
INFINITY

8

ROOF TOP BAG

בכרה גג זכרמב הקלחה דגנ חטשמה תא חנה

דצה רשאכ וזכרמב בכרה גג קית תא חנה וילעו

.בכרה תמדק יפלכ הנפומ ימנידוריוואה

 אצוה ,יוצרה דויצב בכרה גג קית יולימ רחאל

 םתוא םקמו םימזבאה םע תועוצרה תעברא תא

.תלדה ימוג לע תוחותפ תותלדה רשאכ

.דרפנב העוצר לכ בכרה

 הכישמ ידי לע בטיה וספתנ תועוצרהש אדוו

.תועוצרה לש

.תלדה תא רוגס ןכמ רחאל

.דרפנב העוצר לכ קודבו בכרה

 קיתב החיתמה ימזבא ךותל תועוצרה הצק תא לחשה

.גגה

 חתמותועוצרה ןמ תחא לכ הליחת קדה

ןכמ רחאלו תועוצרהמ דחא לכב הלק תינושאר החיתמ

.רתוי הקזח החיתמ חתמו בוש רובע

המצע העוצרל העוצרה הצק תא רושק ןכמ רחאל

.העיסנ ןמזב םישער תיחפהלו חורב ףפונתת אלש מ"ע

.רתויב םיבוטה םירמוחהמ יושע תשכרש גגה קית

.דואמ ךראתהל םילוכי רצומה ייח הנוכנ הקוזחתב ךא

םע וא בוטר טוטרמסב ותוא הקנ דואמ ךלכלתה קיתהו הדימב

.ןיטולחל רוגס אוה רשאכ םימ רוניצ

 ער חירו שבוע עונמל תנמ לע ולופיק ינפל ושבייל דפקה

.רצומב עוגפל םילולע רשא

.ןיטולחל שבי אוה רשאכ ולש ןוסחאה קיתב דימת ותוא ןסחאל דפקה

.יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא

הלתמה תחת תועוצרהמ תחא לכ סנכה

הפוסבש האלולל העוצרה הצק תא לחשהו גגב

.ןוגגה לא הרישק רצוויתש ךכ

קיתה תא רושקל ןתינ ,םימזבא 8םנשי גגה קיתל

תוחונל תועוצרה תעברא םע םידדצהמ דחא לכב

.תיברמ

בכרה גג זכרמב הקלחה דגנ חטשמה תא חנה

דצה רשאכ וזכרמב בכרה גג קית תא חנה וילעו

.בכרה תמדק יפלכ הנפומ ימנידוריוואה

ןסחאל אל דפקה( יוצרה דויצב בכרה גג קית יולימ רחאל

)גגל קזנ עונמל ידכ בכרה גג לע דואמ םידבכ םירבד

 חתמו תועוצרה ןמ תחא לכ החיתמ םזבאל לחשה

ןכמ רחאלו תועוצרהמ דחא לכב הלק תינושאר החיתמ

.רתוי הקזח החיתמ חתמו בוש רובע

המצע העוצרל העוצרה הצק תא רושק ןכמ רחאל

.העיסנ ןמזב םישער תיחפהלו חורב ףפונתת אלש מ"ע

:ל"נה םיאנתל תמכסה הז רצומ תא תשכר רשאכ

.תחטבואמו הנוכנ הרוצב גגה קית תנקתהל יארחא שמתשמה

 ,ךיצפחל קזנ םורגלו בכרהמ טמשהל גגה קיתל םורגל הלוכי הנוכנ אל הבכרה

.ךמצעלו ,םירחא בכר ילכ

.הנוכנ שמתשהל דפקה הרבחה תוירחאב וניא בכרל םרגייש קזנ

שומישה ידי לע ךיצפחו ךיבבוסל ,ךל ומרגייש ןדבוא/קזנל תיארחא הניא הרבחה

.הפיקע וא הרישי הרוצב רצומב

ןוגג םע בכר ילכב הנקתה

ןוגג אלל בכר ילכ לכב הנקתה

תויוגייתסהו תורהזאהקוזחת


