
נבחרת המרצים

אשר קירשנבוים
מנחה סדנאות ומרצה בתחומי השירות, טיפול בתלונות, שימור לקוחות, 

שיווק, משא ומתן, תקשורת שיווקית, אומנות המכירה וטלמרקטינג. מרצה 
במוסדות אקדמאים, בחוגים למנהל עסקים, חשבונאות, כלכלה ותקשורת 

במקצועות יסודות השיווק ומיומנויות מכירה, התנהגות צרכנים, ניהול 
קשרי לקוחות, ארועים בשיווק, צינורות הפצה ומדיניות מוצרים. בעל 

תואר B.SC בתעשייה וניהול ותואר M.SC בניהול תעשייתי עם התמחות 
בשיווק מהטכניון.

נדב כספי
משמש כיום כמרצה בכיר ויועץ. נדב שימש כסמנכ"ל שרשרת אספקה 
ומשנה למנכל בחברת מעריב, מנהל אגף שרשרת אספקה בבז"ן וראש 

מערך הרכש הארצי בתע"ש. נדב הינו בעל ידע נרחב ועשיר בתהליכי רכש 
בינלאומיים, תכנון תכניות אופרטיביות והתאמתם לדרישות הרכש. נדב 

משמש כיועץ למגוון ארגונים בתחומי ניהול ואסטרטגיה.

דורון מנגד
מהנדס תעשייה וניהול בוגר הטכניון בחיפה 28 שנה ניסיון בתחום 

הנדסת תעשייה.עוסק כמרצה ויועץ בתחום לוגיסטיקה התמחות שרשרת 
האספקה וניהול מערכות אחזקה בתעשייה , מרצה ויועץ בתחום ניהול 

פרויקטים במפעלי תעשייהראש מגמת תעשייה וניהול במכללת אשקלון 
ביה"ס להנדסאים.

ד"ר עדי פוקס - מנהל אקדמי
בעל דוקטורט במערכות מידע ותואר שני בלוגיסטיקה עם התמחות בניהול 

פרויקטים. עדי מתמחה בתהליכי ניהול פרויקטים, ריכוז הדרכה, ייעוץ 
וניהול תהליכי שיפור בארגונים בהם תכנון ובניית תהליכים ומתודולוגיות 

בניהול תהליכי איכות ופרויקטים, פיתוח והטמעת מערכת ניהול, איכות 
ותיעוד.

ברי פינטוב
ברי פינטוב, בעל תואר BA, יועץ ומרצה בעל 40 שנות 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.

שמחה חלמיש
כלכלנית, עסקה בניהול תיקי השקעות בבנקאות, שימשה כאנליסטית 

בשוק ההון, מרצה כ-20 שנה בתחומים של שוק ההון וניהול פיננסי, יזמית 
ובעלת עסקים.

רן מזרחי
שימש כשותף לפרויקט הנחת הכבל התת-ימי )CIOS נהריה- קפריסין( 

במסגרת תפקידו כמנהל מחלקת החקירות והמבצעים בבזק, חבר הנהלה 
 ,USR סמנכ"ל שרשרת אספקה לשעבר בחברת ,PMI לשעבר בארגון

ממייסדי חברת ירוק אנרגיה מהטבע, ממייסדי חברת ירוק את גרינווייב.

שמעון עדן
מהנדס תעשיה וניהול B.Sc. ותואר שני במנהל עסקים MBA אוניברסיטת 

בן גוריון בנגב. מרצה משנת 1985 במקצועות תעשיה וניהול באקדמיה 
במכללות וארגונים פרטיים. בעשור האחרון בעל ניסיון של עשרות קורסים 

כמרצה מוביל מנחה פרויקטים ופיתוח תכניות הדרכה, בתחומי הרכש 
והלוגיסטיקה במכללות ובצה"ל. כמו כן מרצה בקורסי ניהול פרויקטים ניהול 

התפעול והבטחת איכות ובקרת איכות סטטיסטית. בשנת 1994 הוצאה 
לאור של ספרות מקצועית בניהול התפעול בשיתוף דר' אביבה בשן וניהול 

לוגיסטי בשיתוף מספר מרצים בהוצאת לוגיק. בוחן מה"ט למקצועות 
הנדסת תעשיה וניהול.


