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 טייטל שם מס'

 רו"ח בכירה, סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל רגינה אונגר 1

 יזם, מנכ"ל ומשקיע מתחום ההייטק אוסטפלד אבי  2

 יו"ר ועדת כספים התאחדות התעשיינים אלמן דן  3

 אלקלעי אלה  4
ניהול קרנות נאמנות וסמנכ"ל  IBIיו"ר הדירקטוריון 

 בית השקעות IBIפיתוח עסקי 

 רו"ח ויזם עצמאי אשכנזי מודי  5

 מנכ"ל רושדי תעשיות מזון באשיר עארף  6

 מנכ"ל איגוד השיווק הישראלי בירו )עו"ד(תלמה  7

 ממייסדי אורמת וכלת פרס ישראל ברוניצקי דיתה  8

 ממייסדי אורמת וחתן פרס ישראל ברוניצקי יהודה  9

 נשיא ומנכ"ל מלאנוקס וולדמן איל  10

 BGN Technologiesיו"ר  ויזר גיל  11

 מנכ"ל חברת תמר פטרוליום ויסמן ליעמי  12

 יו"ר קבוצת ויסוצקי זידלר שלום  13

 מנכ"לית זיו )ד"ר(ויוי  14

 gm Orbs זימלר מיכל  15

 מנכ"ל אבוג'ן חביב עופר  16

 יו"ר קבוצת חינאוי חינאוי רוגיט  17

 יזם ומנכל דהטיים טרלובסקי ניר  18

 מייסדת -אלפא אומגה יונס רים  19

 מייסד ומנכ"ל גזית גלוב בע"מ כצמן חיים  20

 איש עסקים טפק צבי ס 21

 איש עסקים ויזם חברתי גיורא ענבר 22

 זינגר אבןשותף מנהל, גיזה  פילוסוף יריב  23

 מנכ"לית ויסוצקי צור נילי  24

 יו"ר קרסו מוטורס קרסו יואל  25

 מנכ"לית רסיפארם קצ'לסקי סילביה  26

 רדו חנה  27
מובילת מיזמים עסקיים חברתיים בפריפריה 

 הישראלית

 משפחת סטלה ויואל קרסו -מנכ"לית קרן ביחד אורן -רזיעתר  28

 פטרוליוםמנכ״ל נאוויטס  רייכמן חנן  29

 מנכ"ל גאלס ביו בע"מ שביב הילה  30

 סמנכ"ל מו"פ בחברת ביוטק "נאוטקס" שחר מיכל  31

 יו"ר מקאן אריקסון שילוח אילן  32

 (HERTZמנכ"ל קשר רנט א קאר ) שמעוני דני  33

 אשת עסקים תורי אורלי  34



 יו"ר קבוצת גולף לשעבר  אפי רוזנהויז 35

   עמי אראל 36

   אריזון רענן  37

   ביגר אברהם  38

   בן שלום יוסי  39

   ברעםאמיתי  40

   גרבר רפי  41

   דור עידו  42

   דנון חיים  43

   הרצברג מקס  44

   וולפמן רונן  45

   וייסברג רון  46

   חן אמיר  47

   טיסר שלמה  48

   מוסלר אבי  49

   מורן דב  50

   נויגרטן אילן  51

   ילברברג ז-נחוםסוזנה  52

   פורת יעל  53

   פילץ אלון  54

   קוק עדו  55

   שטימברג עמיחי  56

  אבי אורטל 57

  אורי יהודאי 58

  אילת קרסו 59

  אילת רוזן 60

  איציק אנג'ל 61

  אודי אילן 62

  גדעון תדמור 63

  גיל אגמון 64

  זיאד עומרי 65

  יוסי אלמלם 66

  יוסי פייט 67

  ליאת קליגר 68

  עינת יוזנט רביד 69

  ערן זמורה 70

  צביקה גיור 71

  צביקה לימון 72

  רובינשטיין-קרין מאיר 73

  רחלי גנות 74

  אודי  דגני 75

   

   
 


