
,עשרות יצרני טקסטיל ועור מהרשות הפלסטינית: מנחם פרידמן 

השתתפו היום במפגש עם מעצבי אופנה ישראליים במרכז פרס

היקף הייצור. במטרה להרחיב את שיתוף הפעולה ביניהם, לשלום

 אחוז40-ירד ל, של יצרנים פלסטינים בעבור חברות ישראליות

 מליון70 עד 50-ומסתכם ב, מהתפוקה שהיתה לפני האינתיפאדות

.ורד ינון עם הפרטים. דולר בשנה

בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון פועלים כיום: ורד ינון 

שמייצרים טקסטיל ומוצרי עור,  מפעלים בינוניים וגדולים200

 יצרנים2,000-יחד איתם פועלים עוד כ, בעבור חברות ישראליות

 מליון דולר לשנה70- ל50היקף המכירות שלהם נע בין . קטנים

,היום במרכז פרס לשלום על חוף הים ביפו. בשנים האחרונות

,אחד מהם. פגשנו עשרות יצרני טקסטיל ועור מהרשות הפלסטינית

 עובדים ומייצר טקסטיל200מעסיק , מטול כרם, זאייד עותמן

יומן- צבע הכסף 
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יצרני טקסטיל מהרשות: ורד ינון
הפלסטינית השתתפו היום במפגש עם
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:תאריך

:שעה
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:כותרת
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.וכן הרבה ליצוא, לבית ברמה גבוהה בעבור חברות ישראליות

כל מה קשור להום: יצרן טקסטיל מטול כרם - זאייד עותמן 

אני עובד. ברמה גבוהה, מצעים, שמיכות- אני מייצר , טקסטיל

,אני עובד אצלכם בפנים להמון חברות מוכרות, משוק מקומי שלנו

.גם כיתן, לפוקס, מספקים לגולף

כי הוא מאמין שעסקים משותפים יקרבו, עותמן אומר: ורד ינון 

.את שני העמים

אנחנו. אז לא יכולים, בלי שנהיה שותפים, כלס'ת: זאייד עותמן 

.הכל ביחד. ואין לנו ברירה אחרת, שני עמים חיים על אותה ארץ

.אין, דרך אחרת. זה האמון שלי מכל הלב

שחיה, מעצבת תיקים מבד, ישראלית, נועה פרוביזור: ורד ינון 

.הגיעה כדי ליצור קשרים עם יצרנים פלסטינים, כיום בברלין

תיקים, אני מעצבת תיקים: מעצבת תיקים מבד - נועה פרוביזור 

,דלהי-בניו, התחלתי את הייצור שלי בהודו, מבדים טבעיים בלבד

,בעקבות המערבות שלי עם הפלסטינים, עברתי לברלין והחלטתי

יצרתי קשר עם. שאני מעוניינת להעביר את הייצור לגדה המערבית

לא ידעתי, במקרה היה להם פרויקט טקסטיל. מרכז פרס לשלום

והחלטתי להגיע, במקרה גם הייתי פה בביקור בישראל, על זה

.להכיר את בעלי המפעלים בגדה המערבים

עבדו במפעלים אצל, בימים אחרים לפני האינתיפאדות: ורד ינון 
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אמור להרחיב את, מפגש כמו זה של היום.  אלף13-פחות מ

.שיתוף הפעולה בין החברות הישראליות ליצרנים הפלסטינים

זה האמון שלי. הכל ביחד. אין לנו ברירה אחרת: זאייד עותמן 

.מכל הלב
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