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 .28ידידיה לוונטהל ,עו"ד-בעלים -משרד עוה"ד ידידיה לוונטהל ושות'
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 .29יואב שמחי-יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית
 .30יוסי סגול-כתר פלסטיק
 .31יצחק אבן ארי ,עו"ד-בעלים -אנגלו אל גרופ  -נדלן בישראל ובחו"ל
 .32יצחק לקס ,ד"ר ,עו"ד-יו"ר עמיד
 .33יקי רייסנר-בעלים ומנכ"ל של חברת "רייסדור"
 .34ישי פרנקל-מנכ"ל אינטל ירושלים
 .35ישראל רוזנברג ,עו"ד-מייסד וראש משרד עוה"ד -רוסק ושות'
 .36מאיר גל-משפחת פרסום גל ובעלים של האתר בחדרי חרדים
 .37מאיר דלומי-בעלים ומנכ"ל קבוצת דלומי
 .38מוטי גנץ -בעלים מוטי גנץ יהלומים ויו"ר מכון היהלומים הישראלי
 .39מלכה בינה ,רבנית-מייסדת ונשיאת -מתן  -מכון תורני לנשים
 .40מנחם גרניט-מנכ"ל תנופה .דירקטור בחברות עסקיות.
 .41מתן כספי-מנכ"ל קבוצת רייזון
 .42ניקול ראידמן-אשת עסקים
 .43נרדה בן-צבי ,עו"ד-מייסדת ושותפה בכירה במשרד עוה"ד CBLS
 .44נתן ברק ,אל"מ (מיל)-מנכ"ל חב' אמפרסט מערכות,מפתח מערכות השו"ב של כיפת ברזל.
 .45סיגל אלבאום-מנכ"לית -לנובו ישראל
 .46עדינה בר שלום ,רבנית-יו"ר -המכללה החרדית ירושלים
 .47צבי סנד-שותף בכיר בחברות ייזום נדל"ן
 .48ראם עמינוח ,רו"ח ,תא"ל (מיל)-מייסד משרד רו"ח שטיינמץ-עמינח
 .49רוני קוברובסקי-נשיא קוקה קולה
 .50רמזי גבאי-יו"ר מכון היצוא
 .51רמי לוי-בעלים ויו"ר  -רמי לוי שיווק השקמה
 .52רמי שלמור-מנכ"ל שלמור אבנון עמיחי לשעבר ,יו"ר ומנכ"ל שלמור שרתי ניהול
 .53שי פלדמן-מנכ"ל חברת הביטוח AIG
 .54שרגא ברוש-יו"ר התאחדות התעשיינים
 .55שרה ארונסון
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