המכללה העסקית

לשכת המסחר והתעשיה
חיפה והצפון

קורס סוכני מכס -הכנה לבחינות המכס
סגל המרצים
הקורס יונחה ע"י מיטב המרצים מהתחום חלקם מנהלי תחומים במנהל המכס בעלי ניסיון רב בנושאי השילוח
הבינ"ל ועמילות המכס וצברו ניסיון עשיר בהכנת מועמדים לבחינות המכס.
•

מר ברי פינטוב  -מנהל אקדמי ברי פינטוב ,בעל תואר  ,B.Aיועץ ומרצה בעל  40שנות ניסיון מעשי ועיוני
בתחום הסחר הבינ"ל .הוציא לאור ספרות מקצועית רבה בתחום הסחר הבינ"ל לרבות תרגום מונחי המכר
הבינלאומיים מאנגלית לעברית .מלמד בכל האוניברסיטאות והמכללות מהגדולות בארץ ומעביר הדרכות
לגופים גדולים כמו :הטכניון ,בנק הפועלים ,משרד הביטחון וכו' .כיום משמש כמנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני
המכס והמשלחים הבינלאומיים.

•

מר דוד חורי  -מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור

•

מר עודד נצר  -גובה מכס אילת

•

•

•
•

מר איציק כבביה  -סוכן מכס ומשלח בינלאומי ,מנכ"ל חברת תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ ,יועץ בתחומי
הסחר הבינלאומי ,תהליכי יצוא יבוא וסחר בינלאומי ,ניהול כללי מקור ושיפור תהליכים בשרשרת האספקה.
מתמחה בפתרון בעיות בצורה מעשית ויצירתית ליבואנים ויצואנים.
מר אברהם כשר  -סוכן מכס ומשלח בינלאומי ,בעל תואר שני בלוגיסטיקה ומערכות ימיות בהצטיינות.
בעל ניסיון מחברות שילוח ב 20-השנה האחרונות .כיום משמש מסווג ראשי בחברת שילוח .מרצה בקורסי
סוכן מכס משלח בינלאומי ופקיד רישוי .בעל ניסיון של  15שנים בהכנות לבחינות משרד האוצר  -אגף המכס
והמע"מ .יועץ ומרצה במשרד הכלכלה.
מר ז'ק צרפתי  -מנהל תחום יחידות מקצועיות במכס חיפה.
מר ליאון יצחק  -יצחק ליאון משמש כיום כמנהל תחום בכיר תוכניות עבודה ,סוכני מכס משלחים
בינלאומיים ופקידים רשויים AEO ,ומרכז התוכנית ל"חינוך למסים" ברשות המסים בישראל ,מטה מינהל
המכס ,רשות המסים בישראל .ובנוסף מרצה ומרכז של קורס מעריכים של מינהל המכס וקורסים נוספים של
אגף המכס והמע"מ.

•

אנואר חילף – הממונה על חוקיות היבוא ,משרד הכלכלה

•

ישי עשהאל – מנהל תחום בכיר תש"ר  ,ניהול סיכונים וקנין רוחני
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