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מלון הרברט סמואל הירושלמי ,ש₪פץ מן המסד ועד הטפחות בהבקעה עצומה,
הפך לשכ״ת חמדה שעושה הרבה כבוד לנציב .וגם לירושלמים ,ששמחים כעת ע□
המלון המודרני והמעוצב להפליא שניצב בכיכר ציון | ספיר פרץ־זילברמן
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חאג' אמין אל חוסייני ,המופתי של ירושלים
ואנטישמי מדופלם  -יש עוד סיבה להתהפך
בקבר 95 .שנים אחרי שהרברט סמואל ,הנציב
העליון הראשון בארץ ישראל המנדטורית ,מינה
אותו לתפקיד המופתי  -נחנך באחרונה בכיכר ציון בלב ליבה
של ירושלים מלון עברי חדש על שמו של הנציב היהודי.
המלון ,ששופץ מן המסד ועד הטפחות בהשקעה של כ200-
מיליון שקל ,הפך לשכיית חמדה שעושה הרבה כבוד לנציב.
וגם לירושלמים ,שסלדו עד מאוד מהאכסניה המוזנחת
שהייתה שם קודם לכן ,אי שם באייטיז.
מה במלון?  134חדרי אירוח בעיצוב מודרני קלאסי מאופק
לו אחראי מעצב הפנים דניאל חסון .כל החדרים מאובזרים
במקלחת מרווחת עם ראש גשם בקוטר של  30ס״מ ,מיטת
קינג סייז נוחה ,מכונת אספרסו עם מבחר קפסולות ,מסך
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טלוויזיה  48אינץ' ,אינטרנט חינמי ללא צורך בהקלדת קוד וגם
שירות שיחות טלפון חינם מהחדר כולל שיחות יוצאות לחו״ל.
במלון יש גם שלוש סוויטות מרווחות .אחת מהן קרויה
"סוויטת ג׳ו" על שמו של ג׳ו נקש ,המחזיק יחד עם שני אחיו
אבי ורפי ב״הרברט סמואל" ובשורת מלונות נוספים תחת
רשת אורכידאה .חלונות המסך בסוויטת ג׳ו מספקים תצפית
מושלמת על כיכר ציון המתחדשת ,וקברניטי המלון יודעים
לספר שזו הסיבה העיקרית בגינה ג׳ו מקפיד להתארח אך ורק
בסוויטה הזו בביקוריו בעיר .הנוף ,הרכבת הקלה והמבנים
ההיסטוריים הסובבים את הכיכר  -כל אלה משווים למקום
צביון אירופאי המיוחד כל כך במחוזותינו.
המרחב הציבורי במלון כולל בין היתר ,בריכה מקורה
מחוממת ואינטימית; חדר כושר; ספא סאונה יבשה-רטובה;
חדר ישיבות; וגם שירות השאלת אופניים לאורחי המלון
המסוגלים לדווש בעליות החדות של ירושלים.
אולם ,גולת הכותרת במלון היא ללא ספק מסעדת הרברט
סמואל ,אחותן הכשרה של מסעדות הרברט סמואל תל
אביב והרצליה .המסעדה האלגנטית ,הממוקמת בקומה
ה 11-והאחרונה של המלון ,מספקת לא רק תפריט משובח
בניצוחו של השף אורן ירושלמי .אלא גם ובעיקר ,נוף
ירושלמי פנורמי מרהיב הניבט מכל פינה במסעדה .שהרי
ירושלים נכסה לעצמה תשעה מתוך עשרה קבין של יופי
שירדו לעולם.
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