
נבחרת המרצים

מר אהרן הרצוג - מנהל אקדמי
יועץ ומרצה בכיר ליבוא וסחר הבינלאומי במוסדות רבים, באקדמיה, ועוד. 

בעל תעודת סוכן מכס ותעודת משלח בינלאומי רשום, ובעל דיפלומה 
מארגון FIATA הבינלאומי. בעל ניסיון של 30 שנה בתחום היבוא והמכס, 

תובלה בינלאומית, תפעול היבוא והיצוא, מונחי המכר, וחוקיות היבוא 
והיצוא.

מר איציק כבביה
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 ברי פינטוב - מנהל אקדמי קורסי סחר חוץ
בעל תואר B.A, 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.

מר חיים פרי
מנכ"ל חברת מולטיספירה סחר בינלאומי בע"מ. בוגר אוניברסיטת בר אילן 

במנהל עסקים וראיית חשבון. בעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה בנושאי 
יבוא ויצוא, מומחה בייעול תהליכים ובחיסכון בעלויות היבוא ויצוא 

ומשמש כיועץ לחברות בתחום. חיים פרי הינו מרצה בכיר וותיק בתחום. 

מר זאב תלם
בעל ניסיון של מעל 35 שנה בתחומים השונים בסחר החוץ. פרסם ששה ספרים 
מקצועיים בתחומי סחר חוץ וכתב מאמרים רבים. משלח בינלאומי רשום ובעל 

שתי דיפלומות מטעם FIATA, ארגון המשלחים הבינ"ל. חבר בוועדה הבינלאומית 
של איגוד לשכות המסחר, משמש כמרצה וכמרכז מקצועי של קורסים במסגרות 

הדרכה רבות בתחומי היבוא והיצוא.

מר סידני אמיר
מרצה במוסדות אקדמאים ומכללות ויועץ מומחה בתחום האשראי הדוקומנטרי 

למעלה מ-20 שנה לחברות עסקיות. 
הרצה בעבר במוסדות הבאים: אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, הטכניון, 

בנק לאומי, בנק אוצר החייל, בנק הפועלים, משטרת ישראל ומשרד הביטחון.

מר ז׳ק צרפתי
לשעבר מנהל תחום יחידות מקצועיות במכס חיפה. 

מר ישראל הרץ
מנכ"ל חברת י.ל הרץ שירותי יבוא ויצוא בע"מ - חברה העוסקת במיקור חוץ. 

עובדת עם חברת אלקטרה מוצרי צריכה, ACE, אופיס דיפו. מזה 20 שנה מרצה 
בכיר במוסדות וארגונים המתמחה בתחומי היבוא, מכס, שילוח בינלאומי, תחשיב 

עלויות, ניתוח וחיסכון בעלויות היבוא.
בעברו, ניהול מר הרץ במשך 15 שנה את היבוא של חברת "כלל- סחר" ושימש 

.YAMAHA כמנכ"ל חברת יבוא רכב דו"ג


