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 רשימת מועדונים שנפתחו / יפתחו בקרוב

 לפני ההגעה צור קשר עם מנהל המועדוןיש ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נפתח שם המועדון מס"ד
 לפעילות

קישור לדף 
 המועדון

 לחצו כאן + אילה הרצליה 1

 לחצו כאן + אילת 2

 לחצו כאן + אשדוד 3

 לחצו כאן + חברי הנגב  –באר שבע  4

 לחצו כאן + בית הברידג' – באר שבע 5

 לחצו כאן + פאן 4ברידג'  –גבעתיים  6

 לחצו כאן + הדר כפר סבא 7

 לחצו כאן + הוד השרון 8

 לחצו כאן + השרון 9

 לחצו כאן + עמיחי -זכרון יעקב  10

 לחצו כאן + קנטרי –חולון  11

 לחצו כאן + חיפה כרמל 12

 לחצו כאן + חיפה רמת אלון 13

 לחצו כאן + חיפה הרץ 14

 לחצו כאן + רקפת –טבעון  15

 8495923-052 + יבנה 16

 לחצו כאן + ויצו -ירושלים  17

 לחצו כאן + מרכז הברידג' –ירושלים  18

 לחצו כאן + כפר מרדכי 19

 לחצו כאן + כפר סבא 20

 לחצו כאן + כרמיאל 21

 לחצו כאן + כפר תבור 22

 לחצו כאן + להבים 23

 לחצו כאן + מבואות חרמון 24

 לחצו כאן + מודיעין 25

 לחצו כאן + נהריה 26

 לחצו כאן + נס ציונה 27

 לחצו כאן + סביון ק. אונו 28

 לחצו כאן + עמק יזרעאל 29

 לחצו כאן + ערד 30

 לחצו כאן + ברידג' פוינט פולג –פולג  31

 לחצו כאן + ויצו -פתח תקוה  32

 לחצו כאן + אם המושבות -פתח תקוה  33

 לחצו כאן + קריות 34

 לחצו כאן + ראשון לציון 35
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 לחצו כאן + בית מכבי  -ראשון  36

 לחצו כאן + קנטרי -ראשון לציון  37

 לחצו כאן + רחובות  38

 לחצו כאן + מרום נוה –רמת גן  39

 לחצו כאן + רמת השרון 40

 לחצו כאן + קנטרי -רעננה  41

 לחצו כאן + האקדמיה לברידג' –תל אביב  42

 לחצו כאן + אביבים –תל אביב  43

 לחצו כאן 1/6 הלוחםבית  –תל אביב  44
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