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דבר המנכ״ל 
 חגיגת הים של העיר תל־אביב-יפו Sail Tel Aviv Yafo נערכה זו השנה הרביעית לאורך רצועת החוף של העיר תל־אביב-יפו. 

 EcoOcean במסגרת הפסטיבל צוין השנה היום הבינלאומי לניקיון החופים בשיתוף האיחוד האירופי, עיריית תל־אביב-יפו, עמותת 
ו-Free Plastic Israel. שמחתי להשתתף עם שגריר האיחוד האירופי, עמנואל ז'ורפה, ועם מאות מתנדבים מהארץ ומהעולם בניקיון החופים 

ובהעלאת המודעות לזיהום הים.

במהלך Sail Tel Aviv Yafo 2019, היינו עדים למימוש חזון העיר תל־אביב-יפו: קידום הספורט והחינוך הימי בקרב התושבים והמבקרים. 
במסגרת זו הועברו תכנים והתקיימו פעילויות ספורטיביות ימיות לקהל הרחב. לראשונה, במעגנת נמל תל־אביב נערכו פעילויות ספורט ימי 

כמו: יוגה סאפ וטורניר פולו קיאק. בנוסף כחלק מקידום חינוך ימי סביבתי, בנמל יפו התקיימו סיורים במרחב החדשנות ופעילויות שיט לילדים, 
במרינה תל־אביב התקיימו הרצאות בנושאי ים ועוד. 

ברצוני להודות למשתתפים הרבים בים וביבשה אשר השתתפו בפסטיבל הימי שהפך למסורת עירונית ולברך את שותפינו בכלל אגפי עיריית 
תל־אביב-יפו, רשות הספורט, אגף החופים, מנהלת עיר עולם ותיירות ולשכת הדובר על שיתוף הפעולה הפורה.

תודה לאיחוד האירופי, לפורום לקידום השיט, לעמותת EcoOcean ולמועדוני הספורט הימי לאורך רצועת החוף. ובנוסף אני מודה למנהל 
מרינה תל־אביב, עופר דובנוב, על הובלת הפעילות הימית שלנו לאורך השנה ובמהלך האירוע.

’Sail Tel Aviv Yafo 2020’-נתראה ב 
 עו״ד ירון קליין

מנכ״ל חברת אתרים

צילומים: אפרת סער, תמר גילינסקי, דורון סהר, דורון כורש, אפי שמח, גל פרידמן, אורי מגנוס, תומר פלוטין, בן יגבס, ליאור קפלן
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חוף הצוק



אילו ציפורים
רצועת החוף של תל־אביב-יפו היא בית חם 

ופורה לא רק לשוכני הים. בסיור צפרות 
יחודי נחשפו עשרות המשתתפים לאלו 

השוכנים באוויר וביבשה.

בביקור ברכס הכורכר בחוף הצוק נחשפו 
המשתתפים לנקודת תצפית נדירה בה 
מתרכזות עשרות אלפי ציפורים נודדות 

בדרכן דרומה אל ארצות החום.



נמל
תל־אביב



 יוגה סאפ
במעגנה

המעגנה הירוקה של נמל תל־אביב היא 
מרחב נוסף המאפשר לנו להציע לקהל 
המבקרים פעילויות ספורט ואורח חיים 
בריא. מאות משתתפות זכו לחנוך את 
המעגנה המחודשת בפעילות יוגה סאפ.



 תחרות
 פולו קיאק
במעגנה

גם כדורגל, גם כדורסל ואפילו חתירה. 
ספורט הפולו קיאק תופס תאוצה בארץ 

 הגיע גם למעגנה הירוקה של נמל 
תל־אביב, עם טורניר ראווה של 
השחקנים הישראלים המובילים.



טורניר 
פוצ'יוולי

ארגז החול שעל הדק בנמל תל־אביב 
אירח את טורניר הראווה של הספורט 

של היפים והנכונים - הפוצ'יוולי.



 דיוקן
משפחתי

סטודיו האמן חנוך פיבן אירח מאות 
ילדים והורים לסדנת יצירה יחודית. 

באמצעות שימוש בפסולת ימית וחומרים 
אחרים שנאספו מהסביבה שלנו יצרו 

פורטרטים משפחתיים משעשעים 
בשיטה ה"פיבנית" המפורסמת.



 לא רק
לגדולים! 

דור ההמשך פוגש את הים...
ילדי וילדות העיר התנסו בשיט 

מפרשיות, גלישת רוח ושיט קיאקים 
במועדון הפועל תל־אביב.



 מרינה
תל־אביב



מפגשים על 
המזח

הרצאות לקהל הרחב על הדק של 
המרינה. מחקרים פורצי דרך, אנשים 
מעוררי השראה, סיפורים מפתיעים 

והרצאות אחרות על כל מה שמעניין בים.

קבלת שבת 
במרינה

גון בן-ארי ומקהלת זולת, המוזיקאי 
אלון עדר, הפובליציסט דב אלבוים 

ומשפחות תל־אביביות יפות ונפלאות 
הצטרפו אלינו לקבלת שבת 

אלטרנטיבית-קהילתית.



 משט 
לאורך חופי 
תל־אביב-יפו









חוף 
גורדון



תחרות 
סאפ

 על שלושה דברים עמדה 
תל־אביב-יפו: ים, גלים וסאפ!
 תחרות הסאפ השנתית של

Sail Tel Aviv אירחה גם השנה מאות 
מכורים ומכורות לספורט הימי.





 תחרות
קיאקים

המרוץ למדליה החל...
הספורט הימי שזיכה אותנו במדליה 
האולימפית הנכספת, צבר לעצמו 

מעריצים רבים שממשיכים להגיע בכל 
שנה לתחרות הקיאקים לכל הרמות 

.Sail Tel Aviv של



כל המשפחה 
לומדת לגלוש



 חוף
גבעת 
עליה



יום ניקיון 
 החופים

הבינלאומי
יחד עם האיחוד האירופי, עמותת אקו אושן 
ופלסטיק פרי ישראל ועיריית תל־אביב-יפו, 

 הובילה חברת אתרים פעילות 
קהילתית-סביבתית לניקוי חוף גבעת עלייה.

 אספנו, פינינו הזענו והשארנו חוף נקי
ונעים למען כולנו!



נמל יפו



ביקור 
בספינת 

מחקר
ספינת ה"מדקס" של עמותת אקו 

אושן עגנה בנמל יפו ואפשרה 
לסקרנים להיכנס ולגלות איך נראית 

ספינת מחקר אמיתית.



 המחר
של הים

השקנו סיור חדש ומסקרן לאורך 
מרחב החדשנות הימית-אורבנית 
המתהווה בנמל יפו. המשתתפים 

נחשפו למיזמים הפועלים היום בנמל 
בהם מיזם להפקת אנרגיה מגלי ים 
ומיזם לבנייה ימית מבטון אקולוגי 

ושמעו על פיתוחים עתידיים ברצועה.



''תוצרת  
הארץ''

עיתון "הארץ" חוגג 100 עם פסטיבל אוכל 
לאנשים שאוכלים בנמל יפו.



שישי לייב 
בנמל יפו



 שישי לייב עם 
פבלו רוזנברג

 דוגמה טובה לשילוב אירועי הדגל 
 Sail Tel Tviv-של קבוצת אתרים ב 

היא שישי LIVE בנמל יפו. 
 השנה הופעת הפתיחה של סדרת 

 מופעי הקיץ בנמל התקיימה במסגרת 
חגיגות הים של תל־אביב-יפו. 



בתים מבפנים 
 הבתים, המבנים ואפילו כלי השיט 
 הכי מעניינים לאורך רצועת החוף, 
 פתחו את שעריהם לקהל הרחב 

לסופ"ש אחד מעורר השראה



 נתראה 
Sail Tel Aviv 2020-ב



תודות 
תודות לעובדי והנהלת חברת אתרים.

תודה לעובדי החופים הפזורים לאורך רצועת החוף של תל־אביב-יפו.

תודה לחברי הדירקטוריון של חברת אתרים.

עיריית תל־אביב-יפו:

חטיבת תפעול - ניהול ותפעול שוטף של חופי העיר והפארקים 	 
לאורך הרצועה

אגף החופים	 

האגף לשיפור פני העיר	 

הרשות לאיכות הסביבה	 

מנהל קהילה תרבות וספורט - ניהול ותפעול אירועים ופעילויות 	 
קהילתיות וספורטיביות לאורך רצועת החוף

רשות הספורט - ספורט חופי וימי	 

אגף תרבות ואומנויות 	 

מנהל בינוי ותשתיות	 

מנהל הנדסה	 

מהנדס העיר	 

רישוי עסקים	 

אדריכל העיר	 

תכנון אסטרטגי	 

דובר העיריה	 

אגף נכסי העיר	 

מנהלת עיר עולם ותיירות	 

הפורום לקידום השיט	 

החברה להגנת הטבע	 

בתים מבפנים	 

אקו אושן	 

פרי פלסטיק ישראל	 

האיחוד האירופי	 

הילטון ביי	 

עיתון ״הארץ״	 



הפורום
לקידום
השייט

בשיתוף

www.sailtlv.co.il

אתרים
ברצועת החוף תל־אביב-יפו


