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דבר המנכ״ל 
Sail Tel Aviv - תל–אביב חוגגת ים הינו אירוע הים השנתי 

של העיר תל–אביב-יפו, השואף לחזק את החיבור בין העיר 
ותושביה לרצועת החוף והים על כל הפעילויות והתכנים 

המגוונים לאורכה. האירוע שהתקיים בעיר זו השנה השלישית 
הינו חלק משמעותי מחזונה הכולל של תל–אביב-יפו ושל 

חברת אתרים האמונה על ניהולה ופיתוחה של רצועת החוף. 
הפסטיבל מעניק לעיר הזדמנות לקדם את הספורט הימי 

והחופי ולתת לתושבים טעימה מן הפעילות הימית הענפה 
המתקיימת לחופי העיר. 

אני מודה לכל המשתתפים שהגיעו להתחרות ולהתנסות 
בפעילויות המגוונות.

תודה רבה לכל שותפינו בעריית תל–אביב-יפו: כל אגפי 
העירייה ותודה מיוחדת לרשות הספורט, אגף חופים ולשכת 

הדובר. 
תודה גם לשותפינו הנוספים: הפורום לקידום השייט, 

התאחדות הצלילה, עמותת אקואושין ומועדוני הספורט הימי 
לאורך רצועת החוף.

תודה מיוחדת לעפר דובנוב על הניצוח המוצלח על הפעילות 
הימית שלנו במהלך השנה ובפרט במהלך האירוע.

’Sail Tel Aviv Yafo 2019’-נתראה ב 
 עו״ד ירון קליין

מנכ״ל חברת אתרים

FROM CEO
Sail Tel Aviv, the annual sea event of the city of Tel Aviv-
Jaffa, aims to strengthen the connection between the city 
and its residents to the coastal strip and the sea, with all 
its various activities and content. The event, which took 
place in this city for the third year, is a significant part of 
the overall vision of Tel Aviv-Jaffa and of Atarim, which 
is responsible for the management and development of 
the coastal strip. The festival provides the city with an 
opportunity to promote marine and beach sports and 
to give residents a taste of the extensive marine activity 
taking place on the city’s beaches. 

I would like to thank all the participants who came to 
compete and experience the various activities. 

I would also like to thank our partners in the 
municipality, which include all the municipal departments 
and especially the Sports Division, the Beaches 
Department, and Spokesperson’s Office. 

Our other partners included: The Israel Yacht Club, The 
Israel Diving Federation, EcoOcean, and all the marine 
sports groups along the coast.

Special thanks to Ofer Dubnov for the successful 
management of our maritime activities in the city during 
the year, and especially during the event itself.

See you on ’Sail Tel Aviv Yafo 2019’  
Yaron Klein 
Adv. CEO, Atarim
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 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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