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OR Movement- Building the Future of Israel Together 

VISION
The State of Israel becomes the best country in the world to live in. It is united, stable,
safe, and growing in a variety of fields in all parts of the country, for all citizens. It is a
country with three thriving centers (Negev, Tel Aviv/Jerusalem, Galilee) each offering a
unique high quality of life.

INNOVATION
We created a mechanism to unify the Government, Private and Public sectors around a
shared vision and roadmap. In lockstep we execute nationwide projects, develop a new
generation of leaders, and build a strong foundation for future growth. Our methodology
is known as a “Flywheel” and creates significant economic and social impact through
bottom up-solutions and top-down policy change.

ACTION
As a collective, we transform the periphery of Israel into economically and socially
sustainable growth engines by investing in Economic & Social Development, Urban
Planning & Development, and Community & Bridge Building initiatives. We take actions
to ensure a resilient and sustainable State of Israel.
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OR Movement – From Pioneering to the Israel 2048 Vision



20 YEARS OF LIGHT and this is just the beginning… 

OR MOVEMENT
MAJOR
MILESTONES

AWARDS

GOVERNMENT 
DECISIONS

2002
Establishment
of the
OR Movement

2003
Establishment
of the Information 
Center for the
Negev & the Galilee

2005
Establishment of 
METZUDOT for 
projects in the 
Negev & the Galilee

First decision for the 
National Plan for 
the Southern Negev 

President’s
Volunteer Award

1999-2001
Establishment
of Sansana (1999) and 
Merhav Am (2001)

Resolution for the 
establishment of the towns 
Merhav Am, Be'er Milka,
Harob HaGalil and Vishachar, 
Ramat Arbel, Michal, Kasif

2004
Establishment
of the towns
Givo't Bar & Eliav

A decision to 
Establish the 
town of Tzukim

2007
Establishment of 
a center for 
communities in 
the Galilee

2006
Establishment
of the permanent 

townof Beer Milka
& Mitzpe Ilan

Second decision for 
the National Plan for 
the Southern Negev 

2008
Establishment 
of the periphery 
lobby in the 
Knesset 

2009
The re-establishment 
of Retamim
Har Amasa becomes a 
community-based 
town
The Calcalist
conference with Prof. 
Nouriel Roubini 

2010
Starting work
In the cities of 
the Negev & the 
Galilee

Prime Minister’s 
Award for Innovation 
& Entrepreneurship

2011
Establishment of 
Hiran
Opening of EMC in 
the Negev
Andrea Bocelli 
concert in Masada 

Establish the region 
of Mevo'ot Arad
Knesset Speaker’s
Award
for Quality of Life 

2013
The 
establishment 
of Carmit

Decision to promote the newly 
established towns of Hiran & 
Mitzpe Ilan
Decision to create the Visitor's 
Center for relocation
Decision to adopt a new 
national plan for IDF camp 
relocation to the Negev

2012

Yigal Alon Prize for 
Pioneering Excellence 

Finished the 
expansion of 14 
communities in 
the Galilee

2014
The first economic 
conference in the 
Negev

2015
Establishment of 
the World 
Leadership Council 
(WLC)

Decision to examine 
the new towns/villages 
in the Negev
(Diya, Neve Daniel, 
Eshel HaNasi, Shelach, 
Nitzanit, Neve Gurion) 

2016
Formation of 
the "Israel 
2048" Vision

2017
Establishment of 
the 'Gateway to 
the Negev' 
Visitor's Center 

2018
Development of a 
new neighborhood-
living model called 
"Communihoods" 

Decision to 
establish the new 
town of Kfar Shiluv

2019
Development of the 
"Equitable Cities" 
initiative for 4 cities 

2020
The recruitment of 
29,000 volunteers 
for the project 
'One Heart' during 
COVID-19

Decision to establish
a new town in the
Sdot Negev Regional 
Council area

2021
The development 
of the "Medina 
Le'Mofet" project 

Decision to 
establish a cross-
tribal Beduin
community in the 
Negev 

2022

A program to encourage 
demographic growth & 
sustainable economic 
development for 
neighborhoods in the 
eastern Negev region

Freedom of the City Award
from Ofakim

Establishing the
permanent town 
of Dror

2048
8,000,000
Residents of
The Negev &
the Galilee 



PUBLIC & COMMUNITY BUILDINGS
107

GOVERNMENT DECISIONS

IMPACT GROUPS
42

64
COMMUNITIES

NEW TOWNS
8

22

PIONEERS RELOCATED
TO THE NEGEV & THE GALILEE

49,416

4.2B$
FINANCIAL IMPACT 

435K
SOCIAL IMPACT

BENEFICIARIES

OR MOVEMENT – ACHIEVEMENTS 2002 - 2023
Manara

Kfar Youval
Kfar Bloom
Kfar Sold

Sde Nehemia
Mahanaim

Hazor ha Glilit

Dgania b

Misgav Am

Kiryat Shmona
Shtula

Maalot Tarshiha
Esh’har

Moran
Hukuk

Lavi
Beit Rimon

AccoHaifa
Nazrat Elit

Tiberias
Beit SheanMitzpe Ilan

Maale Gilboa
Neve Eitan
Kfar Rupin

Tel Aviv

Jerusalem

Erez

Paamey Tashaz
Nahal Oz

Eliav
Klahaim

Beit Kama
Dvir

Shomria
Lahav

Sansana
Kramim

Ein Gedi

Arad

Neve Zohar

Shuva
YoshviaRahat

Givot Bar

Har Ha MasaChiran
Hura

Sufa

Holitרהוז

GvulotNeve 
Zohar Be’er ShevaBeer Milka

Kadesh Barnea
Khmehin Retamim

Shizaf
Tlalim

Nizana

Dimona
YeruhamMirhav Am

Mitzpe Ramon

Sapir

Tzukim

Yahel

Eilat

Malkia

Beit aEmek

Shlomi

Zfat

Netivot
Sderot

Karmit
Ofakim
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RELOCATE
150,000

PIONEERS

CREATE
10,000

QUALITY JOBS

TRAIN
300

LEADERS

GENERATE
$4.2 BILLION

OF GOV FUNDING 

FOSTER
A COMMUNITY
OF MILLIONS

OF DEDICATED 
VOLUNTEERS

OR MOVEMENT - GOALS
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OR MOVEMENT – MAIN ACHIEVEMENTS 2022 

PROMOTING 
GOVERNMENT 

DECISIONS
1. THE EASTERN NEGEV

2. IDF RELOCATION TO THE 
NEGEV

$123M

4 NEW PARTNERS
+ $2M GIFT

FOR THE NEW OFAKIM 
INNOVATION

CENTER

2,000 
PARTICIPANTS IN 

COMMUNITY ACTIVITIES
LED BY THE 

NEIGHBORHOOD’S LOCAL 
LEADERSHIP

4 GOVERNMENT 
DECISIONS

ESTABLISHING
THE COMMUNITIES OF KASIF, 

MEVO’OT, DIMONA &
A CROSS-TRIBAl

BEDUIN COMMUNITY

2,400
NEW PIONEERS

IN THE
NEGEV & THE GALILEE

80,115,445
EXPOSURES

TO OR MOVEMENT AD 
CAMPAIGNS FOR THE 

NEGEV & GALILEE

7,500
VISITORS

FROM A RANGE
OF AUDIENCES

$4.2M
DONATED TO THE 

OR MOVEMENT

$2.8M 
RAISED FOR

JOINT VENTURES
WITH THE

GOVERNMENT

20 CLAUSES
IN THE

COALITION AGREEMENTS
WERE INFLUENCED IN FAVOR

OF THE NEGEV & GALILEE



OR MOVEMENT – GOALS 2023

RELOCATE
5,000

PIONEERS

INTRODUCE 
ISRAEL 2048:

THE CENTENNIAL 
PLAN

PASS THE LAW
FOR THE FUTURE 

OF ISRAEL

FORM 3-4 
EQUITABLE CITIES

ADVANCE
8

COMMUNITIES

DEVELOP
4-6 ECONOMIC 

CLUSTERS

LAUNCH
NATIONAL 

AWARENESS 
CAMPAIGN-

“ISRAEL 2048”

ESTABLISH
THE NORTHERN
OR MOVEMENT 

CENTER

RAISE
$6,899,390
IN FUNDS

PLAN
2 NEW REGIONS



$52,000
GDP per capita in 2022,
on the rise continually

$82B
in total purchase and 

issuance transactions of 
Israeli High-Tech in 2021

60%
government debt to 

GDP ratio in 2022, 
lower than the 

average in OECD 
countries

+100
Laws and regulations 

granting accessibility for 
disabled people

4.3%
Unemployment

rate in January 2023

8.5%
of the GDP stems 
from the national 

expenditure on 
health in 2020

9.6M
residents in Israel, an enormous 

population increase from the 
initial 600K residents at the 

establishment of the state in 
1948

50.1%
Of the population 

holds a higher 
education degree

76.7
Grade on the 'Ease 
of Doing Business' 

index

Rate of poverty in the 
Negev and the 

Galilee, compared to 
an 8% rate in the 

center

27%
Grade on the Gini 
index, pointing to 

high inequality

35

of the population 
suffers from depression 

or anxiety

18%
discrepancy rate among 
PISA test scores in Israel 

compared to OECD 
countries

10%

higher rate of traffic 
congestion compared 
to the average in OECD 

states

x3.4
lower work 

productivity than the 
average in OECD states

20%

of the population 
reported that they felt 
unsafe walking alone 
near their homes at 

night

12%

CROSSROADSISRAEL 2023



ISRAEL 2048 – Continuing Trends
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TRANSPORTATION – 5 hours of waiting time in daily traffic jams in the Gush Dan

HEALTH – 20% drop in the number of beds per person in Israel

EMPLOYMENT – 30% of all jobs are in danger of disappearing

HOUSING – housing costs have tripled in the country's center

PERSONAL SECURITY – 2X as much crime in the country's center



Global Crises expected to worsen by 2048

CLIMATE

HEALTH

ENERGY

SECURITY

FOOD

ECONOMY

COMMUNICATIONS



Geocartography survey for the Or movement, December 2021, a representative sample of the population in the State of Israel, the sampling error range 4.38% +/-

Citizens of Israel are Pessimistic about the Future

60%
believe the State will not supply 

the needs of citizens in an 
optimal manner

56%
believe that in 2048 the 

situation will be worse than 
the current one

75%
believe population density will 

become unbearable



ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,הראס ףכ ובא
םולש בגש תימוקמ תצעומ שאר ,רמאערמעמ ובא
טהר תייריע שאר ,זיאפןאביהס ובא
םולש בגש תימוקמ הצעומ רבזג ,הדועןאחירס ובא
 הצעומ ילכלכ חותיפ להנמ ,עידוו 'גא'גע ובא
הפיסכ תימוקמ
בגנב הרערע תימוקמ הצעומ שאר ,ףיאנרארע ובא
רחמו םויה הרובחת ר"וי ,םייח םריבא
healthy.io דסיימ ,ןתנוהי ירידא
 ןוכישה דרשמ תובשייתההלהנימ שאר ,הליש רלדא
יוניבהו
ןוכיס ןוה עיקשמו םיקסע שיא ,יטומ ןייטשלדא
הלכלכל תימואלה הצעומה שאר ןגס ,לבוי ןומדא
םחורי תימוקמ הצעומ תשאר ,לט הנחוא
 ינוגרא חותיפו עדי תיל"כנמס ,הריש הנחוא
דלישטור תויופתושב
DAO ל"כנמ ,ינדרגנוא
המדא ,IMAרטסאלק קוויש ,הטיריקסבורטסוא
CDI תונשדחה זכרמ ל"כנמ ,ויז קפוא
 לארשיל תודותע ,ריכב ףגא שאר רבעשל ,ןמרה ירוא
מ"הור דרשמ
יברעמ בגנ םירבעמ תלהנמ ,היבא יאלוזא
DELOITTE תויושר לוכשא להנמ ,ןורהא יאלוזא
לארשי
יחרזמ לילג לוכשא ל"כנמ ,םרוי יאלוזא
רגה ,תוינידמ םודיק םוחת להנמ ,ירוא רגניטא
בגנה תצעומ ,ל"כנמ ,ןהויןלטא
"תוליבומ" ר"וי ,ילחרםיובנביא
Aleph ןרק להנמ ףתושו דסיימ ,לקיימ גרבנזייא
הפיח תצובק לועפת ל"כנמס ,ןורש לייא
 קיתתקיזחמו ריעה שאר תכשל תלהנמ ,ילוש זוליא
הנומיד תייריע הביבסה תוכיא
הנומידד"פקה ל"כנמ ,יבאילקיה 'גניא
 זוחמ ןופצ תיזוחמה הדעווה ר"וי רבעשל ,ירוא ןליא
רוא תעונת ,ןופצ
הנידמה תוביצנב היגטרטסא ףגא שאר ,הימחנ סיריא
היזיוולטו וידר תשאו תיאנותיע ,רמת םולש שיא
םוסק-לא תירוזא הצעומ שאר ,המאלסשרטא לא
 הוונ תירוזא הצעומ שאר ,םיהרביאהלשאוה לא
רבדמ
טהר ריעה שאר ןגס ,ד'גאמתאלאמכ לא
ילאו ןפוא תיל"כנמ ,יריש שיבגלא
הנומיד םיריעצ זכרמ להנמ ,לאידע יגלא
 רפסה יתב 'ולקניא' תדסיימו תיל"כנמ ,ידערלושטלא
םיליכמה
 םיקסע יושירו םודיק תקלחמ להנמ ,דאס סאילא
יחרזמ בגנ לוכשא
 תוינוריעל העונתה– בחרמ תיל"כנמ ,הלאירדנסכלא
לארשיב
ןונכתה להנמ ל"כנמ ,יפרחילמלא
רתימ תימוקמ הצעומ ל"כנמ ,ןויצםלמלא
עיבאני תתומע ,ל"כנמ ,דמחומיראבנלא
 תימוקמ הצעומ שאר ,דבעהרסאסנזיזעלא ד"וע
הפיסכ
הרוח תימוקמ הצעומ שאר ,סבאחהנואטעלא
 תייריע תילכלכה הרבחה ל"כנמ,דומחמרומעלא
טהר
 םירע ןונכתל המגמה שאר ,תירונ יספלא 'פורפ
ןוירוג ןב תטיסרבינוא
םיקפוא ל"כח ל"כנמ ,ןורהא ץבקלא8
םיקפוא ס"נתמ להנמ ,ישיעלקלא
 אישנ ,יקסעה רזגמה תואישנ ר"וי ,יבוד יתימא
םירכיאה תודחאתה
 לת תייריע ,ידוסי לע ךוניחל ףגאה תלהנמ ,יתורלזנא
ביבא
SunDo תיל"כנמו תדסיימ ,לאתב ןילוסא

ןונכתה להנמ שאר רבעשל ,יאמש ףיסא 'פורפ
ןומר הפצמ םיריעצה זכרמ להנמ ,ףסאדורלסקא
הביבסה תוכיאו תואלקח םוחת שאר ,הליה ןמרקא
ילאו ןפוא ל"כנמ ,יסוי ןמרקא
– היגטרטסאו ןונכת ףגא תלהנמ ,ילרואבאירא ד"וע
ןוכישה דרשמ
 תדעו ר"וי ,רצואה דרשמ ל"כנמ רבעשל ,באירא םורי
רשועה ןרקב תועקשהה
יתוגהנתה ןלכלכו גולוכיספ ,ןד ילאירא 'פורפ
קרב ינב תייריע רבזג ,קירא רלדא
ןוכישה דרשמ ,לכימ ןרא
תרפ ךרדו דחא בל ר"וי יתרבח םזי ,זרא לשא
תוביתנ יגטרטסא ןונכת ףגא להנמ ,לצרהברהב
 םיריעצ זכרמ תיתרבח תוברועמ תזכר ,רומ הנדהוב
םיקפוא
דלישטור ןרק ,היפורתנליפ להנמ ,ילאךוב
ימוקמה ןוטלשל תושרה ר"וי ,םייחסביב
 זכרמה ר"וי ןגס ,הנומיד תייריע שאר ,ינב ןוטיב
יחרזמ בגנ לוכשא ר"וי ,ימוקמ ןוטלשל
תילארשי העונת ,ףתוש ל"כנמ ,יתנןמריב
 היינבו תויתשת ףגא תיל"כנמס ,ירישימיסמ-רכב
םינלבקה תודחאתה ,תיזוח
שדחה רמושה ,תוליעפ להנמ ,יחימע טולב
הנוכית הברע א.מ שאר רבעשל ,לייא םולב 'רד
 יתיישעתו ירוזא חותיפל אישנ ןגס ,ןדגרבמולב 'פורפ
ןוירוג ןב 'נוא
לשה זכרמ ,הליהקו תויופתוש תלהנמ ,לטומחקנלב
תינוריע תושדחתהל תושרה להנמ ,רזעלארגרבמב
 תיב שארו בורח ןוכמ להנמ ,רשא הירא ןב 'פורפ
תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה
 ירוזא חותיפו תוימואל תויתשת ץעוי ,ןונמא ןהד ןב
ןוחטיבה דרשמ
 תימואלה הללכמה דקפמ ,רימא דוד ןב מ"לא
םוריחב תונתיאל
הנומיד ריעה סדנהמ ,יפר דוד ןב
AMCG הרובחתו תויתשת ,ילש דוד ןב
תיפורתנליפו םיקסע תשא ,היער סוארטש דוד ןב
פורתנליפ ,םיקסע שיא ,לאומש רורד ןב
דרע תייריע שאר ,ןסינ ומח ןב
ינורגאו יתליהק חותיפב החמומ ,יש ףסוי ןב
הביבסו םייח ,ל"כנמ ,ןרע ינימי ןב
 ימוקמ ןוטלשו םינפ םוחת להנמ ,רמתיא לארשי ןב
מ"הור דרשמ
ןלכלכ ,ןור יבצ ןב
אנומ תויצרא תוינכות להנמ ,לארשי תירטש ןב
 תיבחרמ הישעת תלהנמ שאר ,בוקעי ןועמש ןב
יחרזמ בגנ לוכשא
ל"הצ ,ת"גא שאר ,בקעי ו'גנב ףולא
ןקחש ,ריבדקדנב
םיס"נתמל הרבחה ל"כנמ ,לטסכסב
Agtech ,ןד הלוקב scoutהמדא
 תירוזא הצעומ חותיפל הרבחה תיל"כנמ ,ימענ רקב
הנוכית הברע
םינפה דרשמ ילכלכ חותיפ תלהנמ רבעשל ,תידא רב
 דיתעל הדבעמהו היגטרטסא תיל"כנמס ,רואילא רב
רוא תעונת ,לארשי
סבולג ר"וי ,הנולא ןוא-רב
יברעמ לילג םילוחה תיב ל"כנמ ,דעסמםוהרב 'פורפ
רחסמה תכשל ל"כנמס ,דג יליזרב
אנומ ל"כנמו דסיימ ,ףסארמירב
 לש גגה ןוגרא ,תיחרזא תוגיהנמ ל"כנמ ,ןור יאקרב
ישילשה רזגמה
- ןונכתה תכשל ,ןונכתה תווצ תשאר ,סיריא 'ץיבוקרב
םורד
םיבחרמ עדימ תוכרעמ להנמ ,סומע ירישב
 תושרב הלכלכו היגטרטסא הביטח להנמ ,ירוא יאבג

תונשדחה
רהדת ,דסיימו רוטקריד ,הצובקה ר"וי ,ליג עבג
יליזרב םילוחה תיב ל"כנמס ,יליג יתעבג 'רד
ןונכתה להנמ ,םורד זוחמ ןנכתמ ,רמותףלוהטוג
פורתנליפו םיקסע שיא ,יבאןמסטוג
פורתנליפו םיקסע שיא ,י'צראןמסטוג
פורתנליפו םיקסע שיא ,ירגןמסטוג
פורתנליפו םיקסע שיא,השמןמסטוג
תיפורתנליפו םיקסע תשא ,הלואפןמסטוג
הגנ תרבח ל"כנמ ,לואש ןייטשדלוג
InNegev ל"כנמ ,לייאגרובזניג
תולייא לבח תירוזא הצעומ שאר ,ןנח תניג 'רד
3 תווצ ,םילעבו ל"כנמ ,רינ עובלג
ןידמונמ ןרק תיל"כנמ ,ברימ ילילג 'רד
ע"תנ ל"כנמ ,םייח קילג
פאטראטס תרבח ל"כנמו דסיימ ,זעוב דעלג

BizWatchרבעשל ל"כפמה ןגסו
תינוריע תושדחתהל תושרה תיל"כנמס ,תניע ןונג
 םוחת תלהנמ שאר תינגס ,לאינד תוילגרמ ארג
הרובחתהתלהנימ ,מ"הור דרשמ ,המכח הרובחת
 ,רוביצה תואירבב החמומ ,רמתיאוטורג 'פורפ
תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמ רבעשל
יתרבח םזי ,קיציא שבד
ג"מק ל"כנמ ,ליג ןגד
היפרגוטרקואיג תצובק ר"וי ,הניר ינגד 'רד
 ןרק ,החוורו הרבח ל"כנמס ,ברימ דלומ הידד
ןמרטסוש
סדנהמ ,לארשי דוד
 תודחאתה ,תויתשת ףגא ר"ויו אישנ ןגס ,הקיבצ דוד
םינלבקה
 היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ר"וי ,רלפל דיוד
םורד זוחמ
 ,רוביצה תואירבב החמומ ,בדנ 'ץיבודיוד 'פורפ
ןוירוג ןב תטיסרבינוא
תורדש תייריע שאר ,ןולא ידיוד
יתרבח ליעפו םזי ,תנבל ןורוד
בגנ תמר תירוזא הצעומ שאר ,ןרע ןורוד
 תועקשה תביטח להנמ ,ל"כנמל הנשמ ,יסוי ירוד
חוטיב ללכ תרבח
 תייריע תיגטרטסאה הדיחיה להנמ ,רוצימעירמד
םיקפוא
הרובחתה דרשמ ,ןופצ זוחמ להנמ ,לארה יתמד
ל"קק ר"וי ,רטע ינד
רבעשל םירטס הדוס ל"כנמ ,םואבנריב לאינד
םיקפוא תייריע שאר ,קיציא ונינד
ס"נגהל דרשמה ל"כנמ ,קטייה םזי ,לארשירגיצנד
הווש ריע םזימ ר"ויו רבעשל
 דרשמ ל"כנמ רבעשל ,ץעוי ,ףסויןינזרד 'רד
תובשייתהה
םיקפוא םיריעצה זכרמ תלהנמ ,לטימ יערד
עבטה תנגהל הרבחה ,תיל"כנמ ,סיריא ןאה
 רעש א.מ תומייקו תונשדח םוחת תליבומ ,תנע סאה
בגנה
תונורחא תועידי ךרוע תינגס ,בהל סדה
תמזוי לארשי ףתושו דסיימ ,יבוקןמרבוה
'זארימ ןרק תיל"כנמ ,לוקינ דוה
לשא טניו'ג ל"כנמ ,יסוי ןמייה
רבעשל הקורי לארשיל הצעומה ל"כנמ ,שינייב הליה
רבעשל תורייתה דרשמ ל"כנמ ,רימא יולה
יעיברה ןועברה ,ל"כנמ ,באוי רלה 'רד
גרבמולב ןרק הריכב םוחת תלהנמ ,ןורש יחרזמה
ןוכיס ןוה ןרקב ףתוש ,םיקסע שיא ,יפא ץיבוקשרה
ןועמש ימס תללכמ תיל"כנמ ,רהז ןהכטרפלוו
םיס"נתמל הרבחה ר"וי ,יבאןמצרוו
CFO&Country ,ליגרלסייו Managerיישיוו תצובק
ריכשהל הריד ,ןונכת ל"כנמס ,לאירארלסכו

רמת תירוזא הצעומ שאר ,רינ רגנו
 דרשמ ,תוינידמ רקחמ םוחת להנמ ,לאימע לסו 'רד
ןוכישה
תיפורתנליפו םיקסע תשא ,הנינפ תירורד םייהטרו
MindCet ל"כנמ ,יבאיקסבשרו
תינוגרא תצעוי ,לגיס ןמדיו
ימואלה רוידה הטמ שאר רבעשל ,יקסלייב באז
בגנה יקשמ ל"כנמ ,דדוע ןולובז
תוביתנ תייריע שאר ,לאיחי רהוז
מ"הור דרשמ ,חותיפו ןונכת תווצ להנמ ,עובלגרנגיז
רגה ,תימדקא תלהנמ ,עטנ ויז
ןונכתה להנמ תשאר רבעשל ,רבלז תילד
שדחה רמושה ,ל"כנמ ,לאוי ןמרבליז
לארשיWEWORK ל"כנמ ,י'גנב רגניז
 תנגהל דרשמה ,ןופצ זוחמ תלהנמ ,תירודסיז
הביבסה
ןועמש ינב תירוזא הצעומ שאר ,רינ רימז
ךוניחה דרשמ ,פ"ומ תלהנמ ,ברימביברז
םישתכמ ל"כנמ ,המלש ןהירז
םימלת ל"כנמו דסיימ ,ויזיקצרז
ויז םילוחה תיב להנמ ,ןאמלס אקרז 'רד
 תמר חותיפל תילכלכה הרבחה ל"כנמ ,יזועשושבח
בגנ תמר תירוזא הצעומ ,בגנה
 הצעומה שארו ירוזאה ןוטלשה זכרמ ר"וי ,יש 'ג'גח
םיבחרמ תירוזאה
 םורופ ,לארשיב תונרקה םורופ תלהנמ ,הילט ברוח
תויפורתנליפה תונרקה
יגטרטסא ץעויו "תועקשה ברוח" ל"כנמ ,ברוח רואיל
לארשיס'גדירב ןרק להנמ ףתוש ,לג תויח
ןוירוג ןב תטיסרבינוא אישנ ,לאינד 'ץיבומייח 'פורפ
 תימואלה הצעומה שאר ןגס ,רואיל 'ץיבומייח
הלכלכל
םיקמעהו לילג לוכשא ל"כנמ ,ריאמ ילח
 םירקחמל אשאש זכרמ שאר ,המלש ןוסח 'פורפ
תירבעה 'נואה ,םייגטרטסא
 תודחאתה ןוזמה תוישעת דוגיא להנמ ,ביבא ינבצח
םיניישעתה
 ,תילכלכה הרבחה היישעת םוחת להנמ ,רעס יזרח
רמת .א.מ
 יוניבה דרשמ ,חותיפו ןונכת ףגא ל"כנמס ,ןתיא יט
ןוכישהו
ףופצ ,ףתושמ ר"וי ,ןולא לט
יגטרטסא ץעוי ,ןמיירפ לט
למע תשר ,תיל"כנמ ,ןיראק לט
ינורגא גולוכיספ ,םיאולימב ל"את ,יליג רימט
רבעשל הרובחתה דרשמ תיל"כנמ ,ןרק רנרט
 תימואלתינכתוEco-stem21 תלהנמ ,ילהי ובאי
י"שר ןרק םיקפואב תוניוצמל
 תרבח ל"כנמו דסיימ ףתוש ,דעלא ירואי

Cool.Energy
 ביבא לת 'נוא םיטפשמל הטלוקפה ,ירמוע ןילדי
רבעשל ריפס תללכמ אישנו
הירופ םילוחה תיב ל"כנמס ,בדניאדוהי 'רד
םינלבקה תודחאתה ,תויתשת הטמ שאר ,דוד ימולהי
לרטנס ןשיינ פאטרטס ,לדנק ןי'גוי 'פורפ
יטיליבומר'צויפ דסיימו ר"וי ,ירוא בגוי
םינלבקה תודחאתה ,ריניקסבשוי
 םיטנדוטסה תודחאתה ר"וי רבעשל ,ימולשבאיחי
לארשיב תויטנדוטסהו
 ןב 'נוא חותיפו רקחמל ןקידו אישנ ןגס ,זרקנילי 'פורפ
ןוירוג
4.0 היישעת החמומ ,רינ ביני
יחרזמ בגנ תויושר לוכשא ל"כנמ ,רזעילא בקעי
 תירוזא הצעומ יגטרטסא ףגא תלהנמ ,הננר בקעי
לוכשא
לוכשא תירוזא הצעומ שאר ,ידג ינוקרי

םיקפוא ל"כח היישעת רוזא להנמ ,ביבא ןהכ
 תעונת ר"וי ,מ"האר דרשמ ל"כנמ רבעשל ,ןליא ןהכ
רוא
יתרבח ןויוושל דרשמה ל"כנמ רבעשל ,יבא ןהכ
יח לת תללכמ ,ל"כנמ ,ילא ןהכ
 דרשמה תוינידמו ןונכתל הריכב תיל"כנמס ,תילג ןהכ
הביבסה תנגהל
 תירוזא הצעומ הצעומה תריכזמ ,תירונ דדח ןהכ
בגנ תודש
 דרשמ ,חותיפו ןונכת תווצ םוחת שאר ,חתפי ןהכ
מ"הור
יברעמ לילג לוכשא תיל"כנמ ,תא-יל ןהכ
ןופצ זוחמ ןנכתמ ,ןתנוהיטנאטיל ןהכ
הנומיד ס"נתמ להנמ ,םעונ ןהכ ד"וע
לארשיםוטסלא ל"כנמ ,ןרע ןהכ
םיפוצה ל"כנמ ,ילק ןהכ
 תרקוח הכרעהו רקחמל תושרה תשאר ,ילרנהכ 'רד
םינרוא ךוניחל תימדקאה הללכמה ,ןוכמב
הנומיד תייריע תירבזג ,המיס ןולחכ
 ,רניוו תחפשמ ןרק ,ד"וע ,רונילא שורית-ירותפכ
ISRAEL AT HEART ידסייממ
 הלכלכה דרשמ היישעת ירוזאלהנימ להנמ ,זוע ץכ
היישעתהו
הפי לארשיל הצעומה ר"וי ,םהרבא זוע ץכ
 זכרמ ,תועקרקו ןונכת םוחת תשאר ,הכלימ למרכ
ירוזאה ןוטלשה
 תודחאתה ,םדא חוכ ףגא ר"ויו אישנ ןגס ,הדוהי בתכ
םינלבקה
הלכלכה דרשמ ,הצאה תינכת להנמ ,לט ןרתכ
םינפה דרשמ ,ל"כנמל הנשמ ,ןוויס יבהל
 םיבאשמ זכרמ לש דסיימ אישנ ,ילומ דהל 'פורפ
םינפ ןוחטיבל דרשמה ,הנומשתירק
רבעשל זועמ ל"כנמס ,םות דהל
 תטיסרבינוא הקוזחתו הסדנה ל"כנמס ,רפועיסגול
ביבא לת
תיקסע היצמוטוא ץעוי ,ןוריקסני'זול
 דרשמ ,םיביצקתה ףגא שאר רבעשל ,רימא יול
רצואה
ףיטק פ"ומ ל"כנמ ,הירא יול
 תואלקחה דרשמ תישאר תינעדמ ,לכימ יול 'רד
רפכה חותיפו
 הרונמ תרבח ן"לדנה תוליעפ תלהנמ ,יזוע יול
םיחטבמ
לארשיWEWORK ן"לדנ אישנ ןגס ,יזוע יול
הפיח תצובק ל"כנמ ,יטומ ןיול
ןמרטסוש ןרק ,הריכב םוחת תלהנמ ,הננר ןיול
)וטאצול תאוטאצול( םיקסע תשא ,יתאוטאצול
 ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ רבעשל ,לארה רקול
זפ ןוירוטקריד ר"וי
 תודחאתה תילכלכה הקלחמה להנמ ,ויז רזל
םינלבקה
ץעוי ,ןושמשןמביל
בגנה רעש תירוזא הצעומ שאר ,ריפואןייטשביל
ריפש ,םיפסכ ל"כנמס ,ישדניל
תיתרבח הליעפ ,ינפד ףיל
ל"יכ טפסופ תונורתפ תביטח אישנ ,רפוע ץישפיל
םיקמעהו תרנכ לוכשא ל"כנמ ,רורד שולל
הנומיד תייריע שאר מ"מ ,דנומרא ירקנל
 תורבחו םיסכנ ריכב ףגא להנמ ,לאנתנ תודיפל
ןוכישהו יוניבה דרשמ
היישעתהו הלכלכה דרשמ ל"כנמ רבעשל ,דודרלפל
םיירוזאו םיינוריע םידומילל ןוכמה ,באויןמרל
 דרשמ ,תוינידמו ןונכת ףגא תלהנמ ,הנא רנרל
תואירבה
 תוישעתל דוגיאה תאישנ ,ןיראק ןייטשניבור רייאמ
תומדקתמ

 דרשמ ,הרקבו ןונכת ףגא להנמ ,יבא ריאמ
תובשייתהה
 חותיפו תואלקחה דרשמ בגנה זוחמ להנמ ,באוי גרומ
רפכה
יחרזמ בגנ לוכשא ןונכת ףגא תלהנמ ,ברמ דרומ
 הימיכל הקלחמה תשאר ,יליל ךלילהקדנומ 'רד
ריפס תללכמ םייחה יעדמו
רתימ תימוקמ הצעומ שאר ,ןועמש זוזמ
 ,ל"כנמל הנשמו דחוימ םידיקפת להנמ ,ןבטסוימ
מ"הור דרשמ
ביבא לת תייריע ,םיריעצה תדיחי הנוממ ,הלוו לאכימ
רבעשל 'ןופצ תודותע' תלהנמ ,ןיקייר לכימ
לכירדא ,איגיקסבלסולימ
 ילכלכו יגטרטסא ןונכתל הריכב תיל"כנמס ,לט סלימ
הינבל תילארשיה הצעומה
לארשי דלישטור הד דנומדא ל"כנמ ,רגילק יקימ
רידנג ןרק תלהנמ ,המענ ןרימ
רבעשל הסדה םילוח תיב ןוירוטקריד ר"וי ,זרא רצלמ
ן"לדנה םוחתב החמומ ,לייאוממ
 החוורה דרשמ ,םיקיתו םיחרזא להנמ שאר ,בירי ןמ
יתרבחה ןוחטיבהו
ןיעקרקמה יאמש תכשל ר"וי ,םייח יתליסמ
 תובשייתהו חותיפל תושרה ל"כנמ ,ריאי ןיעמ
בגנב םיאודבה
ןומר הפצמ תימוקמ הצעומ שאר ,ינור םורמ
WIX ,תיקסעה תוליעפה תלהנמ ,עבש תב השמ
לארשי
 תילועפת תוניוצמל הדיחיה להנמ ,יתיאןירגנ
ל"יכ תונשדחו
םשו די תיל"כנמ ,תירודקבונ
יחרזמ לילג לוכשא תיל"כנמ ,רוצ תירונ
דלישטור תויופתוש תיל"כנמ ,תנע איבל הימחנ
בגנה רעש יגטרטסא ףגא שאר ,רואיליקסינ
 הלכלכל תימואלה הצעומה שאר ןגס ,לירב רינ
רבעשל
Head of Java and Integration Matrix ,ויזטכנ
 תיריוואה היישעתה ל"כנמ )'לימב ףולא( ,רפש דורמנ
רבעשל לארשיל
הרובחתה דרשמ ,הענ ץישפיל לגס
 ,חרוא ריכב רקוחו ריכב ל"כנמס ,לאיראןמלבוס 'רד

INSS
ןוכישה דרשמ תישאר תילכירדא ,דרו ןממ ןומולוס
 ,תיברעה הרבחב יקסע חותיפ תיארחא ,דועסמהינוס

DELOITTE
תוליא לבח א.מ הישעת ירוזא להנמ ,בדנקראטס
לארשי טניו'ג תיל"כנמ ,חלש לגיס
דרע היישעת רוזא להנמ ,לאנתנןיקמיס
סבולג תכרוע ,המענרלוקיס
'זארימ ןרק תוריית םוחת להנמ רבעשל ,רימא עלס
לארשי יעקרקמ תושר םורד בחרמ ןנכתמ ,יגח עלס
המיבה ןורטאית ,ל"כנמ ,םענ למס
היגטרטסאיאקמס ל"כנמ ,היצמאיאקמס 'רד
 יעדמל הטלוקפה ןקידו הנידמה עדמל ,יתיאדנס
ביבא לת תטיסרבינוא ,הרבחה
םיקפואב םילייא םיטנדוטסה רפכ להנמ ,דוד ונרס
 בגנ לוכשא ילכלכ חותיפו יגטרטסא ןונכת ,לבוי ויתס
יברעמ
י"מר ל"כנמו ,ןורמוש לאידע
 ןוחטיבל תימואלה תושרה תיל"כנמ ,תינור הידבוע
יתליהק
 ,תוגיהנמל תימואלה השרדמה שאר ,ןגד ירמוע
תוביצנב לוהינו לשממ
בגנ תודש תירוזא הצעומ שאר ,רימתןאדיע
תילארשי העונת ל"כנמ ,םשל םליע
תוירוזאה תוצועמה ר"וי ,בוטיר רימע
ירב לסאר ןרק ,חותיפ להנמ ,קנרג תימע

 תייריע ילכלכ חותיפל הקלחמה להנמ ,דדוע רמע
הנומיד
"השדח חור" תיל"כנמ רבעשל ,תילכירדא ,סייו רבנע
בגנה ןדיע היישעת רוזא ל"כנמ רבעשל ,השמ לואפ
תוקד15 תיל"כנמ ,הרל ןראפ
ירוטוטטס ןונכתו ץועי ,הנדע ורדפ
'רוזחימןסקלד' תצובק תיל"כנמ ,ןורשןמרטופ
 ר"ויו הינבו תומזי ר"וי ,אישנ ןגס ,םייח חמצןילגייפ
םינלבקה תודחאתה ,ץרפמהו הפיחב םינלבקה ןוגרא
םתוח ,תיל"כנמ ,הנדקינייפ
 ןוכמ יאלקחה רקחמהלהנימ שאר ,ילאןמרנייפ 'פורפ
ינקלוו
יברעמ בגנ לוכשא ל"כנמ ,ירואוטניפ
ימואלה תורישה תושר ל"כנמ ,ןבואריקסניפ
 תוינידמ ןונכתו היגטרטסא תיל"כנמס ,לכימ קניפ
היישעתהו הלכלכה דרשמ
פורתנליפו םיקסע שיא ,ןאיבונקסיפ
היישעתהו הלכלכה דרשמ ל"כנמ רזוע ,יקוש זוריפ
המינפ אישנ ,ישןוריפ
 ףתוש דסיימו תודוצמ תרבח ל"כנמ ,ריפוא רשיפ
רוא תעונת
ןוינכטה ,ןונכתל גוחה שאר ,הנינפטואלפ 'פורפ
תוינידמ ירקחמל ידרחה ןוכמה ר"וי ,יאלפ ילא
 תומזי ףגא תלהנמו תיל"כנמס ,ןתינ ןמדלפ ד"וע
םינלבקה תודחאתה ,הינבו
 זוחמ הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ר"וי ,דדוע סולפ
ןונכתה להנמ ,םורד
םינלבקה תודחאתה ,CONTECH להנמ ,יחצ וטלפ
 Director, head of Israeli operations ,ןוריטנילפ

Continental
 םיטפשמה דרשמתי"לכנמ ,ימא רומלפ ד"וע
 לע תחקפמה תימואלניבה הצעומה תרבח ,)רבעשל(
 םדא תויוכז אשונבקובסייפ
 םיציאמ- לוסנוק" ןוגרא ל"כנמו דסיימ ,שאוי רומלפ
"םיקסע
 ןונכת ,םינפ ףגא ל"כנמס ,לאיבאראקרופאסנפ
מ"הור דרשמ ,חותיפו
ןולייא יביתנ ר"וי ,ןיסקמגרבספ
IMPACT!תוגלימ תינכת תלהנמ ,הנרוא חספ
םידיתע רקוח ,דוד גיספ 'פורפ
עבטו הביבס רומיש ל"כנמס ,ריניאפפ
היגרנא רימש חטבמ ל"כנמ ,רואיל רברפ
 חותיפו ןונכתל תושרה תלהנמ ,יתור אכירא-םורפ
תואלקחה דרשמ ,תובשייתההו תואלקחה
י"מר ,היגטרטסא ל"כנמס ,ריאמ ירפ
םלשה בחרמה– םזימ ליבומ ,קחצי ןמדירפ
תיגטרטסא תצעוי ,תלייא שירפ
 םירע יוניבו הרוטקטיכרא ,ןונמא לקנרפ 'פורפ
ןוינכטב
י"תנ ל"כנמ ,םיסינ ץרפ
רבצ תאפרמ ,יאופר להנמו דסיימ ,ינור רבצ 'רד
ל"יכ ל"כנמו אישנ ,ביבררלוצ
שעג תרבח ל"כנמ ,איג רוצ
דרע תילכלכה הרבחה תיל"כנמ ,הליה יחצ
לוטינו ןעטמ יפוסמ ןממ ל"כנמ ,זעוב רירפצ
 ןוה ןרקל ץעוי ,רבעשל לארשי קנב ל"כנמ ,יזח ולאק
SIVF ןוכיס
 דרשמ ,תויתשת םואיתו ןונכת להנמ שאר ,יש םדק
הרובחתה
Buildinn ל"כנמו דסיימ ,רינ ןרוק
 תויגולונכטל הטלוקפה תינקיד ,הליג ץרוק 'פורפ
HIT ,ןולוח יגולונכטה ןוכמה ,הדימל
 תלהנמו ןונכתהלהנימ תווצ תשאר ,הנאיד ץרוק
םורד זוחמ ןונכתהלהנימ ,םוחת
 הרבחה ל"כנמו דסיימ ,לאפר איבלץיבלישוק
תינוריע תואלקחל

 שארו תויתשת םוחת תלהנמ ,לחריקסבשוטק 'רד
םורד זוחמ ןונכתהלהינמב ירוזא תווצ
םורד פ"ומ להנמ ,רואיל ירטק
הנומיד תייריע )ל"כנמ( ריכזמ ,יקוש ןיילק
םיקפוא תייריע סדנהמ ,יקימ ןופק 'רדא
לארשיב סנ ןרק תלהנמ ,הילדוא י'צורק
ירבע עבט תלהנמו תדסיימ ,תניע רמרק
2040 ל"קק ,buildnnovation ל״כנמ ,ןרילא ןרק
 לארשי בחרמ תלהנמו תדסיימ ,טיבש ןמרבליז ןרק
IDEA International 'בחב
ינברוא ףרגואיגו םירע ןנכתמ ,יסיאמחםסאר 'פורפ
 ןב תטיסרבינוא תאישנ רבעשל ,ימרכ הקבר 'פורפ
ןוירוג
הנומיד ד"פק לועפת ל"כנמס ,ןדיע בגר
םיקפוא הקוסעתה תכשל להנמ ,ייסכלאבונוידר
 דרשמ תוינידמ ריכב םוחת להנמ רבעשל ,רימא ןיבור
היישעתהו הלכלכה
יחרזמה בגנה לוכשא ילכלכ חותיפ להנמ ,לאוי ןיבור
תליג רקחמ ןוכמ להנמ ,ןרע הוור 'רד
 ,יתליהק ןוחטיבל תושרה להנמ ,רזעילאםואבנזור
םינפ ןוחטיבל דרשמה
םחורי יגטרטסא ןונכת ףגא תלהנמ ,ידע גרבנזור
 ,םיירזגמ ןיב הלועפ יפותיש םוחת שאר ,תניע ןנור
מ"הור דרשמ
 תויתשת תביטח שאר ,יללכה בשחל ריכב ןגס ,לבוי זר
רצואה דרשמ ,םיטקיורפו
 יאופרה זכרמה ,תונשדחה זכרמ להנמ ,ירוא טר
לילגל
תובשייתהל הביטחה לכירדא ,לאוי ןילביר
לארשי םיפטנ ל"כנמ ,ויזקביר
שדחה רמושה ךוניח ל"כנמסו דסיימ ,ןואןמפיר
צרמ תגלפמ םעטמ תסנכ תרבח ,אדי'גיבעוזיוואניר
םיטקיורפ רבצ ל"כנמ ,ידוא םר
ןנכתמ ,רימת יבאש
הזע ףטוע פ"ומ יעדמ להנמ ,השמ איגש 'פורפ
החותפה הטיסרבינואה תיל"כנמ ,יתור םהש
 םיניישעתה תודחאתה םורד בחרמ להנמ ,רינ רוש
לארשיב
יאופר ינילק גולוכיספ ,ןלוג רחש 'פורפ
KPMG להנמ ףתוש ,ולש ןרע
רבעשל תילטיגיד לארשי הטמ שאר ,יל יש ןמלגיפש
םיטנדוטסה תודחאתה ל"כנמ ,ישבולדיש
Amoon, 8400 ןרק ל"כנמו דסיימ ,ריאילדניש 'רד
 ןמאנ לאומש דסומב ריכב רקחמ תימע ,ארויג יגלש
רבעשל ל"אפר ל"כנמו
הלכלכל תימואלה הצעומה שאר רבעשל ,יבא ןוחמש
לכירדא ,ליג בהנש
Sarona Partners הפתוש תיל"כנמ ,תות ינש
 ,תינוגרא תיגולויצוס ,ןוויס טחוש-רציפש 'רד
תפצ תחולש האופרל הטלוקפה
 ,יקסע חותיפל הריכב תיל"כנמס ,ילריש ןמפוה רפש
ןוירוג ןב 'נוא תואלקחו היגרנא םימ
 הלכלכה דרשמ תוישעתלהנימ ,לאכימקפו'צש
היישעתהו
הנומיד תייריע היגטרטסא ףגא להנמ ,ריבד ץש
ןוכישהו יוניבה דרשמ םורד זוחמ תלהנמ ,ילמ טיברש
רוא תעונת תובשייתה ל"כנמס ,ריאי ףרש
קובסייפ תיל"כנמ ,ידע ינאת
 ר"ויו םיניישעתה תודחאתה אישנ ,ןור רמות 'רד
לארשיב םיקסעהו םיקיסעמה תואישנ
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6.5M PEOPLE

NEGEV CENTER

500,000

4,800,000

1,100,000

Israel 2048 – The Central Problem

GALILEE

POPULATION OF ISRAEL– 2001

© 2023 "OR Movement” All rights reserved. 



900,000

7,200,000

1,600,000

Israel 2048 – The Central Problem

9.6M PEOPLE

NEGEV CENTER GALILEE

POPULATION OF ISRAEL – 2023
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1,600,000

13,000,000

2,400,000

Israel 2048 – The Central Problem

17M PEOPLE
POPULATION OF ISRAEL – 2048

NEGEV CENTER GALILEE
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Israel's new centers in the Negev & the Galilee (incorporated with OR points)

18 Super-initiatives for the development of Israel's new centers
Eilat – R&D in the field of marine biology and 
an International Center for Performing Arts 

Desert Safari - 5 million visitors per year

Meisher - The city of the future, green, smart, 
innovative, and over 2 million residents

Mitzpe Ramon – A tourism town & the Space 
and Future Research Center

Dimona - The capital of the eastern Negev & 
the World Center for Industry 4.0

Nevatim – Israel’s second International Airport

1

2

3

4

5

Beer Sheva - The capital of the Negev, 
1,000,000 residents, 100,000 students, a vibrant 
city with art, culture, and academics 
Rahat - A large city district, over 300,000 
residents, and an International Center for 
Technology and Innovation in the Arabic 
Language
Ofakim - Global Agro Tech Center
Sderot - An international extraterritorial 
industrial zone near the Gaza Strip, a Jewish 
and Arab multicultural community, green 
energy, and advanced agriculture6

7

8

9

Nazareth - An integrated cultural and 
tourism center for Jews, Christians, and 
Muslims
Nahariya - International School for Medical 
Robotics
Karmiel - Advanced Industry Cluster
Tiberias - “The Israeli Riviera”
T.H.R. (Tzfat, Hatzor HaGlilit, Rosh Pina) –
The capital of the eastern Galilee, R&D in the 
field of bio tech, and an Advanced Industry 
Cluster

Kiryat Shmona - A student city and R&D in 
the field of food tech

Golan - Over 200,000 residents, educational 
centers, employment opportunity, 
accessible healthcare, and tourism

Akko - The capital of the Western Galilee, 
over 500,000 residents, R&D in the field of 
marine tech, a student city, tourism, art 
and culture

13

12

11

14
15

16

17

18
10
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FORECAST 2048

17,000,000
RESIDENTS

Eilat

Beer Sheba

Tel Aviv

Jerusalem

Haifa

TZOHAR
Acco

Netivot

2.4M

13M

1.6M

RESIDENTS

RESIDENTS

RESIDENTS

not including Haifa district

Be'er Sheva district

Israel's New Centers

RESIDENTS

CURRENT 2023

Eilat

Beer Sheba

Tel Aviv

Jerusalem

Haifa

TZOHAR

9,600,000

Acco

Netivot

7.2M

0.9M

RESIDENTS

RESIDENTS

RESIDENTS

1.6M
not including Haifa district

Be'er Sheva district

DESIRED 2048

RESIDENTS

Eilat

Beer Sheba

Tel Aviv

Jerusalem

Haifa

17,000,000

Netivot

TZOHAR
Acco

4.5M

9M

3.5M

RESIDENTS

RESIDENTS

RESIDENTS

not including Haifa district

Be'er Sheva district
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Israel 2048 Roadmap

Golan

Kiriat Shmona

Cesaria
Shlomi

Naharia

Karmiel
Haifa

Acco

Tzfat Hatzor Haglilit
Teberias

KazrinBeit Shean

Hertzlia
Netania

Araba
Nazrat
Afula

Jerusalem

Sderot Tel AvivAshkelon
AshdodNetivot

Nizanit

Ofakim
Kiriat Gat

Eilat

Ksefe
Kasif
Arad

Mitzpe Ramon

Dimona

Rahat

Beer Sheva

Yeruham

Impact Planning

Integrated Public Infrastructures

Economic Centers 

Equitable Cities

Communihoods

Initiatives & Pioneers

All rights reserved to the Lab for the Future of Israel from the House of Or Movement

3.5 M 4.5 M9 M
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All rights reserved to the Lab for the Future of Israel from the House of Or Movement (initial-conceptual budget only)

PERSONAL 
CAPITAL

70)-(

FINANCING
280)-(

NATIONAL 
SAVING

160)+(

REVENUE
(DIRECT & 
INDIRECT)

130)+(

BUDGET 
ADJUSTMENT

150)+(

Total Investment: $100 Billion for the decade 

Israel 2048 - Israel’s Future Business Plan

DESIRED 2048

RESIDENTS

Eilat

Beer Sheba

Tel Aviv

Jerusalem

Haifa

17,000,000

Netivot

T.H.R
Acco

4.5M

9M

3.5M

RESIDENTS

RESIDENTS

RESIDENTS

not including Haifa district

Be'er Sheva district

Impact Planning

Integrated Public Infrastructures

Economic Centers 

Equitable cities

Initiatives & Pioneers

Communihoods

285,715,000
57,142,856,000
25,714,286,000
8,571,429,000

2,857,143,000
5,714,286,000
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$516B

20482040203020222002

National income including the 
impact of the OR Movement

National income without the 
impact of the OR Movement

The impact of the OR Movement on national 
income in the Negev and Galilee through 2048

$264B

IMPACT - OR Movement
conducted an analysis to measure the impact of the OR Movement (2002-2022)

8,000,000
20482040

5,500,000
2030

3,500,000
2022

2,300,000
2002

1,600,000Residents of the
Negev & Galilee

Investment
of the OR Movement 

Total impact
of the OR Movement

$7.3B

x2
45

$52M

$0

x1
41 $122M

$30B

$54.5B

$71.8B



OR MOVEMENT Areas of Focus

THE IMPACT FLYWHEEL: X100 change
In order to accelerate change at scale
OR Movement and its partners developed an 
operating model that functions as a catalyst for 
change. For every $1M invested in
OR Movement, our programmatic and capital 
outputs contribute to $100M in economic and 
social impact. 

GOTTESMAN LAB
FOR THE FUTURE OF ISRAEL
A research, development, and strategy capability 
dedicated to creating and implementing the 
roadmap for the future of Israel in partnership 
with thought leaders

PUBLIC POLICY & GOVERNMENT RELATIONS
A team dedicated to the welfare and vitality of all 
citizens, partnering with the Government to 
write policy and execute innovative bottom up
initiatives

ECONOMIC GROWTH
Corporate relocation services and investment in 
national solutions that bring new employment 
opportunities to the Negev and Galilee

ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT URBAN PLANNING & DEVELOPMENT COMMUNITY & BRIDGE BUILDING

EQUITABLE CITIES
A joint venture with the Government to reduce 
social gaps, increase housing and employment 
opportunities, and bring cultural events to 
development cities 

THE NATIONAL NEGEV & GALILEE 
INFORMATION CENTERS
The engine behind relocation to the Negev and 
Galilee + the support mechanism for all Pioneers 
(Olim, Army, Students etc.) 
URBAN PARTNERSHIPS
Programs focused on improving the quality of 
life, health, and economic opportunities in the 
most nascent development communities

COMMUNIHOODS
Programmatic investments that transform the 
fabric and DNA of neighborhoods and turn 
passive communities into engaged citizens who 
co-create a new standard of living

IMPACT GROUPS
Bridge Building initiatives between Jewish and 
non-Jewish communities, leadership 
development, upskilling, and cultivating 
collaboration between municipalities and 
residents

CAPITAL INVESTMENTS
Community Centers, Playgrounds, Synagogues, 
Libraries, Innovation Hubs etc.
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GOTTESMAN LAB
FOR THE FUTURE OF ISRAEL
A research, development, and strategy 
capability dedicated to creating and 
implementing the roadmap for the future of 
Israel in partnership with thought leaders

PUBLIC POLICY & GOVERNMENT 
RELATIONS
A team dedicated to the welfare and vitality 
of all citizens, partnering with the 
Government to write policy and execute 
innovative bottom up initiatives

ECONOMIC GROWTH
Corporate relocation services and 
investment in national solutions that bring 
new employment opportunities to the Negev 
and Galilee
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INFORMATION CENTERS
The engine behind relocation to the Negev 
and Galilee + the support mechanism for all 
Pioneers (Olim, Army, Students etc.) 

URBAN PARTNERSHIPS
Programs focused on improving the quality 
of life, health, and economic opportunities in 
the most nascent development communities

COMMUNIHOODS
Programmatic investments that transform 
the fabric and DNA of neighborhoods and 
turn passive communities into engaged 
citizens who co-create a new standard of 
living

IMPACT GROUPS
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and non-Jewish communities, leadership 
development, upskilling, and cultivating 
collaboration between municipalities and 
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CAPITAL INVESTMENTS
Community Centers, Playgrounds, 
Synagogues, Libraries, Innovation Hubs etc.



THE IMPACT FLYWHEEL
In order to accelerate change at scale OR Movement and its partners 
designed and developed an operating model that functions as a catalyst for 
change. Over the past 20 years our methodology has been recognized as a 
“Flywheel”, creating significant change on a national scale. The process 
includes 3 stages:

SEED
We “plan and plant” for the future by taking 4 steps:
1. identify key partnerships
2. establish vision alignment
3. seek innovative solutions
4. take action and implement solutions

SUSTAIN 
We align with the Government, Private and Public sectors to champion our 
proof of concepts and steward Government planning, funding and policy 
change. Adoption of Israel 2048 is key.

SCALE 
We recognize Israel is stronger when united, and we partner closely with the 
Government to inform multi-year plans and budgets across eight selected 
areas of life.

THE REQUEST – 1 MILLION FOR 1 BILLION
The investment of $5 million in the coming five years will generate a 
Government investment of $4.2 Billion by 2035
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JOIN US & SHAPE THE FUTURE OF ISRAEL 

Vision Innovation Action The Leadership 
of Tomorrow 

?
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Vision Innovation Action The Leadership 
of Tomorrow 

?

JOIN US & SHAPE THE FUTURE OF ISRAEL 



OUR WORLD LEADERSHIP COUNCIL
Is made up of visionary leaders and partners who support our actions through partnership

across every area of our operation and for every project we execute

Harry Bloomfield Raya Strauss
Ben-Dror

Gary DeBode Sam Delug Yigal Dimri Michael Eisenberg Wendy Fisher Martin Franklin Paula Gottesman 

Moshe Greenberg David Halpern Murray Halpern Jeremy Halpern Victoria Hearst Effie Hershkovich Igal Jusidman Doron Livnat Richard Mack

David Millstone David Moore David Morris Edmond Safra Jeff Schwartz Danny Ungar Drorit Wertheim Robert Wiener Mark Wilf

WORLD LEADERSHIP COUNCIL



GENERAL ASSEMBLY & BOARD OF DIRECTORS
THE GENERAL ASSEMBLY AND BOARD OF DIRECTORS 

Is composed of exemplary opinion leaders in various fields. These leaders constantly challenge our thought-
processes and actions and contribute their time and experience to help realize the vision of the OR Movement 

Shmuel Ben-
Dror

Businessman and 
philanthropist

Ilan Cohen
Entrepreneur, 
CEO & former 

Director General 
of the Ministry of 

Foreign Affairs

Talia Glantz
Honorary Consul
of the Bahamas

& former 
businesswoman

Uzi Habshush
CEO of the 
Economic 

Company for the 
Development of 

the Negev Plateau

Effie 
Hershkovich
Businessman & 
philanthropist

Ron Luzinski
Business 

Automation 
Consultant

Erez Meltzer
Chairman of the 

Board of 
Hadassah & 

Chairman of MIS

Sharona
Mizrahi

Human Resources 
Manager, 

Blumberg Capital 
Recruitment & 

Capital Strategy

Bat-Sheva 
Moshe

GM of Wix Israel

Emi Palmor
Former Director 
General of the 

Ministry of 
Justice & Council 

Member of the 
Facebook 

Oversight Board

Steven Reiter
Technological 
Entrepreneur

Gili Tamir 
Brigadier 
General, 

businessman & 
philanthropist

Danny Ungar
Businessman 

and 
philanthropist

Drorit Wertheim
Businesswoman 

and 
philanthropist



Thank You




