
 חופיטו רופיא
רופיאה קיתב רתתסמ המ
?לקרמ ןגיימ לש

VIP BOX
 םכילא עיגמ "תא"
דחוימב הווש הספוקב

רלטייט רואיל םוליצ רפט ןיראקו ינאוניס תנע ,רדק תימע בוציע  ןויצל ןושאר םוקימ

דיק הטארק
רלטייט רואיל :םוליצ | רפט ןיראקו ינאוניס תנע ,רדק תימע :םיבצעמ | 9.9.2014 ,ישילש םוי

 ינאוניס תנע ,רדק תימע ועיגה "תובצעמל 8 וצ" טקיורפ תרגסמב
 יאטרופס ,תיברק הסדנהב םחול לש ורדח תא בצעל רפט ןיראקו
 הטארק י'צאטנוק המחילה תונמואב ןייטצמ

תא ןיזגמל יונמ ושכרתוחוקל תוריש

 תולכירדאו בוציע

Like>ליימ תבותכ וסינכה רטלזוינל המשרהל 95K

ו סקסהחפשמיאנפו תורייתםינוכתמתולכירדאו בוציעחופיטו רופיאהנפוא

תונכרצהנפוא תוקפההקיטילופו הרבחסבלס50 תגגוח "תא" הנפואה יסרפ םיללכה תא תונשמ

FTUBבאטפוסיזוק'ג
USA

דוחיייאקירמאבאטטוה ,באטפוס
םומיחלטנטפםעךררמוחיושע
.םומיחיפוגאלל

Softub

 תיבה דע יונמ תשיכרל
ישדוחה ןיזגמל

Recommendהבוגת ףסוה Be the first of your friends to 
recommend this.



םישנאל
םיבהואש

בוציע

םיטרפל

 סיסבב ךנחתה  ,היפויתאב דלונ ,תיברק הסדנהב תרשמה ומדג לאינד לייחה
 ,הטארק י'צאטנוק המיחלה תונמואב ןייטצמ ,לאינד .םינש 14 ינפל ץראל הלעו יאבצ
 ורחב רפט ןיראקו ינאוניס תנע ,רדק תימע תווצה .רדחל הארשהה תא הוויהש רבד
 תוליבקמה תויומדב יוטיב ידיל האבה תויתעונתה י"ע רדחב טפסנוקה תא שיחמהל
 למסמה לוגיעבו המיחלה תויונמוא םלועמ תונוש תועונת תונמסמה הטארקהמ תויומדל
 םינבלה םיזינרקהו ןשועמ לוכתה עבצה ,ףסונב .וייחב רבע לאינדש לגעמה תריגס תא
.תרגוב השוחת תוינועבצל םיקינעמו תיאפוריא השוחת טעמב םיריכזמ

ץופישה ינפל לייחה לש ורדח

P תא זראמל יונימ ונק

רשקהב דוע

 תיב :הרידל הצצה
למו םיסקמ יתחפשמ
םייח
חפשמ תיב ףוס לכ ףוס
ואיזומ ומכ הארנ אלש

 תיבה :הרידל הצצה
 םיסקמה יתחפשמה
ןגאלבל ייב רמאש
ב רמאש םמהמה תיבה
ןגאלבל

הארנ ךכ :םינפ בוציע
וב לדגל םלשומ תיב
םידלי
ארנ הככ :הרידל הצצה
 וב לדגל םלשומ תיב
םידלי



ץופישה ירחא לייחה לש ורדח







:םימרות

4 טקרפ ,טבר לכימ ,םיבוציע ומורב ,םיאנורזמה ,תונורא א.א ,Sit On It:קסע יתב
 ראטס ,הקימרק קסרפא ,ןיינב ירמוח הנידמ ,ןבא תודובע דעיל ימי'ג ,הרואת יחמק ,וי
Golf&Co ,תוארמ א.א ,רמתיא יחיטש ,רב ישוס והוס ,ןושאר ביט םולא ,רוקד




