
 וכתונת. מכנסים
 באיוניר רק

 אותם תמצא
 גדול במיגוון
 כלכך,

 מעולה בטיב
 מלאה: ובאחריות

 חולצות מבחר
איכות

 נקיה, מכותנה
 הארץ מתוצרת

 חוץ, מתוצרת או
 זוגות מבחר

 אופנתיים. מכנסים
 לך שדרוש מה כל

 שעה, בכל
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 או דיזנגוף,
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 פעמים מור.
 מהם־ להסטר נסית
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הז׳הףם! את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרו את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) כ־,/! שלנו(שאורך חיטוי לאחר

!בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 טל. :אילת • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עם? רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

סהמערבת במחירי
אידיאל פ־רסום

 תל־אביב 110 גנירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חניה

ישר
מהיבואן

 סוגי 17
 אקדחים

 גבוהה באיכות
 עצמית להגנה

 הארץ אזרחי לכל
בתשלומים וגם במזומן

 821477 טל. ״יונילן",
34 העליה תל־אביב,

ר מייל׳ון 5 ■69*0ו א ל דז ■ ה ■ ■
)39 מעמוד (המשך

ש תרומה דולר כל על שלפיו חודשים,
 קיבלו הם וישיבות השכלה מוסדות אספו
 הסדד בוטל עתה האוצר. מן מתנה דולר

 תרומה דולר כל על נותן והאוצר זה,
ה התרומה. סכום על הריבית את רק

 האירו־ בשוק הריבית לפי היא ריבית
 ה־ במיסגרת קיבלה האוניברסיטה דולר).
מיליון. 7.2 רק וולשסון בית על מאטש

 החוק מבחינת ביותר תמוהה זו פרשה
ב שמומן קיים, בבית מדובר האמריקאי.

 ממשלת של ובמימון אחרים, של תרומות
 הידידים אגודת זמנית. המתעכב ישראל,

 הנתרם הכסף כאשר רק לתרום יכולה
 אם ספק בה. מכיר שהחוק למטרה מוצא

 ל־ בתרומה יכיר האמריקאי מס־ההכנסה
ש לבניין זמנית הלוואה של החזר צרכי
אחרים. ממקורות בכספים כולו מומן

ה מ רו ת  ה
ת בי בו סי ה

 ההלוד היא לא־ברורה פרשיה וד ^
 25ב־ דולר. מיליון 5 בת אה־תרומה +

 אל במיכתב גולן אמנון פנה 1977 בדצמבר
 ו־ לתיכנון הוועדה מנכ״ל יעקובי, גדעון

ה גבוהה, להשכלה המועצה של תיקצוב
 במיב־ למיניהם. המאטש לאישורי אחראי

 אנדומנט הקרויה קרן הקמת על הודיע תב
למט משמשות שפירותיה קרן היינו, פנד,
אגו המיכתב, לדברי האוניברסיטה. רות
ב רב זמן פעילה באמריקה הידידים דת

הס היא ועתה זו לקרן תרומות איסוף
 למשך דולר מיליון חמישה ללוות כימה
לאוני הסכום את ולתרום שנים, שבע

הת מכל מורכבת שתהיה כקרן ברסיטה
 קרנות קתדראות, עבור לקרנות רומות
תפ האגודה ועוד. מילגות קרנות מחקר,

 שתקבל התרומות מכספי ההלוואה את רע
לאו הסכום את ותעביר אלה, למטרות

 השתתפות שתובטח בתנאי ניברסיטה,
ה הקרן. בפירות הממשלה של מקבילה

 להבטחת הקרן את תשעבד אוניברסיטה
החוב. החזרת

 מיב- יעקובי שלח השנה בינואר באחד
 בעין רואה הוא כי הודיע ובו לגולן, תב
 את להקציב מוכן והוא המטרה את יפה

 ביקש הוא הנהוגים. הכללים לפי המקובל
לעניין. הנוגע החומר את

 כי אלה, בימים יעקובי לי אמר והנה
שביקש. החומר את קיבל לא כה עד

 החומר? את גולן העביר לא מדוע
 דצמבר בסוף• שכן יותר, תמוהה זו שאלה
האמו ההלוואה את האוניברסיטה קיבלה

 משולמת שעליה דולר, מיליון 5 בת רה,
 לשנה. דולר אלף 400 של ממוצעת ריבית

לפי גורם המיסמכים בהמצאת פיגור כל
הממשלה. מן המאטש בקבלת גור

ל האוניברסיטה פנתה 1977 בסוף
ב עזרתה את וביקשה הידידים אגודת
 רק שכן השנה, תום לפני זו קרן הקמת

 בהסדר תזכה 1977 סוף לפני שתוקם קרן
 אין כי השיבה הידידים אגודת המאטש.

 5 של תרומות לגייס אפשרות כל לה
 אז הנדרש. בזמן נוספים דולר מיליון
ל לאומי בנק סניף :הבא ההסדר נעשה

 דולר מיליון 5 מילווה בשיקאגו ישראל
 להעביר לסניף שהורתה הידידים, לאגודת

 לשבע סגור חשבון לטובת ההלוואה את
 ב־ הבנק בסניף האוניברסיטה של שנים

ה כי לסניף הורתה האגודה תל־אביב.
 הריבית להלוואה. הערבות יהיה פיקדון

 האגודה, על־ידי משולמת זו הלוואה על
מיל 5 בסך תרומות תאסוף כי שהחליטה

ה להחזרת שנים, שבע במשך דולר יון
הלוואה.
 להציג לאוניברסיטה איפשר זה הסדר

 שהוא כפיקדון הסיבובית ההלוואה את
 הממשלה מן המאטש את ולבקש תרומה,

 עורר הדבר אולם הסיבובית. התרומה על
 שטענה הידידים, באגודת רבה התנגדות

ההל על הריבית את לשלם לה אסור כי
 ריבית לשלם כספים לה אין שכן וואה,

 מיועדים אוספת שהיא הכספים כל זו.
 ואסור באוניברסיטה, מוגדרות למטרות

 ביטחון אין גם סתם. ריבית לשלם לה
שבע בתום וכי ייאסף, אכן הסכום כי

כ הוצא הסכום כי הוכחות תקבל שבים
האמריקאי. החוק דרישת

 גם הגיע זו בשאלה הוויכוח כי נראה
 קיבלה לתיקצוב הוועדה שכן לישראל,

 בהלוואה, כאן שמדובר מאמריקה תלונה
בתרומה. ולא

לשכ האוניברסיטה בניסיון אגב: דרך
הצ היא יימצא, הכסף כי האגודה את נע

 מכס של חיים פוליסת־ביטוח על ביעה
 מן חלק שתהיה דולר, מיליון בסף ווב,

דולר. מיליון 5 בת החדשה הקרן
81 לביב יגאל
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