תחום

שם ותפקיד

אופנה
אקדמיה
ארגונים יהודים דיפלומטיה

שחר אבנט
פרופסור גור אלרואי
נשיא אוניברסיטת חיפה ,פרופסור רון רובין
נשיא אוניברסיטת תל אביב ,פרופסור אבנר פורת
ד"ר מיכה גודמן
נשיא האוניברסיטה העברית ,פרופסור אשר כהן
רקטור האוניברסיטה העברית ,פרופסור ברק מדינה
מנכ"ל האוניברסיטה העברית ,ישי פרנקל
פרופסור דוד פסיג
פרופסור אסא כשר
פרופסור מרסל מחלוף
רקטור אוניברסיטת בן גוריון ,ד"ר חיים היימס
חתן פרס נובל ,פרופסור ישראל אומן
נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה ,פרופסור אוריאל רייכמן
פרופסור גיל טרוי
הרב בנג'י לוי ,מנכ"ל מוזאיק יונייטד
הרב דורון פרץ ,יו"ר המזרחי העולמי
יצחק בוז'י הרצוג ,יו"ר הסוכנות היהודית
גידי מרק ,מנכ"ל תגלית
דנה סנדר מולה ,מנכ"ל מומנטום
הלל ניומן

חברה אזרחית

דני דיין
יותם ברום ,מנכ"ל פנים
אסף בן מלך ,יו"ר נאמני תורה ועבודה
תהילה פרידמן
שמואל שטח ,מנכ"ל נאמני תורה ועבודה
ערן שישון ,מנכ"ל קבוצת ראות
אלוף (מיל ).עמוס ידלין
ספיר בלוסר ,יו"ר התאחדות הסטודנטים

חינוך
כלכלה ועסקים
מוסיקהמנהיגות דתיתמשפט

דני זמיר ,יו"ר מועצת המכינות הקדם צבאיות
מרים פרץ
אלוף (מיל ).אליעזר שקדי
אבי חסון
פרופסור יוג'ין קנדל
מרים פסברג
מייקל אייזנברג
ג'ון מדווד
אבנר סטפק ,סגן יו"ר מיטב דש
אסתר ראדה
איילה אינגדשט
אריאל מויאל
הרב רונן לוביץ
הרב עמיחי אליהו
הרב דוד סתיו

השופט אליקים רובינשטיין
מיכל בירן
נחמן שי
ח"כ עמר בר-לב
אברהם נגוסה
איילת נחמיאס ורבין
רחל עזריה

נבחרי ציבור
ספורט
פעילות חברתיתקולינריה רפואה
פילנתרופיה

ח"כ איציק שמולי
שמעון סולומון
ח"כ יואב קיש
עליזה לביא
ח"כ מיקי לוי
ח"כ אילן גלאון
השרה יפעת שאשא-ביטון
איתן כבל
רונית תירוש
ח"כ איילת שקד
ח"כ יועז הנדל
שולי מועלם-רפאלי
ח"כ חילי טרופר
ח"כ יאיר לפיד
השרה ציפי חוטובלי
השר בצלאל סמוטריץ
ח"כ עומר ינקלביץ
ח"כ אסף זמיר
ח"כ אורית פרקש-הכהן
ראש העיר רמת גן ,כרמל שאמה-הכהן
ח"כ עידן רול
פרופסור מנואל טרכטנברג
מורן סמואל
אריק זאבי
נעם גרשוני
שגיא מוקי
נבחרת האמנים בכדורגל
אורן סמדג'ה ,המדליסט האולימפי הראשון של ישראל
טל ברודי
אלמוג כהן
תומר חמד
ערן זהבי
איתי שכטר
חן עזרה
מירב גלילי
סילבן אדאמס
יוסי הולנדר
בל אגם
אוהד חזקי ,מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב
אלוף (מיל ).דורון אלמוג
עופר נוימן
מאיר אדוני

תקשורת
תרבות ובידור

ד"ר אסנת לב ציון קורח ,מנהלת ביה"ח שמיר
סיון רהב מאיר
צביקה קליין
יעקב גרודקה
בעז ביסמוט
נורית קנטי
רזי ברקאי
שרה העצני-כהן
טיטי איינאו
גורי אלפי
דני רופ
מורן אטיאס
רותם סלע
אסתי עלמו-ווקסלר

תרבות ובידור

גל אוחובסקי
מנכ"לית קרן גשר לקולנוע

