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חברים יקרים, 
ופתיחת   2019 שנת  סיום  לקראת 
והמסכמת  המאתגרת   2020 שנת 
לנו להתחיל את הסיכום  עשור, הרשו 
המועדון,  חברי  לכל  גדולה  בתודה 
הוותיקים והנאמנים שעושים אתנו דרך 
החוזרים  החברים  שנים,  עשרות  של 

והחדשים שהצטרפו.
האמון שלכם בנו הוא זה שמאפשר לקיים מגרש גולף בסטנדרט כל כך גבוה. 
נקראים  אנחנו  ישראל,  בלתי אפשרית במדינת  לצערנו, במציאות שהיא כמעט 
לאתגרים משמעותיים כדוגמת עליית מחירי המים ומיסי הארנונה המהווים נטל 
מכביד על הישרדות המועדון. בשלב זה אנו מטפלים וכמובן שנעדכן בהמשך על 

ההתפתחויות בתחום משמעותי זה המשפיע על פעילות המועדון.
תודה גדולה אנו חייבים גם לצוות הנאמן והמסור של המועדון. חבורה נפלאה של 

שחקני נשמה  שעושים עבודה יוצאת דופן במשך 362 ימים בשנה.
קיסריה 2040 – אחד האתגרים המשמעותיים בפני החברה לפיתוח קיסריה לשני 
העשורים הקרובים הוא מימוש החזון התיירותי לאזור קיסריה שכבר היום מהווה 
את אחד מאתרי התיירות המובילים בישראל, המארח מאות אלפי מבקרים מדי 

שנה ומהווה הלכה למעשה חלק מפניה היפות של מדינת ישראל בעולם.
אנו סבורים שצו השעה הוא לספק למבקרים אלה חוויית מבקר טובה, תשתיות 
ראויות ומוקדי תוכן ועניין שמתבססים על כל מה שלקיסריה העתיקה והמודרנית 

יש להציע.
לפיכך, השקענו בשנים האחרונות השקעות עתק במועדון הגולף, במרכז המבקרים 
נוספים מחוף האקוודוקט בצפון  וגם במכלולים תיירותיים  החדש בנמל קיסריה 

ועד חוף הזהב בדרום.
החלטה נוספת שהתקבלה היא לרכז את כל הטיפול בניהולם ופיתוחם העתידי 
)גולף, שיט, הקאנטרי קלאב של  של המכלולים התיירותיים בקיסריה: הספורט 
קיסריה, מירוץ קיסריה, אירועי התרבות והמוסיקה וכדומה( הארכיאולוגיה ואתרי 
המורשת, חופי הים של קיסריה והאטרקציות המסחריות והתיירותיות שבה, אצל 

ליאור פריטי כגורם מרכז, מתכלל ומייצר סינרגיה ומיצוי הפוטנציאל.
המשימה של ליאור והצוות היא להוביל את פעילות הפיתוח התיירותי בקיסריה 
צביונה  על  שמירה  כדי  תוך  והכל  ופיתוח  ציונות  הארץ,  אהבת  שישלב  באופן 

המיוחד של קיסריה המודרנית כישוב כפרי, קהילתי ואקסלוסיבי.
על  והאחראי  קיסריה  לפיתוח  החברה  כסמנכ"ל  החדש  תפקידו  לצד  יובהר, 
הפיתוח והמסחר התיירותי, ימשיך ליאור לנהל בעת הזו את מועדון הגולף באופן 
ישיר וזאת על מנת להבטיח שלמרות כל הקשיים והגזירות שמוטלות על הספורט 
החנית  חוד  להיות  ימשיך  שלנו  הגולף  מועדון  ונסיבות,  מצב  בכל  הזה,  המיוחד 

באתגר החשוב לשים את קיסריה על מפת התיירות העולמית.
חוויית  את  לכם  להעניק   )2040 )ובראיית   2020 בשנת  שנמשיך  מתחייבים  אנו 
להמשיך  שלנו  המחויבות  את  לממש  נמשיך  ביותר,  הטובה  והשירות  המגרש 
להשקיע ולפתח את המועדון בעתיד אפילו יותר משעשינו עד כה, וכמו שתראו 

להלן עשינו לא מעט.
אנו סבורים כי העיסוק במכלול האטרקציות התיירותיות הקיימות בקיסריה אצל 
ולמגרש, מהווה הזדמנות עבורנו  ישיר אליכם  גורם מרכז אחד, המחובר באופן 
לחשוף אתכם, המנויים הנאמנים שלנו, להזדמניות רבות נוספות ולחוויות נוספות 

שתוכלו לחוות במרחב כולו – זוהי תכנית עבודה שאנו שוקדים עליה.
החל  הגולף  תחומי  בכל  גדולים  להישגים  להגיע  הצלחנו  האחרונות  בשנים 
מקידומו לדורות חדשים, פיתוח המגרש הקיים ביחד עם מגרש האימונים, יצירת 
חוויות קולינריות, ספא ועוד. הטמענו תוכנות חדשות ונהלי עבודה הנותנים מענה 
מהיר ככל הניתן לצרכי החברים ואורחים ולא פחות חשוב, הנחת יסודות ראשונים 

לפיתוח תיירות גולף נכנסת לישראל.
להלן סקירה מתומצתת של העשייה:

• השקעות גדולות במיכון אגרוטכני ייעודי לגולף המאפשר לייעל ולזרז פעולות 
אגרוטכניות עם מינימום הפרעה לחברי המועדון במשחקם מצד אחד, ומצד שני 
ניתן לקחת את שזרוע  וצמצום התלות בעונות השנה, כדוגמא  תוצאות מצוינות 

הגרינים שאת פעולתו סיימנו השנה ביומיים בלבד!
חברי  כל  להיום  נכון  רבה.  בהצלחה   Fair-Way Golf-ה מודל  הטמעת  סיום   •
המועדון עברו למודל והצטרפו כל אחד למסלול המתאים לו ביותר. בכך ייצרנו 
שקיפות מלאה, הוגנות ומתן ערך גדול יותר לחברות עם יותר ימי משחק במהלך 

השבוע לכל חברי המועדון.
חבריו  כל  את  קלטנו  מוקדמת  הודעה  וללא  המצערת  געש  מועדון  סגירת  עם   •

שביקשו להצטרף למועדון קיסריה כחברים מן המניין. הצלחנו לשלב אותם לתוך 
פעילות המועדון מבלי להתפשר על איכות המגרש, קצב המשחק ושמירה על הסדר 

וכללי ההתנהלות במועדון, וזאת למרות האתגרים הלא פשוטים שעמדו לפתחנו.
• חיזקנו את מערך המרשלים והוספנו את שמוליק פיוטרן המנוסה שהצטרף לגיא 

ופני שביחד מוודאים ככל שניתן שתהיה לכם חוויית גולף מהנה בעת משחקכם.
• שדרגנו את מתחם הריינג' לירוק עד תוך ניתוב משאבים יקרים שמופנים למקומות 
אחרים, נחוצים יותר במגרש, וכמובן מטרות חדשות שמספקות אומדן מרחק וחוויית 
אימון ברמה בינלאומית. גם נושא אספקת כדורי ריינג' טופל עם העברתה של מכונת 
 Callaway הכדורים הגדולה ומערכת שטיפת כדורים למרכז הריינג' ו-10,000 כדורי

חדשים שהגיעו למועדון.
• סללנו כ-8 ק"מ של שבילים ברחבי המגרש לנוחיותכם במהלך ההליכה והנסיעה 

עם רכבי הגולף החדשים.
 Range Servant חידשנו את צי העגלות עם 100 יחידות חדשות תוצרת חברת •
חזקות במיוחד וקלות לתפעול, ועליהן הורכב מתקן מטריות ייחודי מנירוסטה שפותח 

על ידנו.
• המשכנו להשקיע ולפתח את האפליקציות העומדות לרשות החברים, כולל ממשק 

פניה ישירה באון ליין המקבל מענה מיידי מצוות המועדון בכל עניין ודבר.
• הכנסנו לשימוש צי רכבים חדש לחלוטין, כולל הטמעת מערכת ניווט יקרה שנותנת 
לגולפאים את המרחק המדויק לגרינים במהלך המשחק ובנוסף מוודאת שמירה על 

הדשא באזורים הקרובים לגרינים.
• הרחבנו משמעותית והשקענו בתשתית מבני הלוקרים והתאמנו את הכמות לביקוש 
הגדול מהחברים. הלוקרים מוקמו באזור נוח לגישה ליד חניית הרכבים ואנו נמשיך 

ונבצע התאמות בהתאם לדרישה.
• הכנסנו לשימוש את תוכנת ה-Golf Box, אחת מתוכנות ניהול טורנירים והנדיקפ 
המובילות בעולם, שלוותה בחשש טכנולוגי קל J אולם אנחנו שמחים לראות שיותר 
ויותר חברים עוברים להשתמש באפליקציה הסלולרית שזמינה בכל מכשיר טלפון 
ומאפשרת להכניס נתונים בקלות וביעילות. אין יותר רשימות ארכאיות )מודפסות 
וזמין בלחיצת כפתור. בכך הטמענו אחידות  אחת לשבועיים(, אלא הנדיקפ רציף 

ושקיפות דיווח בכל הקשור להתנהלות ההנדיקפ.
• בתחום התחרויות קודם כל נציין את ההיבט הבינלאומי שבו שמחנו על הישגם 
המדהים של חברי המועדון לימור סידי ומאיר בוקריס שזכו במדליות זהב במשחקי 
בנוסף לתחרויות שנתיות רבות  מכבי אירופה שהתקיימו בהונגריה. במועדון שלנו 
את  התואם  האומות"  "גביע  חדשות:  תחרויות   2 הכנסנו  המועדון,  אליפות  וביניהן 
חזון הברון לקיבוץ הגלויות שהפגיש את חברי המועדון לתחרות ייחודית בת יומיים 
שכללה גולפאים שמקורם בישראל, צרפת, בריטניה ושאר העולם; ו"גביע קיסריה" 
לקביעת  עד   MATCH PLAY באליפות  מועדון  חברי  מ-100  למעלה  בין  שהפגיש 
אלופים בשתי ליגות, שאחד מהם הוא הפראגולפר היחסית חדש שלנו ריזאק סלאח, 

שבדרכו לתואר ניצח מתמודדים ותיקים וטובים.
• מתחם המועדון המשיך לצמוח ולגדול. פתחנו את בוטיק YVEL שהצטרף למסעדת 
מריפוסה ולבית הקפה )שהורחב השנה לאור הביקושים( המלאים עד אפס מקום. 
עם  ייחודיים  כושר  באימוני  First Studio שמתמחה  את  גם  השנה  צירפנו  בנוסף 
מכשירים מקצועיים באווירה מדהימה שמושכת צעירים רבים למתחם, שרובם גם 

מגיעים לשאר המתקנים במועדון וכמובן נחשפים למשחק הגולף.
• קידום הגולף:

שישי בגולף – גם השנה המשכנו לצמוח בתחום הזה שהינו אבן הדרך העיקרית 
להצמחת דור גולפאים חדש. בכל מחזור חודשי של שישי בגולף אנו מביאים עשרות 
גולפאים פוטנציאלים לגלות את רזי המשחק הנפלא ורבים מהם ממשיכים אתנו 

לקורסים ואחר כך לחברות במועדון.
ונוער – לא ניתן לסכם שנה מבלי להתייחס קודם כל לכוכב שלנו - איתי  ילדים 
 IMG באקדמיית  הראשונה  בשנתו  השתאות,  מעוררת  בצורה  קדימה  שפרץ  כהן 
בפלורידה. בנוסף השנה חידשנו את שיתוף הפעולה עם בית הספר היסודי קיסריה, 
וכעת עם 70 תלמידי כיתה ד' שבאים ללמוד גולף, וביחד עם האקדמיה לגולף אנו 

מתקרבים ל-100 ילדים שלומדים גולף במועדון.
לפועל  הוציא  המועדון  שצוות  נוספות  רבות  פעילויות  מלפרט  היריעה  קצרה 
יחד  נוספת  ומוצלחת  נסיים בלאחל שנה מאתגרת  כן  ועל  ואכפתיות,  במקצועיות 

אתכם, חברים יקרים, החברה לפיתוח קיסריה וצוות מועדון הגולף.

צילומים: תמר מצפי

מיכאל כרסנטי,
מנכ"ל חברה לפיתוח קיסריה

ליאור פריטי,
מנהל מועדון הגולף בקיסריה
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Dear Members,
In anticipation of the end of 
2019 and the beginning of 
2020, a challenging and decisive 
decade, let us begin with a big 
thank you to all members of the 
Club - the faithful veterans who 
have made their way with us 
through the decades, returning 

members and new members who have joined.
Your trust in us makes it possible to establish a golf course of such 
high standard. Unfortunately, in reality it is almost impossible in the 
State of Israel. We are faced with significant challenges such as rising 
water prices and municipal taxes, which pose a heavy burden on the 
survival of the Club.  At this stage we are dealing with these challenges.  
Of course, we will update you in the future on the developments in 
this important area which affects the Club’s activities.  
The Club’s loyal and dedicated staff are also due a big thank you. They 
are a wonderful bunch of caring employees who do exceptional work 
362 days a year.
Caesarea 2040 - One of the major challenges facing the Caesarea 
Development Corporation for the next two decades is the realization 
of the tourism vision for the Caesarea area, which today is one of 
the leading tourist sites in Israel, hosting hundreds of thousands of 
visitors every year and, definitely part of the face of Israel to the world.
We believe that this is the time to provide these visitors with a good 
experience, proper infrastructure and points of interest and content 
based on everything that ancient and modern Caesarea has to offer.
Therefore, in recent years, we have invested heavily in the Golf Club, 
the new port visitor Center and other tourist complexes from the 
Aqueduct beach in the north to the Gold Coast in the south.
It was also decided to assign the responsibility for all the management 
and future development of the tourist complex in Caesarea: sport 
(golf, sailing, Caesarea Country Club, Caesarea Race and its cultural 
and music events, etc.), archeology and heritage sites, Caesarea 
beaches and its commercial and tourist attractions, to Lior. This will 
incorporate and produce synergy, realizing Caesarea’s full potential.
Lior’s and the team’s mission is to lead tourism development activities 
in Caesarea in a way that will combine love of the country, Zionism and 
moderate development, all while preserving the unique character of 
modern Caesarea as a rural, communal and exclusive community.
It should be clarified that, alongside his new position as VP of the 
Caesarea Development Company and being responsible for tourism 
development and commerce, he will continue for now to run the Golf 
Club directly to ensure that, despite all the difficulties and draconian 

measures that are placed upon this special sport in every situation 
and circumstance, our Golf Club will continue to be at the forefront of 
the important challenge to put Caesarea on the world tourism map.
We pledge that we will continue in 2020 (and in 2040) to provide 
you with the best course and service experience. We will fulfill our 
commitment to continue to invest and develop the Club in the future 
even more than we have done so far. You will see below that we have 
done quite a bit.
We believe that engaging all the tourist attractions in Caesarea under 
the direction of one central leader directly connected to you and the 
golf course provides an opportunity for us to expose you, our loyal 
members to many more opportunities and experiences throughout 
the area. This is a work plan we are working hard to develop  
and implement.
In recent years we have achieved great things in all areas of golf from 
its advancement to new generations, developing the existing course 
together with the training facility, creating culinary experiences, spa 
and more. We have implemented new software and work procedures 
that respond as quickly as possible to the needs of members and 
guests. No less important, we are laying the first foundations for the 
development of incoming golf tourism in Israel.
Following is a brief overview of what has been done:
• Large investments in dedicated golf agrotechnical automation that 
enables streamlining and expediting agrotechnical operations with 
causing minimal disruption to Club members during their game, on 
the one hand, and on the other hand producing great results and 
reduced dependence on the seasons of the year. Take, for example, 
seeding of the greens that we completed this year in only two days.
• Completing the Fair-Way Golf model with great success. As of today 
all Club members have moved into the model and joined the track 
that fits them best, thus producing full transparency, fairness and 
greater membership value with more playing days during the week 
for all members.
• As Ga’ash Golf Club was closed almost without notice, we absorbed 
all Ga’ash members who wanted to join the Caesarea Golf Club as full 
members. We managed to integrate all these members into the Club’s 
activities without compromising the quality of the course and pace 
of play, all the while maintaining the Club’s order and conduct – all of 
this despite the difficult challenges we faced.
• We have strengthened the lineup of marshals, and added the 
experienced Shmulik Futeran to join Guy and Penny.  Together they 
make sure, to the greatest extent possible, that you have an enjoyable 
golf experience during your game.
• We upgraded the Practice Range, installing artificial turf to redirect 

valuable resources that are needed elsewhere on the course, and, of 
course, installing new targets that provide accurtae distance and a 
training experience at an international level. 10,000 new Callaway 
practice balls were purchased and are in use, and a large ball 
machine and ball wash system will be transferred to the center of the  
range soon.
• We paved approximately 8 kilometers of paths around the course for 
your convenience while walking or driving the new golf carts.
• We modernized the fleet of pull-carts with 100 new, easy-to-operate, 
durable Range Servant trolleys featuring a unique stainless steel 
umbrella holder that we developed ourselves.
• We have continued to invest and develop the Apps available to 
our members, including a direct online interface that allows for an 
immediate response from Club staff on any issue.
• We have introduced a completely new fleet of electric golf carts 
including the installation of an expensive navigation system that 
gives golfers the exact distance to the greens during the game and 
also ensures that grass is maintained in areas close to the greens.
• We expanded significantly and invested in the infrastructure of 
lockers, adjusting the quantity to meet the high demand from 
members. Lockers are located in a convenient area for access from 
the parking lot. We will continue to make adjustments as required.
• We introduced the use of Golf Box software, one of the world’s 
leading tournament and handicap management tools, accompanied 
by a slight technological concern J. However, we are happy to see 
that more and more members have moved over to using the cellular 
application that is available on every telephone, making it possible 
to input data easily and efficiently. There are no more archaic lists 
(printed once every two weeks); they have been replaced by the 
continuous availability of handicaps at the click of a button. We 
have thus achieved uniformity and transparency with regard to  
handicap management.
• In the area of competitions, first of all, we note the international area 
where we were delighted to receive an amazing accomplishment by 
Club members Limor Sidi and Meir Bukris who won individual gold 
medals in the European Maccabi Games held in Hungary. Here in our 
Club, in addition to many annual competitions, including the Club 
Championship, we instituted two new competitions. The “Nations 
Cup” matched the Baron’s vision for the ingathering of the diaspora, 
bringing together Club members for a unique two-day competition 
that included golfers originally from Israel, France, the UK and the “rest 
of the world.” In addition, the Caesarea Cup brought together more 
than 100 club members in MATCH PLAY Championships to determine 
champions in two divisions, one of whom is our relatively new para-

golfer Rizik Salah, who defeated veteran and good competitors on 
the way to the title.
• The Club complex continued to grow and flourish. We opened the 
YVEL boutique that joined the Mariposa restaurant and Golf&Coffee 
cafe (which was expanded this year to meet the demand) that are 
operating at full capacity. In addition, this year we added First 
Studio, which specializes in unique fitness training with professional 
equipment and an amazing atmosphere that attracts many young 
people to the complex, most of whom also come to the other facilities 
at the Club and, of course, are exposed to the game of golf.
• And we will close with advancement of golf:
o Friday with Golf - This year we continued to grow in this area 
of   activity, which is the main milestone for the growth of a new 
gene r ation of golfers. In every monthly cycle of this program we 
brin g  dozens of potential golfers to discover the wonderful game. 
Many  of them continue with us for additional training and then  
Club membership.
o Children and Youth - It is impossible to summarize a year without 
firs t  referring to our rising star Itai Cohen who burst forth in an 
ast o nishing way in his first year at the IMG Academy in Florida. In 
add i tion, this year, we renewed our collaboration with Caesarea 
Elementary School with 70 fourth-graders who come to study golf. 
Together with the Golf Academy, we are reaching 100 children who 
study golf at the Club.
This is a short note detailing many activities that the Club staff carried 
out in a professional and caring way, so I choose to finish optimistically 
and  congratulate all of us for a challenging and successful year 
together with you dear members, Caesarea Development Corporation 
and the Club’s staff.

Michael Karsenti 
CEO  
Caesarea Development 
Corporation

Lior Prety 
General Manager
Caesarea Golf Club
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אסף כהן, בוגר האקדמיה לגולף בקיסריה, זכה שוב – בפעם החמישית! – בתואר אלוף המועדון. קרב מרתק ומותח על המקום השני 
התפתח בין איתי כהן ליאיר תאלר, בסופו איתי, המתאמן בימים אלו באקדמיית IMG היוקרתית בפלורידה, הצליח לגבור על יאיר, זוכה 

אליפות המועדון לשנת 2017, וניצח אותו בפער של 4 חבטות.
זוכים נוספים בקטגוריות השונות הם:

בתמונה מימין לשמאל איתי כהן, אסף כהן ויאיר תאלר צילום אבי אמסלם

אליפות מועדון הגולף קיסריה לשנת 2019 
Delta Airlines בחסות

אלופת המועדון - לימור סידי
אלופת נשים נטו – ז'אן בן אהרון

אלוף גברים נטו – יוסי מילר

אלוף בכירים - אנטוני האריס
אלוף בכירים נטו - דני רונן

אלוף גרנד בכירים - דרור סרי

אלוף גרנד בכירים נטו - מאיר אסייג
אלוף סופר בכירים - סיריל קאופמן
אלוף סופר בכירים נטו - בישקו רוי

אלוף הנוער - איתי כהן

האלופים החדשים קיבלו גם שעון יוקרתי מתנת חברת אירו 
אסיה ושי מיוחד מתנת YVEL. פרסים שווים נוספים הוגרלו בין 
 DELTA משתתפי האליפות וביניהם 8 שוברי טיסה בחסות חברת
AIRLINES , ויסקי GLENMORANGIE, מארזי יין של יקב אמפורה, 

שוברים זוגיים לספא גולף קיסריה ולמסעדת מריפוסה.
 Hole in one מי שעשה  כל  קיסריה מברך את  הגולף  מועדון 

בשנת 2019 וביניהם:
יוסי פולקמן, אבי רז - Hole in one בגומה 9

דן גרנות, אייל סלע וזאב וייסברג - Hole in one בגומה 17
אור אלון, איריס גולן ומאיר יעקובי - Hole in one בגומה 6

חזי מגן - Hole in one בגומה 12

Assaf Cohen, a graduate of Caesarea Golf Academy, won the title of Club Champion for the fifth time. An exciting and tense battle 
for second place developed between Itai Cohen and Yair Thaler.  In the end, Itai, who is currently training at the prestigious IMG 
Academy in Florida, succeeded in overcoming Yair, the winner of the 2017 Club Championship, defeating him by 4 strokes.

The new champions received a prestigious watch as a gift from the Euro Asia Company, as well as a special gift from YVEL. Other 
valuable prizes were raffled off among the participants in the Championship. These included 8 flight vouchers sponsored by Delta 
Airlines, Glenmorangie whiskey, Amphora Winery wine packs, and couples coupons for Spa Golf Caesarea and Mariposa Restaurant.
 Caesarea Golf Club congratulates everyone who achieved a hole-in-one in 2019 including:
Yossi Folkman, Avi Raz – Hole #9
Dan Granot, Eyal Sela and Zeev Weisberg – Hole #17
Or Alon, Iris Golan and Meir Jacoby – Hole #6
Chezi Magen – Hole #12

2019 Caesarea golf club championships
(sponsored by delta airlines)

Women’s Club Champion - Limor Sidi
Net Women’s Champion - Jean Ben Aaron
Net Men’s Champion - Yossi Miller

Senior Champion - Anthony Harris
Net Senior Champion - Danny Ronen
Grand Senior Champion - Dror Seri

Net Grand Senior Champion - Meir Assayag
Super Senior Champion - Cyril Kaufman
Net Super Senior Champion – Roy Bishko
Youth Champion - Itai Cohen
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לימור סידי ומאיר בוקריס זכו במדליות 
 זהב במשחקי מכבי אירופה

מועדון  ואת  ישראל  מדינת  את  ייצגו  סידי  ולימור  בוקריס  מאיר 
 15th European Maccabi( הגולף קיסריה במשחקי מכבי אירופה
Games 2019( שנערכו בבודפשט בתחילת אוגוסט. במשך שלושה 
הגבוהה  ברמה  גולף  כישורי  השניים  הפגינו  התחרות  של  ימים 
ביותר ולמרות התנאים המאתגרים של המגרש ויריבים שלא עשו 
הטורניר  כאלופי  והוכתרו  ביתרון  לזכות  הצליחו  קלים,  חיים  להם 
בקטגוריית בכירים. מועדון הגולף גאה ומברך את מאיר ולימור על 
ניצחונם שמביא הרבה כבוד לגולף הישראלי ומאחל להם להמשיך 

לכבוש פסגות נוספות במגרשי הגולף בארץ ובעולם.

איתי כהן ילד הפלא של הגולף הישראלי
איתי כהן )14(, אחד השחקנים הצעירים הבולטים ביותר במועדון 
האקדמיה   ,IMG-ב ללימודים  השנה  שהתקבל  קיסריה,  הגולף 
אחר  פסגה  כובש  העולם,  מכל  הגולפאים  למצטייני  היוקרתית 

פסגה בדרכו להפוך לשחקן גולף מקצועי.
איתי  סיים  פלורידה  באורלנדו,  לאחרונה  שנערך  דיסני  בטורניר 

הצעיר במקום הרביעי והמכובד ביותר בקטגוריה של גילאי 18.

 זהר שרון ממשיך לקטוף גביעים 
מסביב לעולם

גם אחרי זכייה נוספת – ושביעית ברציפות! בתואר אלוף העולם 
בגולף לעיוורים, זהר שרון, חבר בנבחרת

פצועי צה"ל המאומצת על ידי מועדון הגולף קיסריה, לא נח לרגע.
לאחרונה זכה זהר בשלוש מדליות זהב בקנדה בתוך שבוע אחד 
גם  ביניהם  ברציפות,  טורנירים  במהלכו השתתף בשלושה  בלבד 

אליפות קנדה הפתוחה.
את  הנאמן,  הקדי  לוי,  ושמשון  שרון  זהר  ייצגו  יוני  בחודש  בנוסף 
נבחרת שאר העולם של המועדון בתחרות ה-Ryder Cup של אירגון 
כי  שרון  הוכיח  שוב  בבדאבלין.  שהתקיימה  העיוורים  הגולפאים 
הבלתי אפשרי – אפשרי כאשר הוביל את הנבחרת למקום הראשון 

והשאיר מאחור את יריביו מארה"ב.

חברי נבחרת פצועי צה"ל
לנבחרת  חסותו  את  קיסריה  הגולף  מועדון  נותן  רבות  שנים  מזה 
תמר  ההדרכה  צוות  חברת  של  המסורה  בהובלתה  צה"ל  פצועי 
הנבחרת  חברי  ייצגו  החולפת  בשנה  גם  שנה  בכל  כמו  פרטוש. 
והגיעו  לעולם  מסביב  תחרויות  במגוון  המדינה  ואת  המועדון  את 
במקום  שופניה  מקבל  של  זכייתו  ביניהם  מרשימים,  להישגים 
סלאח  ריזק  ושל  נטו  השלישי  במקום  קיכל  יורם  של  נטו,  השני 
יישר כח   במקום השני כסאות גלגלים בתחרות גרמניה הפתוחה. 

חברים יקרים!

Limor Sidi and Meir Bukris won gold 
medals in the European Maccabi Games
Meir Bukris and Limor Sidi represented the State of Israel 
and Caesarea Golf Club in the 15th European Maccabi Games 
(2019) held in Budapest in early August. During the three 
days of competition, the two demonstrated golfing skills of 
the highest level.  Despite challenging course conditions and 
opponents who did not make it easy, they managed to gain an 
edge, and were crowned the tournament’s senior champions. 
The Golf Club is proud of them and congratulates Limor and 
Meir for their victory which brings great honor to Israeli golf.  
We wish them continued success in reaching greater heights 
on golf courses in Israel and around the world.
 

Itai Cohen is the wunderkind of  
Israeli golf

Itai Cohen (aged 14), one of the most outstanding young 
players at Caesarea Golf Club, was accepted this year to study 
at IMG, the prestigious academy of exceptional golfers from 
around the world.  He conquered peak after peak on his way to 
becoming a professional golfer.
 At the recent Disney tournament in Orlando, Florida, the young 
Itai finished in fourth place in the 18-year-old category.
 Earlier this year, Itai finished first in a tournament that was part 
of the IMG youth tour, leaving dozens of excellent competitors 
in the dust and achieving a rare and unimaginable result for a 
player his age - 5 strokes under par!
 The Club’s staff are proud of Itai’s impressive achievements and 
wish him continued success and new titles.

Zohar Sharon continues to grab 
trophies around the world

Even after winning the title of World Blind Golf Champion for 
the seventh time in a row, Zohar Sharon, a member of the 
Disabled IDF Veterans Golf Team sponsored by Caesarea Golf 
Club, is not resting for a moment.
Zohar recently won three gold medals in Canada in just one 
week, during which he participated in three consecutive 
tournaments, including the Canadian Open Championship.
In addition, in June, Zohar along with his faithful caddy Samson 
Levy were part of the “Rest of the World” team in the Ryder Cup 
competition of the Blind Golfers Association in Dublin. Once 
again, Sharon proved that the “impossible” is possible, as he led 
the team to first place, leaving behind his rivals from the US.

Members of the IDF Disabled  
Veterans Team

For many years, Caesarea Golf Club has sponsored the IDF 
Disabled Veterans team under the dedicated leadership of 
professional coaching staff member Tamar Partush. As in 
previous years, the team once again represented the Club and 
the country in a variety of competitions around the world, 
registering impressive achievements. Mikbal Shufniyah 
finished net second, Yoram Kichel came in net third and Rizik 
Salah took second place in the wheelchair division of the 
German Open competition.  Well done dear friends!

נציגי המועדון שלנו על מגרשי הגולף ברחבי העולם
Club representatives on golf courses around the world

מימין לשמאל יורם קיכל, שלמה איבגי, שופניה מקבל, אלי שרירא, מריון חיון, תמר רנסייה, סלאח ריזקצילום נמרוד גליקמן צילום שמשון לוי
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בסיום  של שחקנים.  רבות  עשרות  חלק  לקחו  בו  משפחות  בטורניר  קיסריה  הגולף  במועדון  ציינו  החנוכה  חג  את  המסורת  כמיטב 
 Golf התחרות שהייתה מאתגרת במיוחד בגלל רוחות חזקות שהקשו על המשחק, התפנקו כולם ממטעמים שהוכנו על ידי בית הקפה

and coffee וכמובן חולקו גביעים ופרסים לזוכים בטקגוריות השונות.
נגה ועזר יעקובי הוכתרו כאלופי הטורניר לשנת 2019, יוני ולימור סידי הגיעו למקום השני, ובמקום השלישי והמכובד רון ואיתן סלומון.

גם בליגת הכסף הגיעו להישגים יפים. שייה וטל דיין, ילדי האקדמיה בני ה-17 וה-10, זכו במקום הראשון והפתיעו את כולם בתוצאה 
מדהימה של 73 חבטות ברוטו על אף רוחות עזות במיוחד. אור ושלום אלון הגיעו למקום השני ובמקום השלישי סיימו יורם זילברשטיין 

ודיוויד ברקר.

טורניר משפחות

In the best tradition, we marked the holiday of Chanukah at Caesarea Golf Club with a family tournament in which dozens of players 
took part. At the end of the competition, which was particularly challenging because of the strong winds that hampered play, 
everyone indulged in the delicacies prepared by the Golf & Coffee café.  Of course, trophies and prizes were awarded to the winners 
of the various categories.
Noga and Ezer Yacobi were crowned 2019 Tournament Champions, Yoni and Limor Sidi came in second, with Ron and Eitan Solomon 
finishing third.
Players in the Silver Division also achieved great results. Shai and Tal Dayan, 17-year-old and 10-year-old students in the Golf Academy, 
took first place, surprising everyone with a tremendous gross score of 73 shots despite extremely high winds. Or and Shalom Alon 
came in second, while Yoram Zilberstein and David Barker took third.

Famliy Tournament

GREAT 
STORIES 
START 
WITH 

WINE

  מאירם הראל | יינן
"דברים היוצאים מן הלב

  נכנסים אל הלב“

יקב אמפורה - כרם מה"רל | מרכז המבקרים ראשון עד שבת 17:00-10:00 | 04-9840702

צילום נמרוד גליקמן



1213

בו  וקיים לראשונה טורניר גביע האומות  גלויות בישראל מועדון הגולף קיסריה פתח במסורת חדשה  בהתאם לחזון הברון לקיבוץ 
השתתפו 4 נבחרות שהורכבו על פי ארצות מוצאם השונות של חברי המועדון וביניהן בריטניה, צרפת, ישראל ומדינות רבות נוספות 
שהתאחדו תחת נבחרת שאר העולם. יומה הראשון של התחרות התנהל בפורמט better ball stableford, והטורניר נחתם בתחרות יחידים, 

נחישות  הפגינו  הנבחרות  כל  כאשר 
ורוח ספורטיבית יוצאת דופן והקרב היה 

צמוד ומותח עד הרגע האחרון.
שאר  נבחרת  הוכרזה  התחרות   בסיום 
 .2019 לשנת  הטורניר  כאלופת  העולם 
במקום השני - נבחרת אנגליה, למקום 
השלישי הגיעה נבחרת ישראל ובמקום 

הרביעי סיימה נבחרת צרפת.

לראשונה במועדון - גביע האומות 2019

In keeping with the Baron’s vision for the ingathering of the diaspora to Israel, Caesarea Golf Club initiated a new tradition, hosting for 
the first time a Nations Cup. Four teams were established according to the countries of origin of Club members – teams represented 
Britain, France, Israel and the “Rest of the World.” The first day of the competition was played under the better ball Stableford format, 
and the tournament finished with an individual competition. All teams demonstrated exceptional athletic determination and spirit. 
The battle was close and tense up to the last minute.
At the end of the competition, the “Rest of the World” team was declared the 2019 tournament champion.  England came in second, 
Israel finished third, and the French team rounded out the scoring. 

For the first time at the club – the 2019 Nations Cup

טורניר  קיסריה  הגולף  במועדון  התקיים  ברציפות  רביעית  שנה 
ועשרות  רבה  היענות  נרשמה  כתמיד  הירח.  לאור  ומאתגר  ייחודי 

גולפאים וגולפאיות לקחו חלק בתחרות. והזוכים המאושרים הם:
מקום ראשון: ג'יימס הלימי, ז'אן מארק זמור, ז'אק רפל ומאיר אסייג

מקום שני: חן ממן, אלירן צאלח, גיל דרעי ויוסי קאשני
מקום שלישי: גיא טופזה, שרי אורבך, פאני וייס ועדי פרי.

טורניר לילה
For the fourth year in a row, a unique and challenging moonlight 
tournament was held at Caesarea Golf Club. As always, there was 
a lot of response and dozens of men and women golfers took 
part in the competition. The happy winners are:
First place: James Halimy, Jean-Marc Zamor, Jacques Rappel 
and Meir Assayag
Second place: Chen Maman, Eliran Saleh, Gil Deri and Yossi 
Kashni
Third place: Guy Topaz, Sherry Orbach, Fanny Weiss and  
Adi Perry

Night tournament

ניקול קיריצ'קו, ז'אן מארק זמור, מאיר אסייג, ג'יימס הלימי, אדוה אורן ובועז שגב

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
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מסעדת מריפוסה
מועדון הגולף קיסריה

04-6265000מסעדת מריפוסה | מועדון הגולף קיסריה
עסקיות א’-ה’  |  חדר פרטי  |  ארועים עד 100 איש

המסורתי,  עקיבא'  אור  'גביע  בטורניר  השתתפו  גולפאים  עשרות 
קיסריה 33 שנים ברציפות לזכרם של  הגולף  המתקיים במועדון 
שני חברי המועדון היקרים ותושבי העיר, הלל יוסף ז"ל ויגאל צלאח 

ז"ל.
כשהקפטן  רביעיות,  של  הקבוע  הפורמט  פי  על  התנהל  הטורניר 

בכל קבוצה הוא תושב אור עקיבא.
יעקב אדרי, ראש עיריית אור עקיבא, מיכאל כרסנטי, מנכ"ל החברה 
ז"ל  הלל  ויוסף  ז"ל  צאלח  יגאל  של  משפחות  קיסריה,  לפיתוח 
לזוכים  פרסים  והעניקו  המשחק  במהלך  המשתתפים  את  עודדו 

בטקס חגיגי מרגש.    
אלופי הטורניר לשנת 2019 – מנשה בלנרו, בועז שגב, אמי אופק 

וגיורא נשר
מגן.  ודבי  לוי  יהודה  מגן,  חזי  כהן,  איתי  הגיעו  השני  למקום 
 ובמקום השלישי והמכובד – דני אלקובי, אורן מורי, דימה מוזיקה 

ואנדרי סטוצקי. 

טורניר אור עקיבא

Dozens of golfers took part in the traditional “Or Akiva Cup” 
tournament. The tournament has been held at Caesarea Golf 
Club for 33 consecutive years in memory of two dear Club 
members and residents of the city - the late Hillel Yosef and the 
late Yigal Salah.
The tournament was conducted according to the regular format 
of foursomes, with the captain of each team being an Or Akiva 
resident.
Or Akiva Mayor Yaakov Edri, CEO of the Caesarea Development 
Corporation Michael Karsenti, and the families of Yigal Saleh 
and Joseph Hillel urged on the participants during the game and 
presented prizes to the winners at an exciting festive ceremony.
2019 Tournament Champions – Menashe Blenero, Boaz Segev, 
Emmy Ofek and Giora Nesher
Second Place – Itai Cohen, Chezi Magen, Yehuda Levy and 
Debbie Magen.
Third Place – Danny Alkoby, Oren Murray, Dima Muzika and 
Andrei Stotzky.

Or Akiva tournament

מימין לשמאל בועז שגב וגיא בן אמו

כמדי שנה התקיימה במועדון תחרות פורימית היתולית בה לקחו 
חלק עשרות שחקנים עליזים ומחופשים. בין חבטה לחבטה הם 
אזני  זללו  המוזיקה,  לצלילי  רקדו   ,GLENMORANGIE וויסקי  לגמו 

המן והשתתפו בהגרלות שוות במיוחד.
של        יוקרתית  בערכה  זכה  מריו  לסופר  שהתחפש  חיון  מריו 

GLENMORANGIE בתחרות התחפושות.
.DELTA AIRLINES ניל שוטח ואיתי לנואל זכו בשוברי טיסה מתנת

חגיגת פורים על מגרשי הגולף

As in every year, the Club held a fun-filled competition in which 
dozens of cheerful and costumed players took part. Between shots, 
they sipped Glenmorangie whiskey, danced to music, gobbled 
Hamentashen, and participated in an especially valuable lottery.
Mario Hayun, disguised as Super Mario, won a valuable Glenmorangie 
set in the contest for best costume. Neil Shutach and Itai Lanuel won 
vouchers for flights courtesy of Delta Airlines.

Purim Celebration on the 
Golf Course
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מימין לשמאל בועז שגב קובי אברהמי ניקול קיריצ'קו צילום: אדוה אורןמימין לשמאל בועז שגב מירית אברהמי ניקול קיריצ'קו צילום: אדוה אורן

מועדון הגולף קיסריה שמח לחדש שיתוף פעולה מבורך עם בית 
הספר היסודי קיסריה בניהולו של משה חולי, במסגרתו מדי שבוע 

כ-60 תלמידי כיתות ה' יגיעו למועדון 
המקצועי  הצוות  להם  יעניק  שם 
והמסור שיעורי גולף. פעילות זו הניבה 
בעבר כוכבי גולף שהביאו גאווה רבה 
לטיסיה  וביניהם  ולמועדון,  לישראל 

בק, הדס ליבמן ויאיר תאלר.

 אחרי עשור של הפסקה 
מתחדשת מסורת חשובה 

במועדון

בסיום המחזור האחרון של ליגת הקיץ בחסות Delta Airlines ולאחר 
הוכתרו המנצחים שעשו  החודש,  כל  במיוחד במהלך  מותח  קרב 
את שתי התוצאות הטובות ביותר מתוך ארבעה משחקים שנערכו 

באוגוסט. והזוכים הם:
מקום 1 - דן פטרה עם 58 חבטות

count back-מקום 2 - קובי אברהמי עם 60 חבטות וניצחון ב
מקום -3 רונן פיין עם 60 חבטות 

ואם לא הספיקה הדרמה במגרש, אז גם ההגרלה של שני כרטיסי 
טיסה לארה״ב בחסות Delta Airlines הייתה דרמטית במיוחד כאשר 
מירית אברהמי זכתה בכרטיס הראשון, ובשני... בנה אופק אברהמי. 
את הליגה המלווה בחום ובאהבה ובניהול אכפתי מנהלת הקורסים 

ניקול קיריצ'קו.

סיום ליגת הקיץ לקורסיסטים

Caesarea Golf Club is pleased to renew a welcome collaboration 
with the Caesarea Elementary School under the management 
of Moshe Hawley. Approximately 
60 fifth graders will visit the Club 
each week where the dedicated 
professional staff will provide 
golf lessons. In the past, this 
activity produced golf stars who 
brought great pride to Israel and 
the Club. These players included 
Letitia Beck, Hadas Liebman and  
Yair Thaler.

An important club tradition 
is renewed after a decade’s 

hiatus

At the end of the last cycle of the Summer League sponsored by 
Delta Airlines, and after a particularly tense battle throughout 
the month, the competitors posting the top two scores out of 
four games played in August were crowned the victors. The 
winners are:
1st place - Dan Petra with 58 strokes
2nd place - Kobi Avrahami with 60 strokes (winning on a 
count-back)
3rd place - Ronan Payne with 60 strokes
And if the drama on the course wasn’t enough, then the lottery 
of two flight tickets to the US, sponsored by Delta Airlines, was 
particularly dramatic. Mirit Avrahami won the first ticket, and 
the second was won by her son Ofek Avrahami.
The League is accompanied by warmth and love and caring 
management by course manager Nicole Kirichko.

End of summer league

www.cigarmag.co.il | 03-6094621

לוקח אותך למחוזות נעימים...
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עשור לטורניר הגולף המסורתי של עמותת ׳עזר מציון׳ 
המתקיים מדי שנה במועדון הגולף קיסריה

טורניר הגולף השנתי שמתקיים במועדון הגולף בקיסריה זו השנה העשירית ברציפות שב ומרגש כל פעם מחדש. שיתוף הפעולה מציל 
החיים של עמותת 'עזר מציון' ושל המועדון שהחל לפני עשור עם 24 משתתפים צמח והשתבח לאורך השנים, והשנה לקחו בו חלק מספר 

שיא של משתתפים - כ-140 גולפאים מישראל ומחו"ל.
הטורניר הייחודי הפך מזמן לתחרות הדגל של המועדון בעיקר לאור המטרה לשמה מתקיים - לתמוך במאגר הלאומי לתורמי מח עצם 
למען הצלת חיים ולחבר בין אהבתם של המשתתפים לגולף ורצונם להירתם למען מפעל החיים החשוב הזה. כ-60 איש קיבלו את חייהם 

בחזרה בזכות התרומות שהניבו הטורנירים של עזר מציון ב-10 השנים האחרונות.
ליאור פריטי, סמנכ"ל פיתוח ומסחר תיירותי ומנהל מועדון הגולף, ציין: "החברה לפיתוח קיסריה ומועדון הגולף מחויבים להמשיך ולתת 
כתף לאירוע ייחודי זה, זו השנה העשירית, שתוצאותיו לא נמדדות רק במספר החבטות אלא בתרומה הנוספת והחיונית להצלת חיי אדם".
והזוכים בטורניר 'עזר מציון' 2019 הם מקס שפירא, רוברט בלאק ורוי וברברה בישקו בליגת זהב, והרמן וייס וסימי צ'יגר ובניהם בליגת כסף.

משתתפי הטורניר צילום אבי ברדוגו

The annual golf tournament, held at the Caesarea Golf Club for the 10th consecutive year, is more and more exciting each time.  This 
life-saving cooperative effort between Ezer Mizion and the Golf Club that started a decade ago with 24 participants has grown and 
improved over the years. This year a record number of 140 golfers from Israel and abroad took part. 
The unique tournament has long since become the Golf Club’s flagship competition, mainly in light of its purpose - to support the 
national bone marrow donor registry in order to save lives, and to join the participants’ love of golf and their desire to be bound with 
this important life-saving enterprise. About 60 people got their lives back thanks to the donations made by Ezer Mizion’s tournaments 
in the last 10 years. 
Lior Prety, VP of Tourism Development and Commerce and Caesarea Golf Club General Manager, noted: “The Caesarea Development 
Company and the Golf Club are committed to continuing to support this unique event. This is the tenth year, the results of which are 
measured not only by the number of golf shots but by the extra and vital contribution to saving human lives.” 
The winners of the 2019 Ezer Mizion Tournament are Max Shapiro, Robert Black and Roy and Barbara Bishco in the Gold Division, 
and Herman Weiss and Simi Chigger and their sons in the Silver Division.

Decade for the traditional Ezer Mizion golf tournament held 
every year at caesarea golf club
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 Match-ה קיסריה  בגביע  השתתפו  מועדון  חברי  מ-100  למעלה 
Play בה שיחקו בשיטת גביע Knock Out במשך מספר חודשים עד 

לקביעת האלופים בשתי ליגות שהוגדרו לפי הנדיקפ.
ביניהן  כשהבולטת  הפתעות  מעט  לא  נרשמו  המשחקים  במהלך 
ריזאק סלאח במקום  הינה זכייתו של הפראגולפר החדש יחסית 
ותיקים  יריבים  להדיח  שהצליח  לאחר  הכסף  בליגת  הראשון 

ומנוסים.
בליגת הזהב זכה גיא בן אמו שניצח בגמר את אלוף המועדון בעבר 

איתמר כהן.

Caesarea cup match play

Over 100 Club members took part in the Caesarea Cup Match 
Play competition, which was played in a knock-out process over 
a period of several months until champions were determined 
for two divisions that had been established according to 
handicap.
There were quite a few surprises during the games, the most 
notable of which was the victory of relatively new “para-golfer” 
Rizak Salah, who took first place in the Silver Division after 
being able to overcome older and more experienced rivals.
In the Gold Division, Guy Ben Amo beat former Club Champion 
Itamar Cohen in the finals.

Caesarea cup match play

בפתחה של השנה החדשה ערך מותג תכשיטי יוקרה הבינלאומי 
לאחרונה  שנחנך  החדש  הסניף  של  ייחודי  השקה  אירוע   YVEL
של  בהנחייתה  והשיקי,  הנוצץ  הערב  במרכז  הגולף.  במועדון 
בהתאם   - קיסריה  נשות  של  אופנה  תצוגת  הייתה  פאר,  נעמה 
לחזון המותג הנושא על דגלו ערכים של ערבות הדדית ומעורבות 
קהילתית - שדגמנו את מיטב השמלות מבוטיק LDV של ליאת דה 

פריס תושבת היישוב.
וזכו  מריפוסה  מסעדת  של  המטעמים  משלל  גם  נהנו  האורחים 

להרצאה מרתקת של אשלי וקסמן בקשי על העצמה נשית.
 

YVEL השיקה חנות בוטיק 

At the beginning of the new year, the international luxury jewelry 
brand YVEL held a unique launch event of its recently inaugurated 
branch at the Golf Club. At the center of the sparkling and chic 
evening, hosted by Naama Farr, was a Caesarea women’s fashion 
show - in keeping with the brand’s vision that supports the 
values of mutual guarantee and community engagement - that 
modeled the best dresses from the community’s LDV boutique 
of Liyat de Paris, a resident of the town.
Guests also enjoyed an abundance of tastings from Mariposa 
Restaurant and were treated to a fascinating lecture on female 
empowerment by Ashley Waxman Bakshi.

YVEL launched a boutique 

 מימין לשמאל ג'ף ז'קון, בארי שקד, איריס ברק, מיכאל כרסנטי, ליאור פריטי, קייטלין שמידאיינר, תמיר גילת, דימיטרי מוזיקה 
צילום נמרוד גליקמן

מעל ל-100 גולפאים וגולפאיות, אנשי עסקים רבים מהארץ ומחו"ל ונותני חסות מהחברות המובילות בישראל השתתפו בטורניר הגולף 
השנתי של הקרן לחקר הסרטן )ICRF( בראשות עו"ד תמיר גילת. מטרת הטורניר שכבר הפך למסורת במועדון הגולף קיסריה המארח את 

התחרות שנה רביעית ברציפות, הינה לגייס כספים למען הגברת המחקר למלחמה בסרטן.
בסיום הטורניר שהתנהל במזג אוויר מושלם, באווירה חברית ועוטפת וברוח הנתינה, הוכרזו האלופים וגם זוכי  ההגרלות השוות במיוחד 
שערכו נותני החסות וביניהם: ויסקי GELNMORANGIE, יקב אמפורה, מגזין סיגאר, אל על, ארקיע, איסתא תיירות, ספא גולף קיסריה, מסעדת 

מריפוסה, קפה בגולף, YVEL ועוד.
אלופי הטורניר לשנת 2019 הם בארי שקד, איריס ברק, ג'ף ז'קון ודימיטרי מוזיקה.

מועדון הגולף קיסריה ארח את טורניר הקרן לחקר הסרטן 
בישראל ׂ)ICRF( לשנת 2019

ver 100 men and women golfers, many businessmen from Israel and abroad, and sponsors of the leading companies in Israel 
participated in the annual Israel Cancer Research Foundation (ICRF) Tournament, led by Adv. Tamir Gilat. The goal of the 
tournament, which has become a tradition at Caesarea Golf Club (having hosted the tournament for the fourth consecutive year), 
is to raise funds to increase research in the fight against cancer.
 At the end of the tournament, which was held in perfect weather, in a friendly atmosphere and in the spirit of giving, the champions 
were announced along with winners in the especially valuable lottery. Sponsors of the lottery included Glenmorangie whiskey, 
Amphora Winery, Cigar Magazine, El AL, Arkia, Issta Tourism, Spa Golf Caesarea, Mariposa Restaurant, “Golf&Coffee,” YVEL and more. 
The 2019 tournament champions are Barry Shaked, Iris Barak, Jeff Zakon and Dimitri Muzika.

Caesarea golf club hosts 2019 Israel cancer research  
fund tournament



23 22

מועדון הגולף קיסריה מזמן לחבריו ולאורחיו חוויה ייחודית רב חושית 
ולנפש.  לגוף  אמיתי  ופינוק  שופינג  קולינריה,  ספורט,  המשלבת 
השנה נפתחו במועדון גם סטודיו Firstudio המתמחה בשיטת האימון 
HIIT, בניהולה של ירדן פירשט, וגם בוטיק תכשיטי יוקרה של המותג 
את  המשלבות  הייחודיות  ביצירותיו  המפורסם   ,YVEL הבינלאומי 

משאבי הטבע היקרים והמיוחדים ביותר.
ידי  נוסד על   )Levy )היפוך אותיות של שם משפחת הבעלים   Yvel
בני הזוג אורנה ואיציק לוי ב-1986. למותג ניסיון עשיר של למעלה 
 Yvel מ-32 שנה בעיצוב ובייצור תכשיטי יוקרה, המשווקים בבוטיקי
מדינות  בעשרות  תכשיטים  חנויות  ובמאות  ובארה"ב,  בישראל 
הראשונים  בפרסים  וזוכים  משתתפים   Yvel תכשיטי  יבשות.  וב-5 
נהנה  והמותג  בעולם,  היוקרתיות  העיצוב  ובתחרויות  בתערוכות 

מהכרה בינלאומית יוצאת דופן.
שילוב  לקהילה:  תרומה  של  פעילות   Yvel מטפח  הקמתו,  מאז 
 Megemeria החברתי-עסקי  המיזם  הקמת  בישראל,  חדשים  עולים 
פעילות  לקידום  שוטפות  ופעילויות  אתיופיה,  יהדות  עולי  לרווחת 

פילנטרופית-חברתית.
צמיחתו  שעם  מאוד  שמחנו 
 ,Firstudio בחר  והתרחבותו 
במועדון  שנים,   6 מזה  הפועל 
הסטודיו  החדש.  כביתו  הגולף 
כושר  מאמנת  פירשט,  ירדן  של 
תואר  ובעלת  מוסמכת  אישית 
הגופני  החינוך  במדעי  ראשון 
ממכללת ווינגייט, שואף להעניק 
המעטפת  כל  את  למתאמנים 
מגוונים,  אימונים  דרך  בחייהם  לשינוי משמעותי  הדרושים  והכלים 
מפתיעים ומעניינים יותר. ילדים, מבוגרים, נשים בהריון, נשים אחרי 
ליווי  - כל אחד שנכנס לסטודיו מקבל  לידה, אנשים עם פציעות 
אישי צמוד 24/7, בניית תפריט תזונה, מדידות תקופתיות ובעיקר 

לשנות  שאפשר  בו  שיאמין  מישהו  מקבל 
ולהשתנות.

 HIIT האימון  בשיטת  מתמחה  הסטודיו 
אינטרוולים  ביצוע  הוא  שלו  שהעיקרון 

)מקטעים( באמצעות משקל גוף.
השיטה הזו נחקרה רבות בשנים האחרונות 
האימון  שיטות  מבין  ביותר  כיעילה  ונמצאה 

האחרות.
ולהתרשם  חינם  ניסיון  לאימון  מוזמנים 
בסטודיו מתקיימים גם אימוני פילאטיס מזרן 

וקבוצות ילדים.

חדש במועדון
For a long time Caesarea Golf Club has offered its members and 
guests a unique multi-sensory experience that combines sports, 
fine dining, shopping and a real treat for body and mind. This year, 
the FIRSTUDIO, run by Jordan First and specializing in the practice 
of HIIT, and a luxury jewelry boutique of the international brand 
YVEL, famous for its unique works that combine the most valuable 
and unique natural resources, opened at the Club.
YVEL (a reversal of the letters of the owners’ family name) was 
founded by Orna and Itzik Levy in 1986. The brand has a wealth 
of experience of over 32 years designing and manufacturing 
fine jewelry, marketed at YVEL boutiques in Israel and the United 
States, and in hundreds of jewelry stores in dozens of countries on 
five continents. They have participated in and won first prizes in 
the most prestigious exhibitions and design competitions in the 
world. The brand enjoys exceptional international recognition.
Since its inception, YVEL has been fostering community donation 
activities: integrating new immigrants into Israel, establishing 
the social-business venture Megemeria to benefit Ethiopian 
Jewish immigrants, and ongoing activities to promote social 
philanthropic activities.
We were very pleased that, with its growth and expansion, 
FIRSTUDIO, which has been operating for six years, chose the Golf 
Club as its new home. The studio of Jordan First, a certified personal 
fitness trainer with a bachelor’s degree in physical education from 
Wingate College, aims to give clients all the tools needed to make 
a significant change in their lives through diverse, surprising and 
interesting workouts. Children, adults, pregnant women, women 
after birth, people with injuries - everyone who enters the studio 
gets a personalized 24/7 escort, building a diet menu, periodic 
measurements and most importantly getting someone to believe 
that he or she can change and be changed.
The studio specializes in the HIIT training 
method whose principle is to perform 
intervals using body weight. This method 
has been widely researched in recent 
years and has been found to be most 
effective among other training methods.
You are welcome to a free trial workout, 
and to be impressed by a studio that also 
offers Pilates on the mat training and  
children’s groups.

New at the club
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