
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.

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.

חן בנדק
מרצה בכיר, בעל נסיון רב בתהליכי ניהול ותפעול רכש, לוגיסטיקה 
ומערכות תפעול. חן שימש בעבר כסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה 

בחברת מיטרוניקס, סמנכ"ל תפעול בדלתא, מנכ"ל קומפאונדס ובחברת 
נילית במגוון תפקידים בהם מנהל ייצור, תפעול ומנהל מפעל. חן מביא 

איתו הבנה מערכתית של תהליכי התפעול, הלוגיסטיקה ותרומתם לניהול 
האסטרטגי של הארגון.

פנחס דרור
בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר ראשון 

בכלכלה מאוניברסיטה זו. בוגר תואר שני במינהל עסקים מהטכניון וסיים 
קורס גישור בלשכת עורכי הדין

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.

עו"ד יוני שליו ריבה
מרצה בתחומי דיני חוזים ומכרזים, התקשרויות ואתיקה למנהלים.

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.

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.

גיל צפוני
מומחה להקמה וניהול של שרשרת אספקה, ניהול ספקים ורכש, בעלים של 
חברת מיקוד לעסק כמו כן משמש משנת 2015 בתפקיד מנכ"ל ארגון מנהלי 
רכש ולוגיסטיקה בישראל, ארגון המסמיך את כלל מנהלי הרכש והלוגיסטיקה 
גיל צפוני, מכהן כראש איגוד הרכש  בנוסף,  בישראל בעשורים האחרונים. 
בהתאגדות העסקים הקטנים בישראל וגם חבר המועצה הציבורית בעמותת 

פתחון לב.

אייל אהרוני
ניצב משנה בדימוס. בעלים ומנכ"ל משותף בחב' BDiverse - חברה 

המספקת פתרונות ייחודיים, מגוונים ודינמיים לשיפור העשייה העסקית 
בתחומי שרשרת האספקה, הרציפות התפקודית, באמצעות יעוץ ופיתוח 

מע' טכנולוגיות בעולמות שרשרת האספקה.
יו"ר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל )עמותה משנת 1962(.

בעבר:
ר' מחלקת הרכישות והמכירות של משטרת ישראל )ניצב משנה(

פיקוד וניהול של כלל פעילות הרכש והמכירות של משטרת ישראל בארץ
ובחו"ל, בהיקף כספי של 4.2 מיליארד ₪ בשנה.

ר' מחלקת הרכש של שרות הבטחון הכללי )מקביל לדרגת אל"מ(
ניהול כלל פעילות הרכש של שב"כ בארץ ובחו"ל. רכש הטרוגני – טכנולוגי

ולוגיסטי, בהיקף כספי של למעלה מ-5.1 מיליארד ₪ בשנה.


