
כנס חיפה לתיירות
בנושא: "תיירות בת קיימא ותיירות אקולוגית: מתיאוריה למעשה"
לציון 10 שנים להקמת המרכז לחקר התיירות באוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה, אולם "הכט", יום א', 3 בינואר 2010

בהשתתפות:  10:00-10:30
מר גבריאל מלכה מנחה: מנכ"ל ביה"ס לתיירות בישראל, אוניברסיטת חיפה   

פרופ' אהרון בן זאב נשיא אוניברסיטת חיפה   
פרופ' מאג'ד אלחאדג' סגן נשיא ודיקן למחקר   

מר נועז בר ניר מנכ"ל משרד התיירות   
מר משה צור מנכ"ל עמותת תיירות חיפה   

מר אלי אמיתי ראש רשות הטבע והגנים   
פרופ' יואל מנספלד ראש המרכז לחקר התיירות, אוניברסיטת חיפה   

הרצאת אורח מחו"ל: 
Mr. Amos Bien, UNEP Tourism and Environment Programme

,Bridging the gap between policies and the field in sustainable tourism
through new international networks

מערך הקריטריונים הבין לאומי לתיירות בת קיימא על פי יוזמת האו"ם )GSTC( עקרונות ודגשים
גב' מיכל וימר-לוריא, מנכ"לית עמותת תיירות אקולוגית ישראל, חברת רשת GSTC, ישראל

היבטים אקדמיים של תיירות בת קיימא ותיירות אקולוגית מושב 1 
מנחה: ד"ר דלית גסול, המח' לתיירות ומלונאות, מכללה "כנרת"  

בהשתתפות:   
פרופ' יואל מנספלד, המרכז לחקר התיירות,  אוניברסיטת חיפה  

פרופ' ניר בקר, המח' לכלכלה וניהול מכללת תל חי  
דר' נוגה קולנס-קריינר, המרכז לחקר התיירות, אוניברסיטת חיפה   

רב שיח: מדיניות לאומית מול יישום בשטח:  
מנחה: ד"ר חזי ישראלי, רמ"ח לתיירות ומלונאות, מכללת "כנרת" -  

בהשתתפות:   
קק"ל, משרד התיירות, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה.  

 
אתגר הכשרת ההון האנושי לתחומי התיירות האקולוגית  מושב 2 

מנחה: גב' דפנה נוף, בית הספר לתיירות בישראל, אוניברסיטת חיפה  
בהשתתפות:   

מר אריאל פוגלמן  רכז קורס מורי דרך, ביה"ס לתיירות, אוניברסיטת חיפה    
גב' מינם גאנם  מנהלת האגף להכשרת כח אדם במשרד התיירות    
מר אורי ארליך ראש אגף חינוך והכשרה, רשות הטבע והגנים    

יישום תיירות בת קיימא ותיירות אקולוגית בפרויקטים ומוצרי תיירות בישראל מושב 3 
מנחה: דור חבקין, סמנכ"ל העמותה לתיירות אקולוגית ישראל  

GOECO  ,מלון אינטרקונטיננטל, חוות נעמא, בקתות בערפל, קיבוץ לוטן  
 
נא לאשר השתתפותך לדוא"ל ibatito@univ.haifa.ac.il או בטל' 04-8240366 
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