ו שעוד לא ננתח ־ וכבו גום רווינוח

! הדוגמניות נראות כננסיות בקצה אולם
;הנשפים ,המכיל  1000איש ,בו ייערך
נשף־הפתיחה של המלון ב־ 14בספטמבר .האולם הוא בעל תאורה טבעית של חלונות.

ננסים באולם הנשנים
יותר מאלה של הילטון.
אביבי מפתיע הריהוט בפשטותו.
ניתנה השבוע להעולם הזה הרשות
העתון הראשון בעולם שיצלם את
המלון ,הסתבר כי יש בו ארבעה
חדרים:
 #״חדר סטודיו״ קטן ,שריהוטו העיקרי
הוא מיטה,־ספה ,ההופכת בלילה למיטה.
 #״חדר צנוע״ עם שתי מיטות נפרדות.
 #״חדר הוליבודי״ — בו שתי המיטות
צמודות.
<•' חדר בעל מיטה כפולה.
בהילטון

★

★

התל־
כאשר
להיות
פנים
סוגי

★

ץ  0צ ו ו ת ה מ ל ץ יהיה ברובו מקומי.
^״ 40מומחים של הילטון ,שנאספו מרשת־
המלונות בעולם ,הגיעו אמנם לתקופת

ההרצה ,וכמה מהם יישארו אפילו חמישה
חודשים ,אולם בהדרגה יעבור הניהול כולו
לידיים ישראליות .מלבד מנהל המלון ,סקוטי
בשם ג׳והן מקטורק ,שאר אנשי־ההנהלה הם
ישראליים .הבכיר בהם הוא סגן־המנהל,
משה ברנע ,מהנדס־ייצור בן  ,30יליד הארץ,
שעבד במשך שנתיים בוולדורף־אסטוריה;
בניו־יורק — השייך אף הוא לרשת הילטון
— ושימש לאחרונה כסגן־מנהל של ה־
הילטון באיסטנבול.
לעומת פשטותם הנאה של חדרי־המלון,
רוכז הפאר שבפנים המלון באולמותיו ה
רבים ,במסעדותיו ,ובבארים שלו .קונראד
הילטון ,בעל ותק של  44שנים בעסקי
מלונאות ,שהחל את דרכו כקיסר־ר,מלונאות
רק לפני  24שנים ,יודע שאינו מבזבז מה
שהוא משקיע במיתקנים אלה.

ה־ : 17בריכת ת״א ובית הקברות המוסלמי
ההילסון של תל־אביב מתנשא לגובה של  17קו
מות ,כששלוש קומות נוספות בנויות מתחת לפני
הקרקע .יש בו  450חדר ,ו־ 400אלף המטרים ה־

 | | 1החדרים עצמם עשויים בצניעות יחסית .בכל
ץ חדר ישנס  4מנורות שונות ,אותם יצרו בנות
הוט מורכב חלקו מרהיטים סקנדינביים ,חלקו ישראלי.

מרובעים שלו מתנשאים מעל שטח של 17
דונאם ,כולל הגן .הוא איננו בין הגדולים
שבמלונות הילטון בעולם.
הילטון עצמו אינו בונה את בתי־המלון
המנציחים את שמו מחוץ לאמריקה .חברתו
רק מנהלת אותם 30 .מלונותיו שמחוץ
לארצות־הברית מבוססים על אותה שיטה:
משקיעים מקומיים ,או הממשלה המקומית,
מממנים את בניית המלון ומרהטים אותו.
הילטון משקיע רק את המוניטין שלו ,את
הידע ואת העובדים שלו ,ואת שרות ה
הזמנות הבינלאומיות שלו .תמורת הפעלת!
המלון וניהולו הוא מקבל שליש מהרודחים.
★
★ ★
* *8ניגוד לדעה המקובלת ,לפיה היל־
טון הוא שם נרדף לפאר והדר ,אין
ההילטונים מלונות מותרות .הם נועדו ל
ספק את הצרכים החיוניים ביותר של
מוצר הייצוא האמריקאי הנפוץ ביותר —
התייר האמריקאי.
למרות פארם החיצוני בנויים ההילטו־
נים ברחבי העולם בחיסכון ,תוך ניצול
של כל סמ״ר .אם קירותיהם מכוסים ב־
טאפטים ,עשויים עשב מיוחד הגדל בהונג־
קונג ,זה רק משום שהילטון מצא שאלה
מחזיקים מעמד זמן רב ,אינם מתבלים,
חוסכים צביעה של המין .השטיחים מקיר
אל קיר חוסכים למעשה כסף ,כיוון שהם
הופכים למיותר את הריצוף המושלם של
הריצפה שמתחתם .חדרי המלון אינם
מרווחים ביותר וריהוטם אינו מפואר.
בישראל עצמה ניתן למצוא בתי־מלון
שחדרי המגורים בהם מפוארים ויקרים

נשות שרמה המרו

במסעדת שלמה המלך עשוייה התיקרה מ־
סטלגמיטים מנחושת .במסעדה חדר־גריל .פינה
קטנה מהאולם הושלמה רק לצורך צילום יזה ,בעוד השאר מלא עדיין שטיחים מגולגלים.
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