
מקרא

כביש
65

כביש
70

תיכון חוף הכרמל 
מעגן מיכאל

תחנת רכבת 
קיסריה - 

פרדס חנה

משרדי מוא„ז 
חוף הכרמל

CLUSTER NO.

KINDERGARTEN

ANTIQUITIES

DAN CAESAREA HOTEL

IN PLANNING

CAESAREA HARBOR

GOLF CLUB

COMMUNITY CENTER

PLAYGROUND

SHOPPING CENTER

THE BEACH

שכונה מס’

גן ילדים

עתיקות

מלון דן קיסריה

בתכנון

נמל קיסריה

מועדון גולף

מרכזים קהילתיים

גן משחקים

מרכז קניות

חוף רחצה

10

גן משחקים
PLAYGROUND

גן משחקים
PLAYGROUND

גן משחקים
PLAYGROUND

גן משחקים
PLAYGROUND

6
7

5

גן משחקים
PLAYGROUND

4

מוזיאוני ראלי

3

גן משחקים
PLAYGROUND

גן משחקים
PLAYGROUND

גן משחקים
PLAYGROUND

בית ספר יסודי
ELEMENTARY SCHOOL

2

ספא קיסר
CAESAR SPA

היפודרום
HIPPODROME

פארק החרוב
HAHARUV PARK

טניס
TENNIS

כביש
6511

פסיפס הציפורים
BIRD MOSAIC

9

כביש
2

סקייט פארק ומגרשי ספורט
SKATE PARK AND SPORTS FIELDS

מרכז קניות
SHOPPING CENTER

קיבוץ שדות ים
KIBBUTZ  SDOT-YAM

בית העלמין
CEMETERY

12

פארק המחצבה
QUARRY PARK

כביש
2

גן משחקים
PLAYGROUND

פארק העסקים קיסריה

פרויקט אור ים
OR YAM PROJECT

רח׳ הצדף

רח׳ הצדף

דרך הים

רח׳ הדיונה
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מרכז לוגיסטי „השיטה„
 HA-SHITA LOGISTICS

CENTER

כביש 
 ROAD
 TO CAESAREA לקיסריה651

 לפרדס חנה כרכור
TO PARDES HANNA KARKUR

פארק עסקים 
צפוני

BUSINESS PARK 
(NORTH)

פארק עסקים 
דרומי

BUSINESS PARK 
(SOUTH)

מרכז לוגיסטי ״האשל״
 HA-ESHEL LOGISTICS

CENTER

קמפוס האשל
 HAESHEL
CAMPUS

קמפוס גרניט
 GRANITE
CAMPUS

COMPOUND UNDER 
CONSTRUCTION

RESTAURANT

INDUSTRY & LOGISTICS

POST OFFICE

EVENTS HALL

מבנים בבניה

מסעדה

מבני תעשיה ולוגיסטיקה

סניף דואֿר

אולם אירועים

כביש החוף

CAESAREA CENTER

RALLI MUSEUMS

ROAD

ROMAN THEATER

GOLF CLUSTER

תיאטרון רומי

GOLDEN SEASIDE CLUSTER 

חוף קייט ושייט שדות ים
SDOT-YAM BEACH

תחנת הרכבת 
 קיסריה-פרדס חנה
RAILWAY STATION

משרדי החברה 
לפיתוח קיסריה

CDC HQ

8

11

מחלף קיסריה
 CAESAREA

INTERCHANGE

מחלף אור עקיבא 
מערב

 OR AKIVA (WEST)

INTERCHANGE

Ravivl
Sticky Note
מועדון הנוער Youth Club

Ravivl
Sticky Note

Ravivl
Sticky Note
אולם ספורטSports Arena

Ravivl
Sticky Note
אייקון של גן שעשועים לילדים + כיתוב סטנדרטי

Ravivl
Sticky Note
שביל אופניים וריצה ליםBicycle & Running Paths

Ravivl
Sticky Note
פאמפטרק וגינת כלביםPump Track + Dog Park

Ravivl
Sticky Note
לסמן את השביל המופיע במפה



קיסריה

Business
פארק קיסריה הינו פארק העסקים והתעשייה מהגדולים והמתקדמים 
בישראל. המנוהל ע”י החברה לפיתוח קיסריה. הפארק רחב הידיים 
מטפח תעשיות מתקדמות, צומחות וידידותיות לסביבה בתחומי 
ההיי-טק, הביוטכנולוגיה, הרפואה וטכנולוגיות המים ובמגוון תחומי 
תעשייה נוספים. בפארק פועלות כ-200 חברות המעסיקות כ-8,000 

עובדים ותנופת האיכלוס בעיצומה.

נגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים: ٠
כבישים 2, 4 ו-6 ٠
תחנת רכבת ושאטל חינם לעובדים ٠
דמי שירותים אטרקטיבים   ٠
מגוון שרותים לנוחיות העובדים: ٠
מסעדות ובתי קפה ٠
אולם כנסים בארועים ٠
פעילות למען הקהילה ٠
עידוד ויישום פעולות לשמירת   ٠

איכות הסביבה   
סניף דואר ٠
מוניות ٠

נמל קיסריה
להתרגש כל פעם מחדש

פארק קיסריה
פארק חכם יותר, לעולם טוב יותר

אטרקציות בנמל קיסריה

נמל  לכם  שמציע  חוייתיות  בילוי  אפשרויות  ממגוון  ליהנות  בואו 
בין  טיול  החומות,  ובטיילת  הלאומי  הגן  בעתיקות  סיור  קיסריה. 
גלריות האומנים, הנאה קולינרית במסעדות ובבתי הקפה מול הים 

ויציאה להרפתקה בפארק הצלילה היחודי.

Tourism

האשל 2, בניין 3 ת.ד. 3001
מיקוד 38900, פקס: 04-6271231

info@caesarea.com

קיסריה היפהפיה שהוקמה בתחילת שנות ה-60' בהשראת חזונו 
של הברון אדמונד דה רוטשילד, הפכה בשנים האחרונות למודל 
של שילוב בין איכות חיים ואיכות סביבה - רחוק מספיק מהמולת 
הכרך ועם זאת, קרוב מספיק למרכז. קיסריה מהווה מוקד משיכה 
למשפחות צעירות המעניקות לה נופך חדש, צעיר ומרענן. תושבי 
הישוב, המונה 1700 בתי אב ובהם 1500 ילדים, נהנים משילוב 
ייחודי של יתרונות: מרחבים פתוחים וירוקים, שירותי קהילה וחינוך 
ברמה הגבוהה ביותר, מרכזי ספורט וגולף מובילים, פארק עסקים 
מתקדם, נמל היסטורי המשלב אטרקציות תיירותיות, גלריות 
אומנים, בתי קפה, מסעדות, חוף ים פסטורלי וטיילת מרהיבה.

הגיע הזמן לגלות...

חוויית קיסריה
 מסע קולנועי חווייתי ומרתק
 הנושא אתכם אל ההיסטוריה

המפוארת של קיסריה.

כוכבי קיסריה
מפגש אינטראקטיבי, תלת-מימדי 
ובלתי נשכח עם גיבורים ודמויות

מעברה של קיסריה.

אירועים הנמל
קיסר-ים

אולם לאירועים, כנסים וימי עיון
באווירה אחרת בנמל קיסריה.

לפרטים והזמנות: 054-7722707 | 04-6293002

גלריות בנמל
 04-6313190 ארט נובה 
04-6260198 גלריית העיר העתיקה 
04-6360660 ג.ר.א.ס אמנות ישראלית  
04-6362950 ענתיק מתנות 
04-6261393 קיוסק זילכה 
04-6261008 ג'ניפר לוב 
052-5015700 יצירת זכוכית קיסריה 
052-3948920 אמיר ג'אנח פסיפסים 
054-3537177  NG סיזריט
054-6526955 גלריית גרנט ארט 
054-5767255 גלריית צילום קיסר ים 

מסעדות בנמל
04-6363456 מסעדת ארסטו )כשר( 

 04-6101018 מסעדת הלנה 
04-6361679 מסעדת הצלבנים 
04-6100221 פורט קפה 
04-6265888 גלידריה בלה 
052-6556892 הנמליה 
04-6100022 לימאני 

04-6363989 ביץ’ בר 
04-6265898 מועדון צלילה 

מתקני חוף

בעלי עסקיםיתרונות הפארק

מסעדות ובתי קפה
04-6377715 שולה 
04-6273005 קויאה )כשר( 
04-8773366 אפרטו 
04-8759555 ביגה 

*3636 ג׳פניקה 

*4560 שבתאי 

אירועים וכנסים
04-6267576 טרה קיסריה 
04-6987436 וילה נונה 
077-2060790 יונו 

מועדון הגולף קיסריה הינו המועדון הבינלאומי היחיד בישראל בתיכנונו 
של אדריכל מגרשי הגולף מהמובילים בעולם פיט דאי. המועדון 
כולל מגרש של 18 גומות ומגרש פאר 3 - מגרש של תשע גומות 
קצרות. מגרש זה מאפשר לגולפאים מתחילים ליהנות ולחוות את 
משחק הגולף תוך כדי לימוד הקורס, כמו כן הוא מתאים לאירועי 
הכרות עם הענף, לילדים ובני נוער, למבוגרים, המתקשים לשחק 
לאורך 18 גומות ולגולפאים המעוניינים לשפר את המשחק הקצר.

שעות פתיחה: כל ימות השבוע החל מ-6:00 בבוקר ועד לחשיכה 
)פרט לימי שני(.

מוזאוני ראלי
המוזיאון הייחודי הממוקם בלב קיסריה במבנה יפהפה בסגנון ספרדי, 
מוקדש לפרטי אומנות לטינו-אמריקנית עכשוויים, מאוספיו של הארי 

רקאנטי. המוזיאון מציג תערוכה קבועה ומגוון תערוכות מתחלפות.

שעות פתיחה:
ב', ג', ה' ו', שבת 10:30-15:00 )למעט ימים א', ד'(.

בחודשים ינואר ופברואר, המוזיאון פתוח בשישי ושבת בלבד,
בין השעות 10:30-15:00. הכניסה חינם.

שדרות רוטשילד )ליד מגדל המים( ת.ד. 4855, קיסריה 38900.
טלפון: 04-6261013 | פקס: 04-6261017

מרכז קיסריה

חיי הקהילה התוססים, מעורבות התושבים וההשקעה בדור העתיד, 
הם חלק בלתי נפרד מהחיים בקיסריה. מרכז התרבות והפנאי 
 משמש כמקום מפגש ובילוי לתושבים ומתקיימת בו פעילות
 חברתית ותרבותית ענפה, המתוכננת בשיתוף נציגי התושבים.
 המרכז מציע לתושבים מגוון חוגים, פעילויות העשרה ואירועי

תרבות לילדים, נוער ומבוגרים.

GolfLifestyle מועדון הגולף קיסריה
להיות בבית, להרגיש בחו”ל

סי סנטר

קיסריה - תרבות ופנאי

C center  מרכז מסחרי  בלב שכונת 
הגולף בקיסריה פותח לפי קונספט של 
מרכז מסחרי עם מאפייני לייף סטייל. 
המרכז משמש כמקום לבילוי ופנאי 
למשפחות ולילדים ומשתרע על פני 
כ- 2,400 מ"ר כשלצידו מתחם ספורט 
משולב הכולל מגרשי טניס, כדורסל, 

קט רגל וסייקטפארק.

שכונת הגולף קיסריה.  שכונה 12 קיסריה. 

לשירותכם במועדון

אחת השכונות היפות והיוקרתיות בישראל בה 374 מגרשים והיא תוכננה 
בהשראת השכונות הסמוכות למרחבים הירוקים והיוקרתיים של מגרשי 
הגולף בארה"ב. השכונה ממוקמת במקום הגבוה ביותר בקיסריה ונושקת 
לכרי הדשא הירוקים של מועדון הגולף הבינלאומי בעיצובו של פיט דאי. 
תושבי השכונה נהנים מחיי קהילה תוססים, מוסדות חינוך, תרבות ופנאי 
מעולים הכוללים גני ילדים, גישה נוחה לחוף הים היפיפה של קיסריה וממגוון 

אפשרויות תעסוקה ובילוי.

שכונה 12 היא השכונה החדשה ביותר של קיסריה, הממוקמת בקצה הדרומי 
של הישוב. בשכונה 240 מגרשים בגודל 600-800 מ"ר. לשכונה היושבת על רכס 
כורכר גבוה, טופוגרפיה ייחודית, צמחיה ארץ ישראלית ונוף הצופה לים. השכונה 
המוקפת שטחים ירוקים ונופי דיונות העוטפים אותה, משתרעת עד לחוף 
הים. השכונה מתוכננת על פי אמות מידה סביבתיות ומיושמים בה אלמנטים 
אקולוגים. בלב השכונה מחצבה ארכיאולוגית שהפכה במסגרת תהליך שיקום 
לאתר טבע. בשכונה שבילי אופניים, שטחים ציבוריים מטופחים וגני משחק.

www.caesarea.com

www.caesarea.com

קיסריה תיירות ופנאי

קיסריה תרבות וקהילה

רשימת בעלי עסקים במרכז קיסריה:
04-6101551 אדי ולי נזרי - מספרה 
03-6532407 בנק הפועלים 

 04-8527440 טיב טעם 
04-6260159 אופטיקה דארן בלום 

04-6261222 פלאש - ציוד משרדי 
04-6262880  Holmes Place
077-2060790 נגומי  

MARIPOSA מסעדת
מטבח מודרני ויצירתי המשלב הקפדה, חוצפה 

ומקוריות של שלושת השפים מאיר אלאלוף, 
חביב משה ויומי לוי.

7 ימים בשבוע בין השעות 12:00-24:00
טל. להזמנות 04-6265000

SPA GOLF
ספא בוטיק אינטימי ומעוצב המשקיף על מגרשי 

הגולף ומציע חוויה בלתי נשכחת ותפריט טיפולים 
info@spagolf.co.il :מגוון. טל. 04-6248608, דוא"ל

GOLF AND COFFEE בית הקפה
פתוח כל ימות השבוע מ- 07:00 עד 18:00

ארוחות בוקר בכל שעות היום
טל.: 04-7743733

:C Center-רשימת בעלי עסקים ב
מרפאת שיניים ומרפאת מומחים

מדיקל סנטר 
בית מרקחת - קיסר פארם

בורגרים 
JEM'S קיסריה - מבשלת בירה

ארקפה 
מרכז וטרינרי - ד"ר עידו שיאון

אדי נזרי - מספרה
SOS - חנות ומעבדה לטלפונים 

איטליאנו - פיצרייה 
פאולינה קוסמטיקאת 
New Star חנות ספורט
פוליצר - סופרמרקט

 מגער - משרד תשלומים  
מכבי שירותי בריאות  

 Master Clean מכבסה

GOLFSHOP חנות הגולף שופ
מועדון הגולף קיסריה מזמין את חבריו 

ומבקריו לחוויית שופינג איכותית בחנות 
 מקצועית לאופנת ספורט ולאביזרי גולף

עם מגוון מותגים רחב.




