תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל )ע"ר(
רח' גולי קניה 6
תל אביב 69717

טל/פקס03.5463172 .
נייד054.9989922.

WWW.ECOTOURISM.ORG.IL
INFO@ECOTOURISM.ORG.IL

מיכל וימר-לוריא
נייד054-9989922 :
טל/פקס03-5463172 :
דוא"לmichal@ecotourism.org.il :
כתובת :גולי קניה  ,6תל אביב

סיכום פרופיל מקצועי
מומחית בעלת ניסיון של מעל עשר שנים בתחומי תיירות אקולוגית ,תיירות בת קיימא וניהול תיירות באזורים מוגנים.
יזמית ופעילה ,מרצה ועורכת של תוכניות אסטרטגיה ופעולה בתחומים אלו .מנוסה בהנעת תהליכי תכנון ופיתוח
בקרב גופי ממשלה ,המגזר עסקי ,רשויות וקהילות מקומיות .בעלת כישורים בניהול פרויקטים ותקציבים רחבי היקף.
מעוניינת בתפקידי ניהול או ייעוץ בתחומי התיירות האקולוגית ,תיירות בת קיימא וניהול תיירות באזורים מוגנים.

ניסיון מקצועי
 – 2006היום :מנהלת עמותת 'תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל'
מייסדת ומנהלת עמותת 'תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל' ,www.ecotourism.org.il ,הפועלת להפיכת תעשיית
התיירות לידידותית לסביבה ולקהילה ע"י פעילויות הסברה וחינוך ופיתוח ידע וכלים לכלל בעלי העניין ,כגון :קורסים,
הרצאות ,כנסים ואירועי הסברה ,השתתפות בדיונים וראיונות באמצעי המדיה .העמותה פועלת בעידוד משרדי
ממשלה ,ארגוני סביבה ותיירות והמקדמת הרשמית בישראל של יוזמת האו"ם :הקריטריונים העולמיים של תיירות
בת קיימא ).(Global Sustainable Tourism Criteria
עורכת של תוכניות אסטרטגיה ופעולה בתחום האקולוגי
מנהלת נחלי מקורות הירדן ,פרויקט . LIFE
2007
הכנת סקר ספרות בנושא מימון אזורי ומשאבי טבע בארץ ועולם  -לזיהוי פתרונות מתקדמים למימון
תחזוקה ,ניהול ופיתוח של מקורות הירדן הנמצאים תחת לחץ של מטיילים ומבקרים.
2006
מרכז מדע רמון ,אוניברסיטת בן גוריון ומכון וייצמן למדע.
הכנת תוכנית רעיונית לפיתוח תיירות גיאולוגית בפארק הגיאולוגי הלאומי במכתש רמון.
משרד התיירות ,התוכנית האסטרטגית הלאומית לתיירות בת קיימא
2006-2005
התכנית הוכנה במסגרת מהלך כלל משרדי ובעקבות החלטת ממשלה )מס'  (246לאימוץ עקרונות
הקיימות.
רשות נחל הירקון ,תוכנית אסטרטגיה ופעולה לתיירות אקולוגית ב "ארץ הירקון".
2005-2002
הפרויקט הנו יוזמה אישית וכלל תהליכי שיתוף ציבור ,כולל עם נציגי ממשלה ,רשויות מקומיות
ותושבים.
חברת הניקוז והביוב של עיריית ראשון לציון )מני"ב( ,תוכנית "אגמי החולות" במערב ראשון לציון.
2003
הכנת תוכנית רעיונית לפארק מטרופוליני באוריינטציה אקולוגית ,לנופש ,פנאי וספורט אתגרי.
2001
' 'ABF Strategieמשרד לתכנון אורבני )סוכנות ממשלתית( הולנד ,פרויקט '.'Delta Metropool
פיתוח קונספט למניעת הזחילה האורבנית בין ארבעת הערית הגדולות בהולנד.
מרצה בתחום התיירות האקולוגית והסביבה
מכללת אוהלו ,קצרין.
2004
ארגון והנחיית קורס 'תכנון עסק תיירותי אקולוגי' לתיירנים פעילים ופוטנציאלים.
האוניברסיטה העברית ,הפקולטה לחקלאות ולמדעי הסביבה ברחובות.
2007/6
מרצה בקורס 'מבוא לתיירות אקולוגית' ,לסטודנטים בלימודים לתואר ראשון בחוג לניהול מלונאות.
אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
2007
מרצה בקורס 'מבוא לתיירות אקולוגית' ,לסטודנטים בלימודים לתואר ראשון בחוג לניהול מלונאות.
מרכז ספיר ,מושב ספיר ,ערבה תיכונה.
2007
ארגון והנחיית קורס 'תכנון עסק תיירותי אקולוגי' לתיירנים פעילים ופוטנציאלים.
2010/11
מרכז וייץ ,פקולטה לחקלאות רחובות – במסגרת פרויקט מש"ב של משרד החוץ.
מרצה ומנחת סדנא 'תיירות אקולוגית ככלי לפיתוח כלכלי קהילתי' בשפה האנגלית לנציגי רשויות
וממשלה.
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פעילויות אחרות
 2010משרד התיירות ,לשכת הפרסום הממשלתית ,הפקת סרט באנגלית על תיירות ירוקה בישראל
תחקירנית ויועצת לצוות ההפקה .הסרט הוכן עבור התכנסות וועדת ה  OECDלתחום התיירות ,בירושלים.

השכלה
•

תואר שני ) (MScבמדעי הסביבה ,אוניברסיטת  Wageningenהולנד .התמחות בתיירות אקולוגית וניהול
מבקרים באזורי טבע מוגנים .ההנחיה לתזה נעשתה בהולנד על ידי המחלקות למדעי הסביבה ולתיירות ונופש,
ובישראל על ידי מכון מדע רמון ומכון וייצמן למדע.(2000-2002) .

•

תואר ראשון ) (B.Aבגיאוגרפיה וסביבת האדם ובלימודים כללים ובין תחומיים ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב.
סמינריון בגיאוגרפיה נכתב על" :עתיד הלוויינים בחישה מרחוק" ).(1997-1999

השתייכות לארגונים
•
•
•
•
•
•
•

חברה ביוזמת האו"ם לקריטריונים של תיירות בת קיימא )(GSTC
באגודה העולמית לתיירות אקולוגית )(TIES
בארגון התיירות האקולוגית Eco Club
בארגון העולמי לשמירת טבע )(IUCN
בארגון The Nature Conservancy
יועצת של משרד התיירות והמשרד לאיכות הסביבה לתיירות בת קיימא
בוגרת ארגון מגמה ירוקה

קישורים רלוונטיים
הרצאה במסגרת כנס תיירות בחיפהhttp://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=66 :
ראיון בערוץ ) http://boker.nana10.co.il/Article/?ArticleID=744401 :10בדקה ה (34
ראיון בערוץ ) /http://reshet.ynet.co.il/Shows/tourism_video :2בדקה ה (9
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