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תל–אביב-יפו חוגגת ים 

הימי הראשון שהתקיים בעיר,  ‘Sail Tel Aviv Yafo 2016’, הפסטיבל 
חברת  ושל  תל–אביב-יפו  של  הכולל  מחזונה  משמעותי  חלק  הינו 

אתרים האמונה על ניהולה ופיתוחה של רצועת החוף של העיר. 

מעניק לעיר הזדמנות לקדם את המודעות   ’Sail Tel Aviv Yafo 2016‘
הימית  הפעילות  מן  טעימה  לתושבים  ולתת  והחופי  הימי  לספורט 

הענפה המתקיימת לחופי העיר. 

סירות  גלשנים,  יאכטות,  של  ספורטיביות  תחרויות  כולל  הפסטיבל 
של  טורנירים  פתוחים,  במים  שחייה  מקצי  גם  כמו  וקיאקים,  מפרש 

כדור עף חופים ומשטי ראווה מרהיבים לאוהבי הים. 

חלק  לקחו  אשר  וביבשה  בים  המשתתפים  למאות  להודות  ברצוני 
הפורום  אתרים,  חברת  ביוזמת  שהתקיים  הראשון  הימי  בפסטיבל 

לקידום השייט ובשיתוף עיריית תל–אביב-יפו. 

תודה לפורום לקידום השייט על שהיה שותף אמיתי לאורך כל הדרך.
תודה מיוחדת למנהל 'מרינה תל–אביב' - עׁפר דובנוב אשר הוביל 

את הפסטיבל במקצועיות ובמסירות.

’Sail Tel Aviv Yafo 2017’-נתראה ב
עו״ד ירון קליין, מנכ״ל חברת אתרים

Tel Aviv Yafo celebrate sea festival

‘Sail Tel Aviv Yafo 2016’-the first maritime festival in the city is a 
significant part of the city’s vision, and even more so the vision 
of ‘Atarim’-the company in charge of the management and 
development of the Tel Aviv-Yafo coastline. 

‘Sail Tel Aviv Yafo’ creates an opportunity to promote awareness of 
sea and beach sports, and give residents a taste of the extensive 
maritime activities available along the city’s coastline. 

The event includes competitions of yachts, sup-boards, sailboats 
and kayaks, as well as open water swimming heats, beach volleyball 
tournaments and a spectacular yacht rally from cost to cost.

I would like to thank the hundreds of participants both on land and 
in sea who took part in the first ‘Sail Tel Aviv Yafo’ festival initiated 
by ’Atarim', the ‘Israel yacht club’ and with the cooperation of the 
Tel Aviv-Yafo municipality. 

Thanks to the ‘Israel yacht club’ for being a true partner all the way 
Special thanks to the Tel Aviv Marina manager-Ofer Dubnov, who 
led the festival with professionalism and dedication.

See you on ’Sail Tel Aviv Yafo 2017’ 
Yaron Klein, Adv. CEO, Atarim

From CEO // דבר המנכ״ל
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צילום: אפרת סער

אליפות ישראל לנוער בשייט 
ע״ש רב סרן אסף אסולין

The Israel Youth Sailing Championship 
in memory of Major Asaf Asulin
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Lauching Sail Tel Aviv // יריית הפתיחה

צילום: אבשלום שושני



צילום: סיגל שגב

Yacht Cup  // Sail Tel Aviv משט
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SUP Competitions // תחרות סאפים
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Open Water Swimming Competition // תחרות שחייה
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Kayak Competision // תחרות קיאקים
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Beach Vallyball Tournament // טורניר כדורעף חופים
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צילום: אפרת סערצילום: זיו קרן
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#Sailtlv תחרות צילום באינסטגרם
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