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 קסטל השם היה 1948 בשנת
 אס על משלט זה היה כל. בפי

 סימל שכיבושו לירושלים, הדרך
 צבאות של הסוף ראשית את

 השם ,1955 השנה, גם הערבים.
 אין שוב אולם כל. בפי קסטל
 מויצא בין נישא משלט קסטל

 מלון הוא קסטל ענבים. לקריית
 קומותיו, שארבע תל־אביבי פאר

ניש חזית, חדרי 106 המשכנות
 תל־אביר, בצפון גבעה על אות

 והירקון הים לעבר המשקיפה
יחד. נם

 בתוספת זה, ושקט יפי־נוף
 והרגשה והנוח האדיב לשירות
 חודשי 18 משך משכו הביתית,

אור אלף 50 הראשונים קיומו
 אורחים : ביניהם לקסטל. חים

המזדמ הממשלה כשרי ללילה,
 וד״ר אשכול לוי לתל־אביב, נים

 שבוע לסופי אורחים בורג; יוסף
ומש תעשיינים צעירים, זוגות •־-

 מעמל לנוח הרוצים פחותיהם
 צ׳ילי, כציר ואורחי־קבע שבועם

 ספולבדה, אונדאניו סמואל ד״ר
חדרי־פאר. בשלושת הגר

ד ר  ביקש לחינם לא קצוץ. ת
 המלון, של הקבע מאורחי אחד

למוס ישראל של החדש השגריר
 לקחת אבידר, יוסף אלוף קבה׳
לארוחו המלון. טבח את עמו
 הם ורבים בארץ שם יצא תיו

 ליהנות כדי רק לקסטל הבאים
 טיפוסי (תפריט הצהריים מסעודת

 34 של במחיר כזו, ארוחה של
ביצה או כבד פשטידת :ל״י

 ירקות, מרק סלט! עם רוסית
 העונה; לפי סלטים עוף; או כשר
 אפוי עוף סט״ק, שניצל, צלי,

לפת או פירות סלטי צלוי; או
עוגה). עם שחור קפה נים;

 לפ־ ארוחות מגיש קסטל אין
יכיל אורח כל בלבד. תפריט

האורחים. לרשות אדה בל :מפואר(למטה) חדר־אוכל (למעלה), נאה אולם־קכדה

 יכול הוא מפלגה, איש או שיין,
 באולמות מועצותיו את להועיד
המקו 30 (בני הקטנים הישיבה

שעו כפי לדבר, המיוחדים מות)
 המפלגה קרובות לעתים שות

 החירות תנועת הפרוגרסיבית,
והצ״כ. מפא״י

 רבי־משתתפים יותר לכינוסים
ה הגדול, הישיבות אולם נועד
 בי איש, ססד עד להכיל יכול

כינו מסיבות, לאחרונה נערכו
 (תכנון תה׳׳ל של ומועצות סים

 סולל־ אל־על, לישראל), המים
 שימיש החשמל. וחברת בונה
 נשו- נשפי : היפה לאולם אחר
 לירות, 400 של במחיר — אין
 כולל מוזמנים, למאה היותר, לכל

מפוארת. ערב וארוחת מוסיקה
 שירותים צעירה. מנהלת

בשי הדוגל המלון, של אחרים
 (חדר צנע במחירי מותרות רותי

כבי :לירות) 5,5מ־ :ליחיד
מס שעות תוך חימי וניקוי סה

 ספריה את השולחת ■מספרד״ פר;
בכך. רצונו אם האורח לחדר
רופ לקסטל באים לחינם לא

 שבוע משך לנוח הרוצים אים
צוו שלהם, הפרקטיקה מטרדת

 תעופה חברות של אוויר תות
השוכ אורחים או בינלאומיות,

במ ממושכת, לתקופה חדר רים
 לחודש, לירות 120( מיוחד חיר

 קסטל כי בוקר). ארוחת כולל
 זה ואת אורחיו לשירות דואג
 המאומן, הסגל בעזרת עושה הוא

המלו וותיקי את בקרבו המכיל
 הצעירים את וגם בארץ נאות

 גרשון, כאסתר בענף, המצטיינים
 בית־ של המצטיינת התלמידה ,20

ומ הדסה של למלונאות הספר
 ביותר הצעירה המלון משק נהלת
בעולם. לא אם בארץ,
 כלים : קסטל של דרכו זה כי

 ויחס ונוח אדיב שירות חדישים,
אורח. לכל אישי

 ליהנות האישי, טעמו לפי להזמין
ה של הפרטית המאפייה ממטעמי

 שלו היינות ממרתף לרוות מלון,
 הנסי, עד ישראלי מונט! (משאטו
המשובח). הצרפתי הברנדי

 לא־מבי־ תרד היא שהמנה בין
 לאכול צ׳ילי ציר אוהב אותו של,

 ביתי מאכל שהוא ובין קצוץ
 כללי כל על־פי המוכן יהודי,

 הרב של השגחתו תחת הכשרות
 הראשי הרב אבי גורן, אברהם

 שלמה אלוף־משנה צה״ל, של
יורן•

 על לא אך משוכח. משקה
 באולם־האי־ המוגש לבדו, המזון

האו יחיה הזכוכית, מקורה כל
בחד לנוח יכול הוא בקסטל. רח
 חדישים, ברהיטים המרוהט רו

 ובתמונות במראות־ענק המקושט
להז יכול הוא בעלי־שם. ציירים

 האינטימי לבאר מכיריו את מין
 רק לא בו ליהנות המלון, של

 גם אם כי משובחים ממשקאות
משובחת. פסנתר מנגינת
 שקורת כפי הוא, האורח ואם
תע־ עסקים, איש קרובות, לעתים


