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 . למכתבך שבסימוכין3בין שתי הפסקאות שבסעיף , לצערי, סתירה נפלה .1

ובהעדר הוראה , והסמכות לתקן את המרשם נתונה לרשות הפלסטינית, לכאורה צודק אתה

אין לצד הישראלי פתחון פה לגבי תיקוני טעויות , מפורשת על מעורבות ישראלית בעניין

 .כאלו

אתה טוען כי על הרשות הפלסטינית להעביר בקשה לתיקון הטעות לצד הישראלי , אולם מנגד

 ?מה פשר טענתך הראשונה, אם כן. והוא זה המכריע

 .עקביות בהנמקה היא מידה טובה שמן הראוי לאמץ .2

בפועל פקידים ישראלים הם שמחקו את . אלא שכולנו יודעים את פשר הסתירה בין הטענות .3

הם שיחזירו אותם למרשם המתנהל בידי ישראל והם שיתירו גם לרשות , ים מהמרשםהאסיר

 .הפלסטינית להחזירם למרשם המתנהל בידי הרשות

לא מוכרת ,  לנספח האזרחי של הסכם הביניים28 לסעיף (a)13כי למעט בסעיף קטן , אוסיף .4

היא בצד הפלסטיני המעביר את הבקשה לצד לי שום הוראה הקובעת שהדרך להגשת בקשה 

להפנות אותי להוראה ספציפית להאיר את עיניי וותוכל , אולם שמא אני טועה. הישראלי

 .שקובעת זאת

 להסכם 19ולסעיף נבה הרביעית ' לאמנת ז47כתמורה מראש הריני להפנות אותך לסעיף  .5

 .הביניים



, י פקידים ישראלים"עשתה עמאחר שהקפאת הרישום של אסירים פלסטינים ותיקים נ .6

ומדובר במי שמוחזקים בידי , ולפחות בחלקה הגדול בתקופה שהמרשם היה בידי ישראל

 ולא בידי הרשות –הרי שגם מבחינה מהותית יש בידיכם , ישראל עד עצם היום הזה

 .  הכלים לאתר את מי שרישומם הוקפא ולהחיות את הרישום–הפלסטינית 

בעתיד יכולים למנוע את הקפאת הרישום , ולא הפלסטינים, תםכי רק א, מובן מאליו גם .7

ולאתר ולתקן מקרים בהם הרשומה , ראלצדדי בעותק המרשם המוחזק בידי יש-באורח חד

 .הוקפאה בעותק הישראלי בלבד ולא בעותק הפלסטיני

 .יפה תעשו אם תטפלו בבעיה הרצינית שמתעוררת במכתבנו לגופה, לאור דברים אלו .8
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