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דימונה – אגד קהילות Network
ערבה תיכונה – אוסטרליה
רמת נגב – דנוור קולורדו
אופקים מרחבים – מטרו ווסט
אשכול – מקסיקו צפון מזרח ניו-יורק
(אשכול = בולטימור – פרטי)
ירוחם– מיאמי

ערד – דרום ניו ג'רסי ,אטלנטה ,קייפ מאי
קאונטיז ,אושון ,דלאוור
ערד – מטרו ווסט
קרית גת לכיש שפיר -שיקגו
נתיבות שדות נגב– פילדלפיה
קרית מלאכי חוף אשקלון –פיניקס ,טוסון
(סיאטל)
שער הנגב  -סאן דייגו
באר שבע בני שמעון  -מונטריאול

מרכז
ראש העין – ניו אורלינס
נתניה – סינסנטי
כפר-סבא – קולומבוס
בית שמש מטה יהודה – (וושינגטון)– דרום
אפריקה
יואב – ליהי ואלי
רחובות – שוויץ
רחובות – מיניאפוליס
אילת אילות – טורונטו
מודיעין – רוצ'סטר
פתח תקווה – (יוסטון)
חדרה עירון – אגד קהילות דרום מזרח ארה"ב:
ריצ'מונד ,ג'קסונוויל ,נשוויל ,צ'רלסטון (דרום
קרולינה) ,צ'אטנוגה -טנסי ,נוקסוויל ,אוגוסטה-
ג'ורג'יה ,לי קאונטי – פורט מאייר ,פינלאס
קאונטי – פלורידה ,פלאגר ווולוסיה קאונטי,
שרלוט.
המשרד לקשרי ישראל – ניו יורק
שהם – ונצואלה
תל אביב  -לוס אנג'לס

צפון
קרית ביאליק – דרום פאלם ביץ' (בוקה ראטון)
קרית מוצקין – אורלנדו
קרית ביאליק – דרום פאלם ביץ' (בוקה ראטון)
קרית מוצקין – אורלנדו
צח"ר (צפת ,חצור ,ראש פינה) – פאלם ביץ'
צפון הגליל (שלומי ,מרום הגליל ,מעלה יוסף) –
בריטניה
עפולה גלבוע  :SNEC -מסצ'וצס המרכזית,
מסצ'וצ'ס המערבית ,קונטיקט המזרחית,
קונטיקט המערבית ,בדפורט ,ניו האבן,
ווספורט – ווילטון – נורוולק (,)WWWN
גריניץ' ,סטמפורד,הרטפורד ,רוקלנד קאונטי,
ברקשרז
אור עקיבא  -מיאמי
גליל מערבי (עכו ,מטה אשר ,כפר ורדים) –
 :UJCינגסטאון ,דייטון ,טולדו-אוהיו ,אומהה,
אינדיאנפוליס ,סאות' בנד ,צפון מערב
אינדיאנה ,סאן אנטוניו ,אוסטין ,לואיסוויל ,פורט
וורת' (טקסס)
בודפשט  -הונגריה
נהריה – צפון ניו ג'רסי
בית שאן –עמק המעיינות – קליבלנד
גליל מרכזי (נצרת עילית ,מגדל העמק מו"א
עמק יזרעאל) – דטרויט (מישיגן) ,גרנד רפידס
נהלל – אן ארבור
גליל מערבי – דאלאס
נשר – בראוורד קאונטי
יוקנעם ,מגידו  -אטלנטה ,סנט לואיס
כרמיאל משגב– פיטסבורג
גליל תחתון (סובב כנרת טבריה ,עמק הירדן,
כפר תבור) – מילווקי ,סנט פול ,טולסה ,מדיסון
(ויסקונסין)

