
ר איגוד הטקסטיל"סגן יו, די זרייאר'שלום לך מג: מנחם פרידמן 

.הפלסטיני

,שלום: ר איגוד הטקסטיל הפלסטיני "סגן יו- די זרייאר 'מג

.שלום

למה העיכוב הזה בהתאוששות, די'מג, תגיד לי: מנחם פרידמן 
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היתה איזו תקופה קשה, לפי דעתי עבר איזה: די זרייאר 'מג

שהתחיל, שירדה בתקשורת בגלל המצב הפוליטי מאז האינתיפאדה

הכל,  והכל יתחיל להירגע2006אחרי , ואחרי זה. 2000בשנת 
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היה בעיה גם כן בגלל האינתיפאדה בהעברת. כן: די זרייאר 'מג

 כשיתחיל את האינתיפאדה2000אז משנת , הסחורות במחסומים

היה מאוד קשה להעביר סחורות, 4- ו2003, 2002, 2001-ב

אבל אחרי שהיה בסדר עם האמריקאים ועם. מהשטחים לישראל

,עשו נקודות מעבר מיוחדות שזה רק לסחורות, האיחוד האירופי

זה ממש עזר, מכונות בדיקה של זה, וגם כן יכניסו מכונות שיקוף

ואני רואה. שזה יתחיל לזרום, גם כן לישראלים וגם כן לפלסטיני

.לאט לאט זה מתפתח

,האנשים שעובדים אצלך במפעל, תאמר, די'מג. כן: מנחם פרידמן 

אלפי אנשים עובדים בתעשיות, אנחנו שמענו מאות אנשים

אתה חושב שזה, שמייצרות בשיתוף פעולה עם התעשיה הישראלית

מסייע ליצור אוירה משופרת בין העם הפלסטיני לבין העם

?ידי העמים-כדי אולי לדחוף את השלום מלמטה על, הישראלי

שיתוף פעולה זה ממש, בטח זה עובר, בטח, נכון: די זרייאר 'מג

כי אם אנשים מתעסקים כבר ביחד ויש להם אותה כוונה. עוזר

מה שהיה בין, ולפי דעתי. זה ממש ממש עוזר, להתקדם ביחד

הם הסתדרו. העמים ביחד הם הסתדרו. העמים גם כן היסטוריה

.ביניהם

ר איגוד הטקסטיל"סגן יו, די זרייאר'מג. כן: מנחם פרידמן 

.תודה רבה לך. אני מודה לך מאוד עלה שיחה הזאת, הפלסטיני
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