תיק הוכחות

 .1עמיר פרץ.
1.1ביקורים אצל מרואן ברגותי. .
על פי חשיפתו של יואב קרקובסקי ( " )12.03.08פרץ נפגש בחודשים האחרונים מספר פעמים עם
1
ברגותי ,בכלאו ,ודן עימו בנושאים שונים".

בנוסף ,פרץ ביקר את מרואן ברגותי הכלוא בבית סוהר הדרים ב 22.06.2010-ו.202.01.2011-

.1.2קריאות פרץ לשחרור ברגותי.
א .דבריו של עמיר פרץ בראיון ברשת ב'12.03.2008 ,
"שר הביטחון לשעבר ,עמיר פרץ ,מציע לשחרר את האסיר מרואן ברגותי ,ולנהל עימו מו"מ כנציג
3
הבכיר של הרשות הפלשתינית"

ב .דבריו של עמיר פרץ באירוע שבת תרבות בבאר שבע:20.03.2010 ,
" חייבים לשחרר גם את מרוואן ברגותי תמורת גלעד שליט"

4

ג .ראיון עם עמיר פרץ ב"כל אל-ערב"22.04.2011,
"אני מבקר את מרואן ברגותי בכלא שלו ,ומאמין שישוחרר במסגרת עסקת שליט" ,כך אומר
ח"כ עמיר פרץ בראיון ל"כל אל-ערב" ,והציטוט מובא כהפניה בשער העיתון .פרץ מציין
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-156649- 1
00.html?fbclid=IwAR0StuffNIgRA2DFeLu8oiWYVYZc4v17BPfib3uP16choRJTr8c2yYA_GO Q
https://img.mako.co.il/2019/08/06/hakim.pdf?Partner=interlink&fbclid=IwAR2RP6rk3qs8Nuz - 2
T391qpHk3EmmthyrTYEGNoJh_sn_ZybVjqVwszXdWuE
https://www.news1.co.il/Archive/001-D-15664900.html?fbclid=IwAR0StuffNIgRA2DFeLu8oiWYVYZc4v17BPfib3uP16choRJTr8c2yYA_GOQ
https://news.walla.co.il/item/1655120 4

בראיון לכתב יוסוף שדאד כי "ברגותי מסוגל לאחד את פת"ח וחמאס ,ואני תומך בשחרורו
5
ושחרור כל האסירים הפלסטינים עם דם על הידיים ,כדי לשחרר את שליט".

ד .דבריו של עמיר פרץ בראיון ברשת ב' ב( 25.10.2011-כשבוע לאחר שחרורו של גלעד שליט)
"לדברי פרץ בראיון לרשת ב' ,ישראל כבר שיחררה רוצחים מחמאס והוצאתו לחופשי של
ברגותי ,תחזק את הנהגת פת"ח ותאפשר להגיע עימם להסדרים שיחזיקו גם במציאות".
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ה .דבריו של עמיר פרץ בועידת עיתון הארץ ב:12.06.2017-

https://www.the7eye.org.il/45768?fbclid=IwAR2757d- 5
z7_SQGmILyB2Baiv8AWjCuVVWgkF7JbjxP9y14uXsqeqKJJQDrUhttp://www.kolhazman.co.il/220035?f
bclid=IwAR11cP8H1hJl0cnsmxS9ZFOaUDzPqRlL6ZzJVB57GIAvL4JfCtwbY8Ko0To
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https://www.inn.co.il/News/News.aspx/227632?fbclid=IwAR0pc_P6kMM1onBI8F7Cim7be3LfpGSJVRl
2i5VsnK_U3liP-FoRp6Am-mM

"ח"כ עמיר פרץ הנחשב למועמד בעל הסיכויים הטובים ביותר לעלות לסיבוב השני ,הבהיר ,כי
"אם יהיו נסיבות שבהן שחרור מרואן ברגותי מהכלא יכול לסייע במהלך מדיני ,צריך לשקול זאת
7
בחיוב ".

 .1.3קריאתו של עמיר פרץ לעשות "סיכול ממוקד" ביגאל עמיר.
"לוואלה! חדשות נודע כי במהלך ישיבת סיעת העבודה שנערכה אתמול בכנסת ,אמר שר הביטחון
8
לשעבר ,ח"כ עמיר פרץ כי "צריך לעשות ליגאל עמיר חיסול ממוקד".

2

תמר זנדברג :ביקורה של ח" זנדברג בקברו של ערפאת

.4
 .4.2הסכם שלום עם ירדן ( )1994מאשר את המעמד המיוחד של ירדן בהר הבית:
"בהקשר זה ,בהתאם להצהרת וושינגטון ,ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד הקיים של הממלכה
9
ההאשמית של ירדן במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים".
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http://www.kolhazman.co.il/220035?fbclid=IwAR11cP8H1hJl0cnsmxS9ZFOaUDzPqRlL6ZzJV B57GIAvL4
JfCtwbY8Ko0To
https://news.walla.co.il/item/1875363 8
http://www.knesset.gov.il/process/docs/peace-jordan.htm 9

 .4.2הסכם ביילין – או מאזן ( )1995כולל הקמת מסירת פלסטינית על שטחי יש"ע והעברה אליה של
המקומות קדושים ,חלוקת ירושלים ,מעמד מיוחד של המדינה הפלסטינית בהר הבית.
" 1 .כחלק בלתי נפרד מהסכם מסגרת זה ומהסכם הקבע המלא . :א ממשלת ישראל תכיר במדינה
פלסטינית עצמאית ,במסגרת גבולות מוסכמים ובטוחים שבירתה אל-קודס ...למדינת פלסטין תוענק
ריבונות אקס-טריטוריאלית בחראם א-שאריף ,תחת ניהול הוואקף של אל-קודס"10.
 .4.3הצעת אהוד ברק לערפאת במסגרת משא ומתן בקמפ דוויד כוללת חזרת פליטים ,חלוקת
ירושלים ,הקמת המדינה הפלסטינית ומסירה לידיה את כ 90%-משטחי יהודה ושומרון ,כולל
11
המקומות הקדושים ,חזרה כ 100,000-פליטים לשטחי מדינת ישראל.

12

 .4.4הצעת ממשלת ישראל בראשות אהוד ברק למשלחת הפלסטינית בטאבה כללה הקמת מדינה
פלסטינית ומסירה לידיה של  94%משטחי יהודה ושומרון ,כולל המקומות הקדושים ,חלוקת ירושלים,
כולל העיר העתיקה ,העברת הר הבית לריבונות בינלאומית שתעניק לפלסטינים זכויות אפוטרופוסים,
13
חזרה כמות מוגבלת של פליטים לשטחי מדינת ישראל.
 .4.5ח"כ תמר זנדברג על גירוש מסתננים" :אתם חברים של נאצים"
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 .4.6תמיכת מרץ באיחוד המשפחות הערביות בשטחה של מדינת ישראל
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 מצע מרץ.4.7
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. מצע מפלגת העבודה.4.8
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