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לקיומה שנה 40

 גסוף יחלו, לקיומה, 40ה״ בשנת הייצוא והעמקת הרחבת בסימן
 השנה אופנה״. ויצואני יצרני — בע״ט ״ניבה של 40ה־ חגיגות מאי, חודש

 לבתי־ דולר 1.750.000מ־ למעלה של בסכום אופנה מוצרי החברה תייצא
העולם. יבשות 5ב־ מעולים אופנה

 1.200.000ב״ ״ניבה״ של ייצואה הסתכם )1974( החולפת בשנה
 הכלכלי המשבר למרות וזאת ,1973 בשנת דולר אלף 913 לעומת דולר

המערבי. העולם את עתה הפוקד
 תוצרתה ממחצית ולמעלה עובדים 450כ״ כיום מעסיקה ״ניבה״

 בארצות־ ביותר הנודעים לבתי־האופנה מייצאת החברה לייצוא. מופנית
ואוסטרליה. יפן דרום־אפריקה, אירופה, הברית,

 ז״ל ברון ניסים מר על-ידי שנה 40 לפני הוקמה בע״מ ״ניבה״
 הבנים, למפעל הצטרפו מחרה עד מיוגוסלביה. לכן קודם שנה שעלה

 השולט למפעל אותו והפכו אותו שפיתחו ברון, ויוסף שמעיה אברהם
בישראל. הגברים חולצות באופנת
 זו בשנה המקומי, לשוק בייצור ״ניבה״ התרכזה 1966 שנת עד
 מיוחד דגש תוך נשים לאופנת גם הייצור את לפתח לראשונה, הוחלט
העולמי. בשוק לייצוא

— הישראלי האופנה בעולם לראשונה — ״ניבה״ התקשרה זה לצורך
 בשנת ואכן בייצוא. ראשונים בצעדים והחלה — נודע אופנה מעצב עם

$. 124.000 של כולל בסכום לראשונה החברה ייצאה 1966
 האופנה בעולם לראשונה שוב ״ניבה״, התקשרה הייצוא העמקת לשם
 ממילנו פריסקו פאולינו כגון: באירופה, נודעים מעצבים עם הישראלי,

 בישראל, 1 מס. האופנה מעצב אוברזון גדעון ועם מפריז, אוליביה ופרנק
 לא התוצאות — ואכן הבינלאומי. לקהל אופנה ודיגום עיצוב לשם

לבוא. אחרו
 בשנה וזכתה דולר אלף 304 של לייצוא — ״ניבה״ הגיעה 1968 בשנת

 נמצא ומאז דולר אלף 497ל״ 1969 בשנת מצטיין״. ״יצואן לתואר זו
מתמיד. עליה בקו הייצוא

 מחלקה החברה הקימה הבינלאומית, בתחרות בהצלחה לעמוד כדי
 שהושקע המאמץ ובינלאומי. מקומי שווקים ולמחקר לפיתוח מיוחדת

 בלעדיים וסריגים בדים הדפסים, לפיתוח הביא המחלקה מהנדסי על־ידי
 הביאו יחד אלה וכל ובחו״ל, בישראל בינלאומיים כפטנטים — שנרשמו

.1974 בשנת $1.200.000 של כולל לייצוא החברה את
החברה, מהנהלת ברוך, ישראל מר אומר המערבי, בעולם המשבר

 שתתן — מעולה איכות דורש והוא יותר, בררן להיות ללקוח גרם
 בימים רק אלה. בדרישות עומדים ב״גיבה״ אנו לכספו. מלאה תמורה

 ״קשימה״ בשם עילית אופנה של חנויות לרשת חדשה הזמנה קיבלנו אלה
 האופנה בעולם הראשונה הישראלית החברה אנו ידיעתנו למיטב ביפן.
ביפן. משווקים מוצריה אשר

 מירב את ומקדישה ייצואה את להרחיב החברה מצפה 1975 בשנת
 ב״שבועות ״ניבה״ משתתפת זה לצורך הייצוא. קידום לשם מאמציה
 רמה שוות כיצרנית ובארצות־חברית באירופה המאורגנים — אופנה״
בישראל. שנערכו האופנה״ ב״שבועות השתתפותה על נוסף וזכויות,
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 מיקצועיים, קצינים ד,ם שאנשיו מיקצועי
 להבין :ראשון-במעלה פוליטי תפקיד הוטל

 הניסיון הערבי. בעולם פוליטיים תהליכים
בו. לעמוד מסוגל היה לא שאמ״ן הוכיח

 בדו״ח־ כבר כך על הצביעה ועדודאגרנט
 .1974 באפריל 1ב* שלה, הראשון הביניים

 לראש־הממ- יועץ מייד למנות תבעה היא
 קטן מיוחד, צוות בראש שיעמוד שלה,

הזה. התפקיד את לידיו יקבל ואשר ויעיל,
 שתפקיד ברור הציבור. את לרמות

 צירוף בעל במינו, מיוחד לאדם נועד זה
 שיקול־דעת, :•וכישורים תכונות של נדיר
 בתהליכים בקיאות עמוקה, פוליטית הבנה

 ועוד. מודיעיני, ניסיון הערבי, העולם של
 ביום בידיו, להחזיק עלול זה בעל־תפקיד כי
 עצתו המדינה. קיום עצם את הימים, מן

ערב־מילחמה. של ברגע להכריע עלולה
 אנשים חצי־תריסר במדינה שיש יתכן

 אך אלה, מיוחדים כישורים להם שיש
מהם. אחד אף אין לגאנדי
 להטיל רנין של דעתו על עלה איך
? עליו דווקא זה תפקיד
 גאנדי את מכיר והוא כסיל, איני רבץ

 למינוי אחד הסבר רק ייתכן מנעוריו.
 להעמיד הציבור, את לרמות רצה רבין :זה

 ועדת־ הוראות אחרי ממלא הוא כאילו פנים
למעשה. כן לעשות מבלי אגרנט,

 פירסום מאז שעברו החודשים 14 במשך
ביצ לא ועדת־אגרנט, של הראשון הדו״ח

החשו מהמלצותיה אחת אף הממשלה עה
 ועדת־ הוקמה לא המוסדי. בשטח בות

 קאבינט־ הוקם לא לענייני־ביטחון, שרים
 להערכת המיוחד היועץ מונה ולא מילחמה,

המודיעין.
ז מדוע

מעו ועדת־השדים עמית. של עימדת
 ורבץ ואישיות, קואליציוניות בעיות ררת

ולריב להחליט הצורך מן התחמק פשוט

נדי גא יועץ
הדפנה עלי זר

המ פחדנית, השתמטות זוהי עמיתיו. עם
 למלא רבץ של כושרו על אוד טילה

אחראי. כה תפקיד
 קאבינט- מונה לא הסיבות, אותן ביגלל
 כי רישמית רבין הודיע השבוע מילחמה.
 מילחמתי מצב ייווצר אם רק תעלה השאלה

 לפי מדי. מאוחר יהיה כשזה כלומר, —
 לילדים שיינתן להחליט אפשר היגיון, אותו

 אצלם כשיתגלו רק שיתוק־ילדים נגד חיסון
המחלה. של הראשונים הסימנים
 זה שמינוי מפני מונה לא המיוחד היועץ

 השירותים ראשי בהתנגדות כמובן, נתקל,
 מינויו על שמח אינו מהם איש החשאיים.

 ממונה־על־הממונה־ מעין שיהווה אדם, של
 ובין בינם ושיחצוץ שדותי-הביטחון, על

דאש־הממשלה.
 כאשר במיבחן פעם הועמד כבר הדבר

 מילחמת לפני רב זמן אשכול, לוי מינה
 לתפקיד הראל איסר את ששת־הימים,

 מאיר דאז, המוסד-למודיעין ראש דומה.
 מקיומו התעלם הדבר, את קיבל לא עמית,

 ראש־ בתפקיד קודמו הקטן״, ״איסר של
התב איסר לעימות. עימו ונכנס המוסד,

 אחר יועץ מונה לא והתפטר. התרגז טל׳
 טיפלה שבו המצב נוצר וכך — במקומו

ועדת־אגרנט.
 ולא מאשכול, יותר אמיץ אינו רבץ

)28 בעמוד (המשך

1968 הזה העולם


