דינם כדין אזרחי
 ארצות־הברית המועסקים על ידי שגרירות ארצות
 הברית, בנוגע לדבי־ביטוח הנדרשים בחוק הביטוח

 הלאומי הישראלי.

ך 8, ע׳ 1. ר י אמנה 235, כ רסם ככתב  * פו
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It is understood, further, that the pre ־
ceding paragraph will not affect those citizens 
of the United States employed by the Foun
dation who have previously been employed 
in Israel and have contributed to the National 
Insurance Institute of Israel. 

With regard to exemption from Israel 
income taxes, it is understood that only such 
income as is derived directly from funds of 
the Foundation is exempt from income tax. 
Income derived by United States citizens em
ployees of the Foundation, grantees, and mem
bers of their families from any other source 
in Israel, does not come within the exemption 
contained in the Agreement. 

(2) 

Ministry for Foreign Affairs 
Jerusalem, Israel 

Jerusalem, 22 June, 1962 
Excellency: 

I have the honour to acknowledge the 
receipt of your Note No. 46 of 18th June, 
1962 which reads as follows: 

(as in letter No. 1) 

I have further the honour to inform your 
Excellency that the proposed Agreement and 
the Memorandum of Understanding attached 
to your Excellency's Note are acceptable to 
the Government of Israel which considers 
Your Excellency's Note, the Memorandum of 
Understanding and this reply to constitute an 
agreement between the two Governments, en
tering into force on the date of this Note. 

Accept, Excellency, the renewed assur
ances of my highest consideration. 

(signed) Golda Meir 

His Excellency 
Mr. Walworth Barbour, 
Ambassador of the United States 
of America. 

 כז הוסכם כי הפסקה שלעיל לא תפגע באותם
 אזרחי ארצות־הברית המועסקים על־ידי הקרן, שהוע
 סקו קודם לכן בישראל ושילמו דמי ביטוח למוסד

 הביטוח הלאומי של ישראל,

 אשר לפטור ממסי הכנסה בישראל, הוסכם כי רק
 ההכנסה המתקבלת במישרין מכספי הקרן פטורה
 ממם הכנסה. הכנסה שמקבלים עובדי הקרן ובעלי
 מענק שהם ארזחי ארצות־הברית, ובני משפחותיהם,
 מכל מקור אחר בישראל, אינה נכללת במסגרת הפטור

 האמור בהסכם.

(2) 

 משרד * החוץ,
 ירושלים׳ ישראל.

 ירושלים, 22 ביוני 1962.
 הוד מעלתך,

 אני מתכבדת לאשר את קבלת איגרתו מס׳ 46
 מיום 18 ביוני 1962, האומר:

 (כמו באגרת מם׳ 1)
 כמו כן אני מתכבדת להודיע להוד מעלתו
 שההסכם המוצע ותזכיר ההסכמה המםופח לאיגרת
 הוד מעלתו מתקבלים על דעת ממשלת ישראל, והיא
 דואה את איגרת הוד מעלתך תזכיר ההסכמה
 ותשובה זו כמהווים הסכם בין שתי הממשלות שייכנס

 לתקפו בתאריו איגרת זו.

 קבל נא׳ הוד מעלתו את הבעת מיטב רגשי
-,וקרתי.

 (חתומה) גולדה מאיר

 להוד מעלתו
 מר וולוורת בארבור,

 שגריר ארה״ב של אמריקה
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