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XXXXאתויאתויאתויאתוי

Griz 17-20Griz 17-20Griz 17-20Griz 17-20תותיםתותיםתותיםתותים

אב טיפוסאב טיפוסאב טיפוסאב טיפוס

תשאירי לי מקום לחבק אותךתשאירי לי מקום לחבק אותךתשאירי לי מקום לחבק אותךתשאירי לי מקום לחבק אותך11-0711-0711-0711-07

אבי גרייניקאבי גרייניקאבי גרייניקאבי גרייניק

אם אהיהאם אהיהאם אהיהאם אהיה51-0851-0851-0851-08

אבי טולדנואבי טולדנואבי טולדנואבי טולדנו

חיחיחיחי21-0421-0421-0421-04

אבי מסיקהאבי מסיקהאבי מסיקהאבי מסיקה

H.68-01H.68-01H.68-01H.68-01מאהבתמאהבתמאהבתמאהבת

מציאות מדומהמציאות מדומהמציאות מדומהמציאות מדומה75-1575-1575-1575-15

אבי פרץאבי פרץאבי פרץאבי פרץ

קשה ליקשה ליקשה ליקשה לי66-1566-1566-1566-15

Griz 17-19Griz 17-19Griz 17-19Griz 17-19שירו של שפשףשירו של שפשףשירו של שפשףשירו של שפשף

אביב גפןאביב גפןאביב גפןאביב גפן

אור הירחאור הירחאור הירחאור הירח08-0208-0208-0208-02

האם להיות בך מאוהבהאם להיות בך מאוהבהאם להיות בך מאוהבהאם להיות בך מאוהב08-0308-0308-0308-03

התקווההתקווההתקווההתקווה25-0725-0725-0725-07

השיר שלנוהשיר שלנוהשיר שלנוהשיר שלנו29-0129-0129-0129-01

H.70-14H.70-14H.70-14H.70-14ואם הזמןואם הזמןואם הזמןואם הזמן

H.75-05H.75-05H.75-05H.75-05לבכות לךלבכות לךלבכות לךלבכות לך

מיליארד טועיםמיליארד טועיםמיליארד טועיםמיליארד טועים12-0412-0412-0412-04

מקסיקומקסיקומקסיקומקסיקו28-0828-0828-0828-08

עורי עורעורי עורעורי עורעורי עור59-0559-0559-0559-05

עכשיו מעונןעכשיו מעונןעכשיו מעונןעכשיו מעונן11-1011-1011-1011-10

עונותעונותעונותעונות08-1008-1008-1008-10

אביבה אבידןאביבה אבידןאביבה אבידןאביבה אבידן

את פרי גנךאת פרי גנךאת פרי גנךאת פרי גנך10-0510-0510-0510-05

יהיה בסדריהיה בסדריהיה בסדריהיה בסדר10-0410-0410-0410-04

אביבה אבידן ואלי לוזוןאביבה אבידן ואלי לוזוןאביבה אבידן ואלי לוזוןאביבה אבידן ואלי לוזון

פרי גנךפרי גנךפרי גנךפרי גנך66-1466-1466-1466-14

אביהו מדינהאביהו מדינהאביהו מדינהאביהו מדינה

H.73-08H.73-08H.73-08H.73-08אל תשליכני לעת זיקנהאל תשליכני לעת זיקנהאל תשליכני לעת זיקנהאל תשליכני לעת זיקנה
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אביהו מדינהאביהו מדינהאביהו מדינהאביהו מדינה

H.73-07H.73-07H.73-07H.73-07ברכנוברכנוברכנוברכנו

רעיהרעיהרעיהרעיה66-1066-1066-1066-10

שבחי ירושליםשבחי ירושליםשבחי ירושליםשבחי ירושלים02-0102-0102-0102-01

אביתר בנאיאביתר בנאיאביתר בנאיאביתר בנאי

מתי נתנשקמתי נתנשקמתי נתנשקמתי נתנשק04-0604-0604-0604-06

אבנר גדסיאבנר גדסיאבנר גדסיאבנר גדסי

נפרדנו כךנפרדנו כךנפרדנו כךנפרדנו כך66-0166-0166-0166-01

אברהם טלאברהם טלאברהם טלאברהם טל

H.78-10H.78-10H.78-10H.78-10הזמן עושה את שלוהזמן עושה את שלוהזמן עושה את שלוהזמן עושה את שלו

אדי בטלראדי בטלראדי בטלראדי בטלר

ואתואתואתואת88-0288-0288-0288-02

זה הזמןזה הזמןזה הזמןזה הזמן88-0388-0388-0388-03

אהוד בנאיאהוד בנאיאהוד בנאיאהוד בנאי

H.77-10H.77-10H.77-10H.77-10טיפ טיפהטיפ טיפהטיפ טיפהטיפ טיפה

עיר מקלטעיר מקלטעיר מקלטעיר מקלט49-0849-0849-0849-08

אהוד בנאי ומזי כהןאהוד בנאי ומזי כהןאהוד בנאי ומזי כהןאהוד בנאי ומזי כהן

האונסהאונסהאונסהאונס27-0727-0727-0727-07

אוהד חיטמןאוהד חיטמןאוהד חיטמןאוהד חיטמן

תגידי לותגידי לותגידי לותגידי לו81-1381-1381-1381-13

אופירה גלוסקהאופירה גלוסקהאופירה גלוסקהאופירה גלוסקה

הרעותהרעותהרעותהרעות18-0718-0718-0718-07

אורי בנאיאורי בנאיאורי בנאיאורי בנאי

פרפריםפרפריםפרפריםפרפרים59-0159-0159-0159-01

אורן חןאורן חןאורן חןאורן חן

חתן וכלהחתן וכלהחתן וכלהחתן וכלה39-0939-0939-0939-09

אורנה ומשה דץאורנה ומשה דץאורנה ומשה דץאורנה ומשה דץ

אתה בליביאתה בליביאתה בליביאתה בליבי87-1387-1387-1387-13

אושיק לויאושיק לויאושיק לויאושיק לוי

H.73-01H.73-01H.73-01H.73-01הבלדה השוטר אזולאיהבלדה השוטר אזולאיהבלדה השוטר אזולאיהבלדה השוטר אזולאי

אחינועם ניניאחינועם ניניאחינועם ניניאחינועם ניני

בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי כלה17-0317-0317-0317-03
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איגי וקסמןאיגי וקסמןאיגי וקסמןאיגי וקסמן

תמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגע        תמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגעתמיד אוהב תמיד נפגע88-0888-0888-0888-08

איה כורםאיה כורםאיה כורםאיה כורם

H.70-07H.70-07H.70-07H.70-07יונתן שפיראיונתן שפיראיונתן שפיראיונתן שפירא

קיץקיץקיץקיץ87-0187-0187-0187-01

שיר אהבה פשוטשיר אהבה פשוטשיר אהבה פשוטשיר אהבה פשוט88-0688-0688-0688-06

אייל גולןאייל גולןאייל גולןאייל גולן

Griz 17-04Griz 17-04Griz 17-04Griz 17-04((((Dance RemixDance RemixDance RemixDance Remix) ) ) ) אלוהייאלוהייאלוהייאלוהיי

H.70-05H.70-05H.70-05H.70-05אם יש גן עדןאם יש גן עדןאם יש גן עדןאם יש גן עדן

H.78-02H.78-02H.78-02H.78-02את שלי ואני שלךאת שלי ואני שלךאת שלי ואני שלךאת שלי ואני שלך

אלוהייאלוהייאלוהייאלוהיי39-0539-0539-0539-05

Griz 17-08Griz 17-08Griz 17-08Griz 17-08את שלי אני שלךאת שלי אני שלךאת שלי אני שלךאת שלי אני שלך

אל תלכי ליאל תלכי ליאל תלכי ליאל תלכי לי88-1288-1288-1288-12

בין הטוב והרעבין הטוב והרעבין הטוב והרעבין הטוב והרע38-0838-0838-0838-08

H.76-04H.76-04H.76-04H.76-04בשבילך נוצרתיבשבילך נוצרתיבשבילך נוצרתיבשבילך נוצרתי

בעיריבעיריבעיריבעירי29-0229-0229-0229-02

דמעותדמעותדמעותדמעות25-0125-0125-0125-01

הסתכלי אליהסתכלי אליהסתכלי אליהסתכלי אלי29-0629-0629-0629-06

ואני קורא לךואני קורא לךואני קורא לךואני קורא לך38-0638-0638-0638-06

חלומותחלומותחלומותחלומות42-0942-0942-0942-09

חוף אל חוףחוף אל חוףחוף אל חוףחוף אל חוף85-0185-0185-0185-01

חייל של אהבהחייל של אהבהחייל של אהבהחייל של אהבה26-0526-0526-0526-05

H.79-11H.79-11H.79-11H.79-11יפיופהיפיופהיפיופהיפיופה

Griz 17-14Griz 17-14Griz 17-14Griz 17-14יפיופהיפיופהיפיופהיפיופה

יפה שלייפה שלייפה שלייפה שלי56-0356-0356-0356-03

H.74-12H.74-12H.74-12H.74-12כבר לא יכולכבר לא יכולכבר לא יכולכבר לא יכול

לב של גברלב של גברלב של גברלב של גבר04-0504-0504-0504-05

לקנות לך יהלוםלקנות לך יהלוםלקנות לך יהלוםלקנות לך יהלום26-0426-0426-0426-04

מלך המגרשמלך המגרשמלך המגרשמלך המגרש30-0530-0530-0530-05

מלכת היופי שלימלכת היופי שלימלכת היופי שלימלכת היופי שלי69-0269-0269-0269-02

מתגעגעמתגעגעמתגעגעמתגעגע78-0778-0778-0778-07

מיליון או דולרמיליון או דולרמיליון או דולרמיליון או דולר58-0358-0358-0358-03

מציאות אחרתמציאות אחרתמציאות אחרתמציאות אחרת62-0162-0162-0162-01
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אייל גולןאייל גולןאייל גולןאייל גולן

צליל מיתהצליל מיתהצליל מיתהצליל מיתה33-1033-1033-1033-10

צליל מיתרצליל מיתרצליל מיתרצליל מיתר58-1058-1058-1058-10

צאי אל החלוןצאי אל החלוןצאי אל החלוןצאי אל החלון03-1003-1003-1003-10

שושנת ספרדשושנת ספרדשושנת ספרדשושנת ספרד30-1130-1130-1130-11

אייל גולן וארקדי דוכיןאייל גולן וארקדי דוכיןאייל גולן וארקדי דוכיןאייל גולן וארקדי דוכין

תחזריתחזריתחזריתחזרי66-1166-1166-1166-11

אילניתאילניתאילניתאילנית

בשנה הבאהבשנה הבאהבשנה הבאהבשנה הבאה17-0917-0917-0917-09

H.73-13H.73-13H.73-13H.73-13שיר של יום חוליןשיר של יום חוליןשיר של יום חוליןשיר של יום חולין

איפה הילדאיפה הילדאיפה הילדאיפה הילד

לבן בחלום שחורלבן בחלום שחורלבן בחלום שחורלבן בחלום שחור24-0524-0524-0524-05

איציק קלהאיציק קלהאיציק קלהאיציק קלה

או שכן או שלאאו שכן או שלאאו שכן או שלאאו שכן או שלא85-0685-0685-0685-06

Griz 17-02Griz 17-02Griz 17-02Griz 17-02אישה יפהאישה יפהאישה יפהאישה יפה

אבא נשמהאבא נשמהאבא נשמהאבא נשמה62-1062-1062-1062-10

אני קורא בשמךאני קורא בשמךאני קורא בשמךאני קורא בשמך85-0385-0385-0385-03

מחפש את הדרךמחפש את הדרךמחפש את הדרךמחפש את הדרך48-0848-0848-0848-08

H.72-11H.72-11H.72-11H.72-11עד יום מותיעד יום מותיעד יום מותיעד יום מותי

אלברשטייןאלברשטייןאלברשטייןאלברשטיין

הליכה לקיסריההליכה לקיסריההליכה לקיסריההליכה לקיסריה18-1118-1118-1118-11

אלון אולארצאלון אולארצאלון אולארצאלון אולארצ''''יקיקיקיק

בואי נתחבקבואי נתחבקבואי נתחבקבואי נתחבק51-0951-0951-0951-09

בואי נגיד שאני שלךבואי נגיד שאני שלךבואי נגיד שאני שלךבואי נגיד שאני שלך82-1182-1182-1182-11

היא הולכת בדרכיםהיא הולכת בדרכיםהיא הולכת בדרכיםהיא הולכת בדרכים15-0915-0915-0915-09

אלונה דניאלאלונה דניאלאלונה דניאלאלונה דניאל

על גגות תל אביבעל גגות תל אביבעל גגות תל אביבעל גגות תל אביב16-0216-0216-0216-02

אלי לוזוןאלי לוזוןאלי לוזוןאלי לוזון

איזו מדינהאיזו מדינהאיזו מדינהאיזו מדינה17-0217-0217-0217-02

גשםגשםגשםגשם03-0103-0103-0103-01

לגעת באושרלגעת באושרלגעת באושרלגעת באושר60-0160-0160-0160-01

אסי וגורואסי וגורואסי וגורואסי וגורו

מחרוזת קוקומחרוזת קוקומחרוזת קוקומחרוזת קוקו40-1140-1140-1140-11
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אקספרס אקספרס אקספרס אקספרס 845845845845

אוהבתאוהבתאוהבתאוהבת''''ךךךך61-1061-1061-1061-10

אריאל הורביץאריאל הורביץאריאל הורביץאריאל הורביץ

יאללה ביייאללה ביייאללה ביייאללה ביי27-0527-0527-0527-05

רנהרנהרנהרנה68-1068-1068-1068-10

אריאל זילבראריאל זילבראריאל זילבראריאל זילבר

בטי בםבטי בםבטי בםבטי בם82-1082-1082-1082-10

החברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבעהחברה להגנת הטבע15-0815-0815-0815-08

לאן שלא אפנה לראותלאן שלא אפנה לראותלאן שלא אפנה לראותלאן שלא אפנה לראות45-0645-0645-0645-06

רוצי שמוליקרוצי שמוליקרוצי שמוליקרוצי שמוליק72-0772-0772-0772-07

אריס סאןאריס סאןאריס סאןאריס סאן

נערה ממש אוצרנערה ממש אוצרנערה ממש אוצרנערה ממש אוצר19-0119-0119-0119-01

סיגלסיגלסיגלסיגל19-0719-0719-0719-07

אריק איינשטייןאריק איינשטייןאריק איינשטייןאריק איינשטיין

H.79-13H.79-13H.79-13H.79-13אני ואתהאני ואתהאני ואתהאני ואתה

אבשלוםאבשלוםאבשלוםאבשלום20-0120-0120-0120-01

בגללךבגללךבגללךבגללך24-0124-0124-0124-01

H.73-04H.73-04H.73-04H.73-04הכניסיני תחת כנפךהכניסיני תחת כנפךהכניסיני תחת כנפךהכניסיני תחת כנפך

יושב על הגדריושב על הגדריושב על הגדריושב על הגדר13-0713-0713-0713-07

יצאנו אטיצאנו אטיצאנו אטיצאנו אט18-0618-0618-0618-06

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקרמה אתה עושה כשאתה קם בבוקרמה אתה עושה כשאתה קם בבוקרמה אתה עושה כשאתה קם בבוקר19-1419-1419-1419-14

עוף גוזלעוף גוזלעוף גוזלעוף גוזל11-0611-0611-0611-06

עושה שלום במרומיועושה שלום במרומיועושה שלום במרומיועושה שלום במרומיו21-1221-1221-1221-12

שכשנבואשכשנבואשכשנבואשכשנבוא18-0218-0218-0218-02

אריק ברמןאריק ברמןאריק ברמןאריק ברמן

H.72-13H.72-13H.72-13H.72-13המתוקות האחרונותהמתוקות האחרונותהמתוקות האחרונותהמתוקות האחרונות

H.76-05H.76-05H.76-05H.76-05מה עוד ביקשתמה עוד ביקשתמה עוד ביקשתמה עוד ביקשת

אריק לביאאריק לביאאריק לביאאריק לביא

H.73-05H.73-05H.73-05H.73-05אני אשיר לך שיראני אשיר לך שיראני אשיר לך שיראני אשיר לך שיר

הסלע האדוםהסלע האדוםהסלע האדוםהסלע האדום19-0519-0519-0519-05

H.73-03H.73-03H.73-03H.73-03למה לא אמרת לילמה לא אמרת לילמה לא אמרת לילמה לא אמרת לי

אריק סיניאריק סיניאריק סיניאריק סיני

דרך הכורכרדרך הכורכרדרך הכורכרדרך הכורכר49-0549-0549-0549-05
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אריק סיניאריק סיניאריק סיניאריק סיני

העיירה שליהעיירה שליהעיירה שליהעיירה שלי43-0343-0343-0343-03

ארנון צדוקארנון צדוקארנון צדוקארנון צדוק

פסוליהפסוליהפסוליהפסוליה21-0221-0221-0221-02

ארקדי דוכיןארקדי דוכיןארקדי דוכיןארקדי דוכין

היא לא דומההיא לא דומההיא לא דומההיא לא דומה58-0758-0758-0758-07

מי אוהב אותך יותר ממנימי אוהב אותך יותר ממנימי אוהב אותך יותר ממנימי אוהב אותך יותר ממני54-0754-0754-0754-07

אתי אנקריאתי אנקריאתי אנקריאתי אנקרי

לוליטהלוליטהלוליטהלוליטה14-0714-0714-0714-07

מיליוניםמיליוניםמיליוניםמיליונים48-0148-0148-0148-01

קראת לי אסתרקראת לי אסתרקראת לי אסתרקראת לי אסתר21-0121-0121-0121-01

רואה לך בעינייםרואה לך בעינייםרואה לך בעינייםרואה לך בעיניים11-0311-0311-0311-03

אתניקסאתניקסאתניקסאתניקס

אמריקהאמריקהאמריקהאמריקה69-1269-1269-1269-12

גגגג''''סיקהסיקהסיקהסיקה02-0302-0302-0302-03

כתם הפריכתם הפריכתם הפריכתם הפרי21-0621-0621-0621-06

כתם הפריכתם הפריכתם הפריכתם הפרי82-1682-1682-1682-16

מחר אני בביתמחר אני בביתמחר אני בביתמחר אני בבית57-0957-0957-0957-09

ציפור מדברציפור מדברציפור מדברציפור מדבר16-0316-0316-0316-03

תותיםתותיםתותיםתותים16-0916-0916-0916-09

בו ארציבו ארציבו ארציבו ארצי

חיים משל עצמיחיים משל עצמיחיים משל עצמיחיים משל עצמי02-0702-0702-0702-07

בוטן מתוק בקרקסבוטן מתוק בקרקסבוטן מתוק בקרקסבוטן מתוק בקרקס

כל מה שנשארכל מה שנשארכל מה שנשארכל מה שנשאר47-1047-1047-1047-10

בועז מעודהבועז מעודהבועז מעודהבועז מעודה

H.78-13H.78-13H.78-13H.78-13אורח בעולםאורח בעולםאורח בעולםאורח בעולם

בועז עופריבועז עופריבועז עופריבועז עופרי

שתי אצבעות מצידוןשתי אצבעות מצידוןשתי אצבעות מצידוןשתי אצבעות מצידון22-0322-0322-0322-03

בועז שרעביבועז שרעביבועז שרעביבועז שרעבי

H.74-09H.74-09H.74-09H.74-09אם את עדיין אוהבת אותיאם את עדיין אוהבת אותיאם את עדיין אוהבת אותיאם את עדיין אוהבת אותי

את לי לילהאת לי לילהאת לי לילהאת לי לילה10-0310-0310-0310-03

הלוואיהלוואיהלוואיהלוואי85-0885-0885-0885-08

H.76-10H.76-10H.76-10H.76-10ולמרותולמרותולמרותולמרות
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בועז שרעביבועז שרעביבועז שרעביבועז שרעבי

כשתבואכשתבואכשתבואכשתבוא66-1366-1366-1366-13

כשאת נוגעת ביכשאת נוגעת ביכשאת נוגעת ביכשאת נוגעת בי28-0528-0528-0528-05

לחופש נולדלחופש נולדלחופש נולדלחופש נולד17-0517-0517-0517-05

H.79-14H.79-14H.79-14H.79-14לתתלתתלתתלתת

משאלהמשאלהמשאלהמשאלה52-1652-1652-1652-16

תני לי ידתני לי ידתני לי ידתני לי יד66-1766-1766-1766-17

בית הבובותבית הבובותבית הבובותבית הבובות

למענילמענילמענילמעני83-0483-0483-0483-04

סיגפוסיגפוסיגפוסיגפו81-1481-1481-1481-14

שיר בעיפרוןשיר בעיפרוןשיר בעיפרוןשיר בעיפרון88-0488-0488-0488-04

בלקפילדבלקפילדבלקפילדבלקפילד

48-1248-1248-1248-12HelloHelloHelloHello

בן ארציבן ארציבן ארציבן ארצי

אפסאפסאפסאפס27-0427-0427-0427-04

בן ושלמה ארציבן ושלמה ארציבן ושלמה ארציבן ושלמה ארצי

25-0325-0325-0325-0317171717

בנות בראוןבנות בראוןבנות בראוןבנות בראון

אומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץ39-0339-0339-0339-03

בנזיןבנזיןבנזיןבנזין

חופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבד49-0149-0149-0149-01

יום שישייום שישייום שישייום שישי42-0342-0342-0342-03

גאיהגאיהגאיהגאיה

H.73-10H.73-10H.73-10H.73-10שיר לאהבהשיר לאהבהשיר לאהבהשיר לאהבה

גבי שושןגבי שושןגבי שושןגבי שושן

להשתטות לפעמיםלהשתטות לפעמיםלהשתטות לפעמיםלהשתטות לפעמים43-0643-0643-0643-06

שש עשרה מלאו לנערשש עשרה מלאו לנערשש עשרה מלאו לנערשש עשרה מלאו לנער15-0115-0115-0115-01

גגגג''''ודי כץ ושמוליק קראוסודי כץ ושמוליק קראוסודי כץ ושמוליק קראוסודי כץ ושמוליק קראוס

H.73-09H.73-09H.73-09H.73-09שובשובשובשוב

גזוזגזוזגזוזגזוז

אלף כבאיםאלף כבאיםאלף כבאיםאלף כבאים12-0212-0212-0212-02

מילים יפותמילים יפותמילים יפותמילים יפות43-0143-0143-0143-01

ציפי פרימוציפי פרימוציפי פרימוציפי פרימו16-0416-0416-0416-04

Page 7 sur 45



מספרמספרמספרמספר קריוקי קריוקי קריוקי קריוקי:     * :     * :     * :     * זמר ושירים זמר ושירים זמר ושירים זמר ושירים * * * * * * * * סדרסדרסדרסדר: : : : אאאא----ב ב ב ב ****

גזוזגזוזגזוזגזוז

רונירונירונירוני05-0805-0805-0805-08

גיא שרפיגיא שרפיגיא שרפיגיא שרפי

זודיאקזודיאקזודיאקזודיאק44-0744-0744-0744-07

גידי גובגידי גובגידי גובגידי גוב

אני שוב מתאהבאני שוב מתאהבאני שוב מתאהבאני שוב מתאהב23-0223-0223-0223-02

H.75-12H.75-12H.75-12H.75-12הנסיך הקטןהנסיך הקטןהנסיך הקטןהנסיך הקטן

יש אי שםיש אי שםיש אי שםיש אי שם64-1164-1164-1164-11

כלים שלוביםכלים שלוביםכלים שלוביםכלים שלובים78-1378-1378-1378-13

למה ליבך כמו קרחלמה ליבך כמו קרחלמה ליבך כמו קרחלמה ליבך כמו קרח18-0118-0118-0118-01

מי תרצימי תרצימי תרצימי תרצי61-0561-0561-0561-05

נגיעה רכהנגיעה רכהנגיעה רכהנגיעה רכה08-0608-0608-0608-06

סימן שאתה צעירסימן שאתה צעירסימן שאתה צעירסימן שאתה צעיר47-1247-1247-1247-12

ערב אבודערב אבודערב אבודערב אבוד22-0122-0122-0122-01

עניין של זמןעניין של זמןעניין של זמןעניין של זמן43-0743-0743-0743-07

שלל שרבשלל שרבשלל שרבשלל שרב16-0816-0816-0816-08

גידי גוב ויוני רכטרגידי גוב ויוני רכטרגידי גוב ויוני רכטרגידי גוב ויוני רכטר

שיר נבואי קוסמי עליזשיר נבואי קוסמי עליזשיר נבואי קוסמי עליזשיר נבואי קוסמי עליז65-1165-1165-1165-11

גידי גוב וריטהגידי גוב וריטהגידי גוב וריטהגידי גוב וריטה

חייך וחייחייך וחייחייך וחייחייך וחיי30-1330-1330-1330-13

גידי קורן ושלומה ארציגידי קורן ושלומה ארציגידי קורן ושלומה ארציגידי קורן ושלומה ארצי

שיר בבוקר בבוקרשיר בבוקר בבוקרשיר בבוקר בבוקרשיר בבוקר בבוקר52-1452-1452-1452-14

גיים בוייזגיים בוייזגיים בוייזגיים בוייז

אשמור את ליביאשמור את ליביאשמור את ליביאשמור את ליבי87-0587-0587-0587-05

גלי עטריגלי עטריגלי עטריגלי עטרי

H.78-12H.78-12H.78-12H.78-12בין האש ובין המיםבין האש ובין המיםבין האש ובין המיםבין האש ובין המים

דרך ארוכהדרך ארוכהדרך ארוכהדרך ארוכה28-0728-0728-0728-07

מה שאת אוהבתמה שאת אוהבתמה שאת אוהבתמה שאת אוהבת75-1175-1175-1175-11

נסיך החלומותנסיך החלומותנסיך החלומותנסיך החלומות25-1025-1025-1025-10

נסיך החלומות ולנטינונסיך החלומות ולנטינונסיך החלומות ולנטינונסיך החלומות ולנטינו82-0382-0382-0382-03

גלי עטרי ומני בגרגלי עטרי ומני בגרגלי עטרי ומני בגרגלי עטרי ומני בגר

דואט פרידהדואט פרידהדואט פרידהדואט פרידה61-1361-1361-1361-13
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גלי עטרי וסגיב כהןגלי עטרי וסגיב כהןגלי עטרי וסגיב כהןגלי עטרי וסגיב כהן

H.79-02H.79-02H.79-02H.79-02מהמרחקיםמהמרחקיםמהמרחקיםמהמרחקים

גלעד ויטלגלעד ויטלגלעד ויטלגלעד ויטל

אגם הברבוריםאגם הברבוריםאגם הברבוריםאגם הברבורים51-1251-1251-1251-12

גלעד שגבגלעד שגבגלעד שגבגלעד שגב

עכשיו טובעכשיו טובעכשיו טובעכשיו טוב51-1151-1151-1151-11

גגגג''''קו אייזינברגקו אייזינברגקו אייזינברגקו אייזינברג

H.69-01H.69-01H.69-01H.69-01נרדם על החולותנרדם על החולותנרדם על החולותנרדם על החולות

גגגג''''קו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברג

H.69-06H.69-06H.69-06H.69-06נשארתי נורמלינשארתי נורמלינשארתי נורמלינשארתי נורמלי

גגגג''''קו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברג, , , , וזהבית פסווזהבית פסווזהבית פסווזהבית פסו

H.69-08H.69-08H.69-08H.69-08עד מתיעד מתיעד מתיעד מתי

גגגג''''קי מקייטןקי מקייטןקי מקייטןקי מקייטן

מריומהמריומהמריומהמריומה17-0617-0617-0617-06

גרי אקשטייןגרי אקשטייןגרי אקשטייןגרי אקשטיין

קפטן גקפטן גקפטן גקפטן ג''''קקקק20-0320-0320-0320-03

גשר הירקוןגשר הירקוןגשר הירקוןגשר הירקון

אל תעברי לבדאל תעברי לבדאל תעברי לבדאל תעברי לבד19-1019-1019-1019-10

דובי זלצרדובי זלצרדובי זלצרדובי זלצר

הנני כאןהנני כאןהנני כאןהנני כאן52-0252-0252-0252-02

דוד דאורדוד דאורדוד דאורדוד דאור

להאמיןלהאמיןלהאמיןלהאמין48-1148-1148-1148-11

דוד דאור וארקדי דוכיןדוד דאור וארקדי דוכיןדוד דאור וארקדי דוכיןדוד דאור וארקדי דוכין

נוסע צפונהנוסע צפונהנוסע צפונהנוסע צפונה87-0787-0787-0787-07

דוד דאור ושלומי שבתדוד דאור ושלומי שבתדוד דאור ושלומי שבתדוד דאור ושלומי שבת

הלב יודעהלב יודעהלב יודעהלב יודע81-1281-1281-1281-12

דודהדודהדודהדודה

תשע בכיכרתשע בכיכרתשע בכיכרתשע בכיכר16-1016-1016-1016-10

דודו טסהדודו טסהדודו טסהדודו טסה

באת עם השקטבאת עם השקטבאת עם השקטבאת עם השקט41-0641-0641-0641-06

היה לי חברהיה לי חברהיה לי חברהיה לי חבר39-0739-0739-0739-07

H.75-02H.75-02H.75-02H.75-02היה לי חבר היה לי אחהיה לי חבר היה לי אחהיה לי חבר היה לי אחהיה לי חבר היה לי אח

הלילה לאהלילה לאהלילה לאהלילה לא54-1254-1254-1254-12
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דודו טסה ורוני אלטרדודו טסה ורוני אלטרדודו טסה ורוני אלטרדודו טסה ורוני אלטר

H.77-03H.77-03H.77-03H.77-03מעליותמעליותמעליותמעליות

דודי לוידודי לוידודי לוידודי לוי

דודדודדודדוד61-1561-1561-1561-15

דויד ברוזהדויד ברוזהדויד ברוזהדויד ברוזה

מתחת לשמיםמתחת לשמיםמתחת לשמיםמתחת לשמים56-0856-0856-0856-08

דורון מזרדורון מזרדורון מזרדורון מזר

אני חוזר הביתהאני חוזר הביתהאני חוזר הביתהאני חוזר הביתה22-1022-1022-1022-10

דיאמונדדיאמונדדיאמונדדיאמונד

בוא נזרוםבוא נזרוםבוא נזרוםבוא נזרום51-0251-0251-0251-02

דיוויד ברוזהדיוויד ברוזהדיוויד ברוזהדיוויד ברוזה

זה הכל או כלוםזה הכל או כלוםזה הכל או כלוםזה הכל או כלום38-0438-0438-0438-04

יהיה טוביהיה טוביהיה טוביהיה טוב01-1001-1001-1001-10

סיגליותסיגליותסיגליותסיגליות78-1478-1478-1478-14

H.73-14H.73-14H.73-14H.73-14שיר אהבה בדואישיר אהבה בדואישיר אהבה בדואישיר אהבה בדואי

ZZZZ''''דימונדדימונדדימונדדימונד

הלב שלי נשברהלב שלי נשברהלב שלי נשברהלב שלי נשבר87-0287-0287-0287-02

דין דין אביבדין דין אביבדין דין אביבדין דין אביב

H.70-12H.70-12H.70-12H.70-12מוכרת לי מפעםמוכרת לי מפעםמוכרת לי מפעםמוכרת לי מפעם

H.79-05H.79-05H.79-05H.79-05ספרי לי אהובהספרי לי אהובהספרי לי אהובהספרי לי אהובה

דן תורןדן תורןדן תורןדן תורן

לבן על לבןלבן על לבןלבן על לבןלבן על לבן24-0424-0424-0424-04

דנה אינטרנשיונלדנה אינטרנשיונלדנה אינטרנשיונלדנה אינטרנשיונל

דיווהדיווהדיווהדיווה02-0602-0602-0602-06

ישנן בנותישנן בנותישנן בנותישנן בנות04-1004-1004-1004-10

דנה ברגרדנה ברגרדנה ברגרדנה ברגר

H.77-04H.77-04H.77-04H.77-04אהבהאהבהאהבהאהבה

בא והולךבא והולךבא והולךבא והולך41-0541-0541-0541-05

עד הקצהעד הקצהעד הקצהעד הקצה30-0430-0430-0430-04

דנה לפידותדנה לפידותדנה לפידותדנה לפידות

H.79-07H.79-07H.79-07H.79-07הפוכיםהפוכיםהפוכיםהפוכים

H.78-01H.78-01H.78-01H.78-01משוגעתמשוגעתמשוגעתמשוגעת
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דני ליטנידני ליטנידני ליטנידני ליטני

משבר אמוןמשבר אמוןמשבר אמוןמשבר אמון01-0801-0801-0801-08

דני סנדרסוןדני סנדרסוןדני סנדרסוןדני סנדרסון

גלשןגלשןגלשןגלשן42-0242-0242-0242-02

חלליתחלליתחלליתחללית49-1149-1149-1149-11

מה הדאווין שלךמה הדאווין שלךמה הדאווין שלךמה הדאווין שלך13-0913-0913-0913-09

דני סנדרסון ומזי כהןדני סנדרסון ומזי כהןדני סנדרסון ומזי כהןדני סנדרסון ומזי כהן

דון קישוטדון קישוטדון קישוטדון קישוט57-0557-0557-0557-05

זה הכל בשבילךזה הכל בשבילךזה הכל בשבילךזה הכל בשבילך65-0265-0265-0265-02

דני רובסדני רובסדני רובסדני רובס

איך הוא שראיך הוא שראיך הוא שראיך הוא שר06-0706-0706-0706-07

דני רובס ואופירה יוספידני רובס ואופירה יוספידני רובס ואופירה יוספידני רובס ואופירה יוספי

H.75-04H.75-04H.75-04H.75-04מכתב קטןמכתב קטןמכתב קטןמכתב קטן

דניאל סולומוןדניאל סולומוןדניאל סולומוןדניאל סולומון

עדיףעדיףעדיףעדיף39-1039-1039-1039-10

דניאל סלומון ודנה עדינידניאל סלומון ודנה עדינידניאל סלומון ודנה עדינידניאל סלומון ודנה עדיני

רבות הדרכיםרבות הדרכיםרבות הדרכיםרבות הדרכים62-0962-0962-0962-09

דפנה דקלדפנה דקלדפנה דקלדפנה דקל

אחכה לךאחכה לךאחכה לךאחכה לך23-0123-0123-0123-01

דקלוןדקלוןדקלוןדקלון

רקדירקדירקדירקדי66-0366-0366-0366-03

שבחי ירושליםשבחי ירושליםשבחי ירושליםשבחי ירושלים66-1666-1666-1666-16

האחיות פיקהאחיות פיקהאחיות פיקהאחיות פיק

בייביבייביבייביבייבי55-0155-0155-0155-01

השיר הזההשיר הזההשיר הזההשיר הזה75-0975-0975-0975-09

שוב הגשםשוב הגשםשוב הגשםשוב הגשם75-0775-0775-0775-07

הבורגניםהבורגניםהבורגניםהבורגנים

דרכנודרכנודרכנודרכנו68-0168-0168-0168-01

הבלייניםהבלייניםהבלייניםהבליינים

שובניסטשובניסטשובניסטשובניסט46-0946-0946-0946-09

הגבעותהגבעותהגבעותהגבעות

Griz 17-13Griz 17-13Griz 17-13Griz 17-13ימים טוביםימים טוביםימים טוביםימים טובים

ימים טוביםימים טוביםימים טוביםימים טובים50-0150-0150-0150-01
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הגבעטרוןהגבעטרוןהגבעטרוןהגבעטרון

Griz 16-04Griz 16-04Griz 16-04Griz 16-04בת שישים המקוריבת שישים המקוריבת שישים המקוריבת שישים המקורי

Griz 16-05Griz 16-05Griz 16-05Griz 16-05זמר זמר לךזמר זמר לךזמר זמר לךזמר זמר לך

Griz 16-06Griz 16-06Griz 16-06Griz 16-06חופיםחופיםחופיםחופים

Griz 16-09Griz 16-09Griz 16-09Griz 16-09ירושליים של זהבירושליים של זהבירושליים של זהבירושליים של זהב

Griz 16-07Griz 16-07Griz 16-07Griz 16-07ילדתי מרוסיהילדתי מרוסיהילדתי מרוסיהילדתי מרוסיה

Griz 16-08Griz 16-08Griz 16-08Griz 16-08ים השיבוליםים השיבוליםים השיבוליםים השיבולים

הגשש החיוורהגשש החיוורהגשש החיוורהגשש החיוור

לו יהילו יהילו יהילו יהי17-0817-0817-0817-08

הדג נחשהדג נחשהדג נחשהדג נחש

לא פראייריםלא פראייריםלא פראייריםלא פראיירים40-0840-0840-0840-08

מספרייםמספרייםמספרייםמספריים40-0340-0340-0340-03

שירת הסטיקרשירת הסטיקרשירת הסטיקרשירת הסטיקר51-0651-0651-0651-06

הדודאיםהדודאיםהדודאיםהדודאים

בשדות בית לחםבשדות בית לחםבשדות בית לחםבשדות בית לחם20-0220-0220-0220-02

וכשיבוא יבוא שלוםוכשיבוא יבוא שלוםוכשיבוא יבוא שלוםוכשיבוא יבוא שלום21-0821-0821-0821-08

הדורבניםהדורבניםהדורבניםהדורבנים

יצאנו לרקודיצאנו לרקודיצאנו לרקודיצאנו לרקוד45-1045-1045-1045-10

לא בא לי לשמועלא בא לי לשמועלא בא לי לשמועלא בא לי לשמוע46-0446-0446-0446-04

H.70-02H.70-02H.70-02H.70-02עוד לילה עברעוד לילה עברעוד לילה עברעוד לילה עבר

הדר עוזריהדר עוזריהדר עוזריהדר עוזרי

גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל79-1379-1379-1379-13

החברים של נטשההחברים של נטשההחברים של נטשההחברים של נטשה

נאמר כבר הכלנאמר כבר הכלנאמר כבר הכלנאמר כבר הכל49-0249-0249-0249-02

עכשיו אניעכשיו אניעכשיו אניעכשיו אני22-0422-0422-0422-04

עוד נגיעהעוד נגיעהעוד נגיעהעוד נגיעה11-0511-0511-0511-05

על קו הזינוקעל קו הזינוקעל קו הזינוקעל קו הזינוק04-0104-0104-0104-01

החלונות הגבוהיםהחלונות הגבוהיםהחלונות הגבוהיםהחלונות הגבוהים

אינך יכולהאינך יכולהאינך יכולהאינך יכולה15-0415-0415-0415-04

היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים

H.77-06H.77-06H.77-06H.77-06אין לך מקוםאין לך מקוםאין לך מקוםאין לך מקום

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 אין לך מקוםאין לך מקוםאין לך מקוםאין לך מקוםרוק רוק רוק רוק

אם כבראם כבראם כבראם כבר55-0855-0855-0855-08
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היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים

H.77-13H.77-13H.77-13H.77-13הימים שלנוהימים שלנוהימים שלנוהימים שלנו

היי פייבהיי פייבהיי פייבהיי פייב

אני אוהב אותךאני אוהב אותךאני אוהב אותךאני אוהב אותך23-0323-0323-0323-03

אניאניאניאני82-1282-1282-1282-12

הילה הררי ומני בגרהילה הררי ומני בגרהילה הררי ומני בגרהילה הררי ומני בגר

זה היה ביתיזה היה ביתיזה היה ביתיזה היה ביתי55-1155-1155-1155-11

הישראליםהישראליםהישראליםהישראלים

תזיזי ת ישבןתזיזי ת ישבןתזיזי ת ישבןתזיזי ת ישבן47-0847-0847-0847-08

הישראלים שהשתתפו באירוויזיוןהישראלים שהשתתפו באירוויזיוןהישראלים שהשתתפו באירוויזיוןהישראלים שהשתתפו באירוויזיון

70-1570-1570-1570-15Light A CandleLight A CandleLight A CandleLight A Candle

אהבה היא שיר לשנייםאהבה היא שיר לשנייםאהבה היא שיר לשנייםאהבה היא שיר לשניים70-0570-0570-0570-05

אאאא----באבאבאבא----ניניניני----ביביביבי70-0670-0670-0670-06

אי שםאי שםאי שםאי שם70-0170-0170-0170-01

אמור שלוםאמור שלוםאמור שלוםאמור שלום70-0470-0470-0470-04

את ואניאת ואניאת ואניאת ואני70-0370-0370-0370-03

דיווהדיווהדיווהדיווה70-1470-1470-1470-14

הלילההלילההלילההלילה70-0870-0870-0870-08

השקט שנשארהשקט שנשארהשקט שנשארהשקט שנשאר70-1670-1670-1670-16

הורההורההורההורה70-0970-0970-0970-09

הללויההללויההללויההללויה70-0770-0770-0770-07

זה רק ספורטזה רק ספורטזה רק ספורטזה רק ספורט70-1370-1370-1370-13

חיחיחיחי70-1070-1070-1070-10

כאןכאןכאןכאן70-1270-1270-1270-12

נתתי לה חיינתתי לה חיינתתי לה חיינתתי לה חיי70-0270-0270-0270-02

עולה עולהעולה עולהעולה עולהעולה עולה70-1170-1170-1170-11

המושבההמושבההמושבההמושבה

H.78-11H.78-11H.78-11H.78-11יםיםיםים

המכשפותהמכשפותהמכשפותהמכשפות

עד העונג הבאעד העונג הבאעד העונג הבאעד העונג הבא04-0804-0804-0804-08

המשולשהמשולשהמשולשהמשולש

שמים כחוליםשמים כחוליםשמים כחוליםשמים כחולים40-1040-1040-1040-10
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הנריהנריהנריהנרי

H.68-05H.68-05H.68-05H.68-05האלופההאלופההאלופההאלופה

הנשמות הטהורותהנשמות הטהורותהנשמות הטהורותהנשמות הטהורות

יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל18-0418-0418-0418-04

הפרוייקט של עידן רייכלהפרוייקט של עידן רייכלהפרוייקט של עידן רייכלהפרוייקט של עידן רייכל

אם תלךאם תלךאם תלךאם תלך42-1142-1142-1142-11

הפרויקט של עידן רייכלהפרויקט של עידן רייכלהפרויקט של עידן רייכלהפרויקט של עידן רייכל

H.79-03H.79-03H.79-03H.79-03חלומות של אחריםחלומות של אחריםחלומות של אחריםחלומות של אחרים

מילים יפות מאלהמילים יפות מאלהמילים יפות מאלהמילים יפות מאלה78-0478-0478-0478-04

מכל האהבותמכל האהבותמכל האהבותמכל האהבות78-0578-0578-0578-05

הקליפ המקורי הרשמיהקליפ המקורי הרשמיהקליפ המקורי הרשמיהקליפ המקורי הרשמי

ילדות רעותילדות רעותילדות רעותילדות רעות88-0988-0988-0988-09

הראל מויאלהראל מויאלהראל מויאלהראל מויאל

H.72-07H.72-07H.72-07H.72-07אין לי דבראין לי דבראין לי דבראין לי דבר

אמצע הלילה בכפראמצע הלילה בכפראמצע הלילה בכפראמצע הלילה בכפר81-0181-0181-0181-01

H.68-04H.68-04H.68-04H.68-04ואז תבואיואז תבואיואז תבואיואז תבואי

חופשי ומאושרחופשי ומאושרחופשי ומאושרחופשי ומאושר62-0862-0862-0862-08

נר על החלוןנר על החלוןנר על החלוןנר על החלון75-1475-1475-1475-14

סימניםסימניםסימניםסימנים83-0283-0283-0283-02

הראל סקעתהראל סקעתהראל סקעתהראל סקעת

H.72-15H.72-15H.72-15H.72-15אפילו ששריפותאפילו ששריפותאפילו ששריפותאפילו ששריפות

H.76-08H.76-08H.76-08H.76-08אם הוא ילךאם הוא ילךאם הוא ילךאם הוא ילך

בתוךבתוךבתוךבתוך51-0751-0751-0751-07

הנני כאןהנני כאןהנני כאןהנני כאן75-1375-1375-1375-13

H.72-14H.72-14H.72-14H.72-14הרוח תשנה את כיוונההרוח תשנה את כיוונההרוח תשנה את כיוונההרוח תשנה את כיוונה

H.70-08H.70-08H.70-08H.70-08כל הציפוריםכל הציפוריםכל הציפוריםכל הציפורים

לעוףלעוףלעוףלעוף75-1275-1275-1275-12

מי שחלםמי שחלםמי שחלםמי שחלם78-0978-0978-0978-09

H.70-06H.70-06H.70-06H.70-06משהו ממנימשהו ממנימשהו ממנימשהו ממני

השחפיםהשחפיםהשחפיםהשחפים

זינגרלהזינגרלהזינגרלהזינגרלה17-0417-0417-0417-04

השלושיםהשלושיםהשלושיםהשלושים

צרות טובותצרות טובותצרות טובותצרות טובות19-1119-1119-1119-11
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השמחותהשמחותהשמחותהשמחות

יהודהיהודהיהודהיהודה26-0126-0126-0126-01

השמיניההשמיניההשמיניההשמיניה

H.68-03H.68-03H.68-03H.68-03מול כל העולםמול כל העולםמול כל העולםמול כל העולם

השרוףהשרוףהשרוףהשרוף

שקר החןשקר החןשקר החןשקר החן59-0959-0959-0959-09

התרנגוליםהתרנגוליםהתרנגוליםהתרנגולים

ככה סתםככה סתםככה סתםככה סתם21-1721-1721-1721-17

והר ארגובוהר ארגובוהר ארגובוהר ארגוב

עינייך החומותעינייך החומותעינייך החומותעינייך החומות36-0736-0736-0736-07

ז והר ארגובז והר ארגובז והר ארגובז והר ארגוב

הפרח בגניהפרח בגניהפרח בגניהפרח בגני63-1163-1163-1163-11

זאב רווחזאב רווחזאב רווחזאב רווח

אח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראב13-0513-0513-0513-05

זהבה בןזהבה בןזהבה בןזהבה בן

אהבה אסורהאהבה אסורהאהבה אסורהאהבה אסורה27-0227-0227-0227-02

ואני שטהואני שטהואני שטהואני שטה59-0859-0859-0859-08

חיים שליחיים שליחיים שליחיים שלי38-0238-0238-0238-02

H.72-12H.72-12H.72-12H.72-12ללכת עם האורללכת עם האורללכת עם האורללכת עם האור

להשתגעלהשתגעלהשתגעלהשתגע30-1230-1230-1230-12

זוהר ארגוזוהר ארגוזוהר ארגוזוהר ארגו

Griz 17-11Griz 17-11Griz 17-11Griz 17-11הפרח בגניהפרח בגניהפרח בגניהפרח בגני

זוהר ארגובזוהר ארגובזוהר ארגובזוהר ארגוב

אדם שחקןאדם שחקןאדם שחקןאדם שחקן36-0836-0836-0836-08

אלינוראלינוראלינוראלינור36-0436-0436-0436-04

בבדבבדבבדבבד36-0136-0136-0136-01

בדדבדדבדדבדד66-0766-0766-0766-07

כנר ענרו השניםכנר ענרו השניםכנר ענרו השניםכנר ענרו השנים36-0636-0636-0636-06

להיות אדםלהיות אדםלהיות אדםלהיות אדם36-0936-0936-0936-09

מרלןמרלןמרלןמרלן36-0536-0536-0536-05

מה לך ילדהמה לך ילדהמה לך ילדהמה לך ילדה66-0866-0866-0866-08

נכון להיוםנכון להיוםנכון להיוםנכון להיום36-1036-1036-1036-10

רעיהרעיהרעיהרעיה09-1009-1009-1009-10
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זקני צפתזקני צפתזקני צפתזקני צפת

שישי שבתשישי שבתשישי שבתשישי שבת24-0724-0724-0724-07

חגיגה יווניתחגיגה יווניתחגיגה יווניתחגיגה יוונית

איפוקרינסהאיפוקרינסהאיפוקרינסהאיפוקרינסה74-0874-0874-0874-08

אגוניהאגוניהאגוניהאגוניה74-0174-0174-0174-01

אניקסמנהאניקסמנהאניקסמנהאניקסמנה74-0374-0374-0374-03

ברביאניסברביאניסברביאניסברביאניס74-0474-0474-0474-04

ון קלאו יסנהון קלאו יסנהון קלאו יסנהון קלאו יסנה74-1274-1274-1274-12

יתי תקניס אולפתאיתי תקניס אולפתאיתי תקניס אולפתאיתי תקניס אולפתא74-0674-0674-0674-06

סגאפאו קיטאסגאפאו קיטאסגאפאו קיטאסגאפאו קיטא74-0274-0274-0274-02

סנתו ציגרו מקטסטרפיססנתו ציגרו מקטסטרפיססנתו ציגרו מקטסטרפיססנתו ציגרו מקטסטרפיס74-1074-1074-1074-10

פלו נבופלו נבופלו נבופלו נבו74-0574-0574-0574-05

פקתופקתופקתופקתו74-0974-0974-0974-09

פמוקליסיס תוספיתי מחרוזת יווניתפמוקליסיס תוספיתי מחרוזת יווניתפמוקליסיס תוספיתי מחרוזת יווניתפמוקליסיס תוספיתי מחרוזת יוונית74-1374-1374-1374-13

פוס אומוליפיפוס אומוליפיפוס אומוליפיפוס אומוליפי74-0774-0774-0774-07

קלמתהקלמתהקלמתהקלמתה74-1174-1174-1174-11

חדוה ודודחדוה ודודחדוה ודודחדוה ודוד

אני חולם על נעמיאני חולם על נעמיאני חולם על נעמיאני חולם על נעמי55-1455-1455-1455-14

חובבי ציוןחובבי ציוןחובבי ציוןחובבי ציון

H.76-09H.76-09H.76-09H.76-09רוצה בנות רוצה בניםרוצה בנות רוצה בניםרוצה בנות רוצה בניםרוצה בנות רוצה בנים

חוה אלברטשייןחוה אלברטשייןחוה אלברטשייןחוה אלברטשיין

אניטה וחואןאניטה וחואןאניטה וחואןאניטה וחואן10-0210-0210-0210-02

חוה אלברשטייןחוה אלברשטייןחוה אלברשטייןחוה אלברשטיין

חופיםחופיםחופיםחופים18-1218-1218-1218-12

מקהלה עליזהמקהלה עליזהמקהלה עליזהמקהלה עליזה42-0742-0742-0742-07

חופית ביצוע מקוריחופית ביצוע מקוריחופית ביצוע מקוריחופית ביצוע מקורי

ברכת אלוהיםברכת אלוהיםברכת אלוהיםברכת אלוהים69-0569-0569-0569-05

חיילי הנקמה ורינת ברחיילי הנקמה ורינת ברחיילי הנקמה ורינת ברחיילי הנקמה ורינת בר

אחת מאלףאחת מאלףאחת מאלףאחת מאלף46-0846-0846-0846-08

חיים משהחיים משהחיים משהחיים משה

את כבר לא איתיאת כבר לא איתיאת כבר לא איתיאת כבר לא איתי66-1866-1866-1866-18

העיישההעיישההעיישההעיישה58-0558-0558-0558-05

התמונות שבאלבוםהתמונות שבאלבוםהתמונות שבאלבוםהתמונות שבאלבום66-0466-0466-0466-04

Page 16 sur 45



מספרמספרמספרמספר קריוקי קריוקי קריוקי קריוקי:     * :     * :     * :     * זמר ושירים זמר ושירים זמר ושירים זמר ושירים * * * * * * * * סדרסדרסדרסדר: : : : אאאא----ב ב ב ב ****

חיים משהחיים משהחיים משהחיים משה

הקולות של פיראוסהקולות של פיראוסהקולות של פיראוסהקולות של פיראוס09-0609-0609-0609-06

כל נדרייכל נדרייכל נדרייכל נדריי60-0760-0760-0760-07

נשבענשבענשבענשבע64-0264-0264-0264-02

תודהתודהתודהתודה17-0717-0717-0717-07

חיים משה ויואב יצחקחיים משה ויואב יצחקחיים משה ויואב יצחקחיים משה ויואב יצחק

עד סוף העולםעד סוף העולםעד סוף העולםעד סוף העולם41-0241-0241-0241-02

חלב ודבשחלב ודבשחלב ודבשחלב ודבש

אולי עוד קיץאולי עוד קיץאולי עוד קיץאולי עוד קיץ43-1043-1043-1043-10

הללויההללויההללויההללויה13-0413-0413-0413-04

יחדיחדיחדיחד21-1321-1321-1321-13

חמי רודנרחמי רודנרחמי רודנרחמי רודנר

בואי ניפרדבואי ניפרדבואי ניפרדבואי ניפרד30-0230-0230-0230-02

גאולהגאולהגאולהגאולה59-0359-0359-0359-03

מלנכוליהמלנכוליהמלנכוליהמלנכוליה38-0338-0338-0338-03

חמסהחמסהחמסהחמסה

חייב למות עליחייב למות עליחייב למות עליחייב למות עלי41-0341-0341-0341-03

חנה לאסלוחנה לאסלוחנה לאסלוחנה לאסלו

מריומה יומהמריומה יומהמריומה יומהמריומה יומה71-0671-0671-0671-06

חני פירסטנברג ואיתי טירןחני פירסטנברג ואיתי טירןחני פירסטנברג ואיתי טירןחני פירסטנברג ואיתי טירן

אלוהים נתן לך במתנהאלוהים נתן לך במתנהאלוהים נתן לך במתנהאלוהים נתן לך במתנה65-1065-1065-1065-10

חנן יובלחנן יובלחנן יובלחנן יובל

ואם השיר הזה נשמע לכם מוכרואם השיר הזה נשמע לכם מוכרואם השיר הזה נשמע לכם מוכרואם השיר הזה נשמע לכם מוכר19-0919-0919-0919-09

טיפקסטיפקסטיפקסטיפקס

הגהגהגהג''''יפ שלךיפ שלךיפ שלךיפ שלך60-0560-0560-0560-05

עוד שבתעוד שבתעוד שבתעוד שבת04-0704-0704-0704-07

שיר אהבהשיר אהבהשיר אהבהשיר אהבה03-0903-0903-0903-09

טיפקס ושרית חדדטיפקס ושרית חדדטיפקס ושרית חדדטיפקס ושרית חדד

אני כמו דגאני כמו דגאני כמו דגאני כמו דג65-0665-0665-0665-06

טל לופסקוטל לופסקוטל לופסקוטל לופסקו

גשם אחרוןגשם אחרוןגשם אחרוןגשם אחרון44-0344-0344-0344-03

טל שגבטל שגבטל שגבטל שגב

דברים קטניםדברים קטניםדברים קטניםדברים קטנים40-0940-0940-0940-09
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טל שגבטל שגבטל שגבטל שגב

H.74-14H.74-14H.74-14H.74-14יום אחרוןיום אחרוןיום אחרוןיום אחרון

על הברכייםעל הברכייםעל הברכייםעל הברכיים40-0440-0440-0440-04

יאיר זיויאיר זיויאיר זיויאיר זיו

H.79-12H.79-12H.79-12H.79-12ברחובות פריזברחובות פריזברחובות פריזברחובות פריז

יאיר רוזנבלוםיאיר רוזנבלוםיאיר רוזנבלוםיאיר רוזנבלום

בתוךבתוךבתוךבתוך52-0752-0752-0752-07

שיר לשלוםשיר לשלוםשיר לשלוםשיר לשלום52-0952-0952-0952-09

יגאל בשןיגאל בשןיגאל בשןיגאל בשן

יש לי ציפור קטנה בלביש לי ציפור קטנה בלביש לי ציפור קטנה בלביש לי ציפור קטנה בלב72-1572-1572-1572-15

קפה אצל ברטהקפה אצל ברטהקפה אצל ברטהקפה אצל ברטה05-0405-0405-0405-04

ידן רייכלידן רייכלידן רייכלידן רייכל

Griz  07-02Griz  07-02Griz  07-02Griz  07-02שובי אל ביתישובי אל ביתישובי אל ביתישובי אל ביתי

יהודה סעדויהודה סעדויהודה סעדויהודה סעדו

אני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאה79-0579-0579-0579-05

אל תשכחי אותנואל תשכחי אותנואל תשכחי אותנואל תשכחי אותנו79-0679-0679-0679-06

מקום לדאגהמקום לדאגהמקום לדאגהמקום לדאגה79-0479-0479-0479-04

H.76-13H.76-13H.76-13H.76-13ממשיך במרדףממשיך במרדףממשיך במרדףממשיך במרדף

H.74-11H.74-11H.74-11H.74-11מצחיק מידימצחיק מידימצחיק מידימצחיק מידי

שדות של אירוסיםשדות של אירוסיםשדות של אירוסיםשדות של אירוסים79-0179-0179-0179-01

יהודה פוליקריהודה פוליקריהודה פוליקריהודה פוליקר

בתוך הפקק האינסופיבתוך הפקק האינסופיבתוך הפקק האינסופיבתוך הפקק האינסופי68-0668-0668-0668-06

דברים שציתי לומרדברים שציתי לומרדברים שציתי לומרדברים שציתי לומר52-1052-1052-1052-10

היי שקטההיי שקטההיי שקטההיי שקטה52-1752-1752-1752-17

פנים אל מול פניםפנים אל מול פניםפנים אל מול פניםפנים אל מול פנים57-0857-0857-0857-08

פחות אבל כואבפחות אבל כואבפחות אבל כואבפחות אבל כואב24-0824-0824-0824-08

יהודית רביץיהודית רביץיהודית רביץיהודית רביץ

ארץ טרופית יפהארץ טרופית יפהארץ טרופית יפהארץ טרופית יפה22-0722-0722-0722-07

געגועגעגועגעגועגעגוע30-1430-1430-1430-14

למחרתלמחרתלמחרתלמחרת49-0749-0749-0749-07

H.75-13H.75-13H.75-13H.75-13מישהומישהומישהומישהו

סוף לסיפורסוף לסיפורסוף לסיפורסוף לסיפור52-0352-0352-0352-03

רחבת הריקודיםרחבת הריקודיםרחבת הריקודיםרחבת הריקודים52-0652-0652-0652-06
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יהודית רביץיהודית רביץיהודית רביץיהודית רביץ

שבתות וחגיםשבתות וחגיםשבתות וחגיםשבתות וחגים52-0452-0452-0452-04

יהודית רביץ וגידי גוביהודית רביץ וגידי גוביהודית רביץ וגידי גוביהודית רביץ וגידי גוב

באה מאהבהבאה מאהבהבאה מאהבהבאה מאהבה06-0106-0106-0106-01

יהורם גאוןיהורם גאוןיהורם גאוןיהורם גאון

Griz 16-03Griz 16-03Griz 16-03Griz 16-03איזה יום יפהאיזה יום יפהאיזה יום יפהאיזה יום יפה

אלף נשיקותאלף נשיקותאלף נשיקותאלף נשיקות12-0312-0312-0312-03

H.75-15H.75-15H.75-15H.75-15המלחמה האחרונההמלחמה האחרונההמלחמה האחרונההמלחמה האחרונה

העיר באפורהעיר באפורהעיר באפורהעיר באפור21-0321-0321-0321-03

כל הכבודכל הכבודכל הכבודכל הכבוד21-0521-0521-0521-05

Griz 16-10Griz 16-10Griz 16-10Griz 16-10כל הכבודכל הכבודכל הכבודכל הכבוד

Griz 16-12Griz 16-12Griz 16-12Griz 16-12לחיי העם הזהלחיי העם הזהלחיי העם הזהלחיי העם הזה

Griz 16-11Griz 16-11Griz 16-11Griz 16-11לא נפסיק לשירלא נפסיק לשירלא נפסיק לשירלא נפסיק לשיר

עוד לא אהבתי דיעוד לא אהבתי דיעוד לא אהבתי דיעוד לא אהבתי די19-0319-0319-0319-03

יואב יצחקיואב יצחקיואב יצחקיואב יצחק

זה הזמן לסלוחזה הזמן לסלוחזה הזמן לסלוחזה הזמן לסלוח66-0966-0966-0966-09

פני מלאךפני מלאךפני מלאךפני מלאך10-1010-1010-1010-10

תני ללכתתני ללכתתני ללכתתני ללכת58-0458-0458-0458-04

יואב יצחק וחיים משהיואב יצחק וחיים משהיואב יצחק וחיים משהיואב יצחק וחיים משה

עד סוף העולםעד סוף העולםעד סוף העולםעד סוף העולם64-0564-0564-0564-05

יואב יצחק ושלומי שבתיואב יצחק ושלומי שבתיואב יצחק ושלומי שבתיואב יצחק ושלומי שבת

מחרוזת מתוקיםמחרוזת מתוקיםמחרוזת מתוקיםמחרוזת מתוקים85-1285-1285-1285-12

יוני רכטר ויהודית רביץיוני רכטר ויהודית רביץיוני רכטר ויהודית רביץיוני רכטר ויהודית רביץ

H.75-07H.75-07H.75-07H.75-07דמעות של מלאכיםדמעות של מלאכיםדמעות של מלאכיםדמעות של מלאכים

יוסי אזולאייוסי אזולאייוסי אזולאייוסי אזולאי

אהבה בת עשריםאהבה בת עשריםאהבה בת עשריםאהבה בת עשרים69-0369-0369-0369-03

פס ליום אחדפס ליום אחדפס ליום אחדפס ליום אחד81-0281-0281-0281-02

יוסי אזולאי ושלומי שבתיוסי אזולאי ושלומי שבתיוסי אזולאי ושלומי שבתיוסי אזולאי ושלומי שבת

H.76-06H.76-06H.76-06H.76-06אף פעם לא אומראף פעם לא אומראף פעם לא אומראף פעם לא אומר

יזהר אשדותיזהר אשדותיזהר אשדותיזהר אשדות

H.77-12H.77-12H.77-12H.77-12בכל פעם שאני מתאהבבכל פעם שאני מתאהבבכל פעם שאני מתאהבבכל פעם שאני מתאהב

במרחק נגיעה מכאןבמרחק נגיעה מכאןבמרחק נגיעה מכאןבמרחק נגיעה מכאן61-0461-0461-0461-04

יש לך אותייש לך אותייש לך אותייש לך אותי29-1029-1029-1029-10
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יזהר אשדותיזהר אשדותיזהר אשדותיזהר אשדות

H.77-01H.77-01H.77-01H.77-01מה תאמרימה תאמרימה תאמרימה תאמרי

H.77-05H.77-05H.77-05H.77-05צילו של יום קיץצילו של יום קיץצילו של יום קיץצילו של יום קיץ

יזהר כהןיזהר כהןיזהר כהןיזהר כהן

אבניביאבניביאבניביאבניבי11-0211-0211-0211-02

ילדים גדולים ילדים גדולים ילדים גדולים ילדים גדולים - - - - אבי מסיקהאבי מסיקהאבי מסיקהאבי מסיקה

אבל אני אבל אני אבל אני אבל אני - - - - מסיקה ודנידיןמסיקה ודנידיןמסיקה ודנידיןמסיקה ודנידין86-0786-0786-0786-07

הלב הלב הלב הלב - - - - מסיקה וניקי גולדשטייןמסיקה וניקי גולדשטייןמסיקה וניקי גולדשטייןמסיקה וניקי גולדשטיין86-0286-0286-0286-02

זה לא קשה זה לא קשה זה לא קשה זה לא קשה -  -  -  -  הארכיון ולירן ספורטההארכיון ולירן ספורטההארכיון ולירן ספורטההארכיון ולירן ספורטה86-0686-0686-0686-06

יופי בא יופי בא יופי בא יופי בא - - - - רצועת בונוסרצועת בונוסרצועת בונוסרצועת בונוס86-0986-0986-0986-09

לאלף את הסוררת לאלף את הסוררת לאלף את הסוררת לאלף את הסוררת - - - - שורטי רצועת בונוסשורטי רצועת בונוסשורטי רצועת בונוסשורטי רצועת בונוס86-1086-1086-1086-10

נילס הולגרסון נילס הולגרסון נילס הולגרסון נילס הולגרסון - - - - כלא כלא כלא כלא 6666 ומורן אהרוני ומורן אהרוני ומורן אהרוני ומורן אהרוני86-0186-0186-0186-01

פינוקיו פינוקיו פינוקיו פינוקיו - - - - מורן אהרוני ושורטימורן אהרוני ושורטימורן אהרוני ושורטימורן אהרוני ושורטי86-0386-0386-0386-03

קשקשתא קשקשתא קשקשתא קשקשתא - - - - מסיקה ודנידיןמסיקה ודנידיןמסיקה ודנידיןמסיקה ודנידין86-0586-0586-0586-05

ריץריץריץריץ' ' ' ' רץרץרץרץ' ' ' ' - - - - אילן בבילוןאילן בבילוןאילן בבילוןאילן בבילון, , , , דנידין וניקי גולדשטייןדנידין וניקי גולדשטייןדנידין וניקי גולדשטייןדנידין וניקי גולדשטיין86-0486-0486-0486-04

שכונת חיים שכונת חיים שכונת חיים שכונת חיים - - - - REMEDYREMEDYREMEDYREMEDY, , , , שורטישורטישורטישורטי, , , , מסיקהמסיקהמסיקהמסיקה, , , , דנידיןדנידיןדנידיןדנידין............86-0886-0886-0886-08

יעל לוייעל לוייעל לוייעל לוי

H.73-11H.73-11H.73-11H.73-11בלדה לנאיביתבלדה לנאיביתבלדה לנאיביתבלדה לנאיבית

יפה ירקונייפה ירקונייפה ירקונייפה ירקוני

באב אל וואדבאב אל וואדבאב אל וואדבאב אל וואד18-0918-0918-0918-09

הן אפשרהן אפשרהן אפשרהן אפשר18-0818-0818-0818-08

יפתיפתיפתיפת''''יייי

H.74-13H.74-13H.74-13H.74-13הלילה יעבורהלילה יעבורהלילה יעבורהלילה יעבור

יצחק קלפטריצחק קלפטריצחק קלפטריצחק קלפטר

האהבה שליהאהבה שליהאהבה שליהאהבה שלי01-0101-0101-0101-01

צליל מכווןצליל מכווןצליל מכווןצליל מכוון11-0911-0911-0911-09

רק אתמולרק אתמולרק אתמולרק אתמול52-1252-1252-1252-12

ירמי קפלןירמי קפלןירמי קפלןירמי קפלן

גליגליגליגלי29-0529-0529-0529-05

כבר עכשיוכבר עכשיוכבר עכשיוכבר עכשיו55-1755-1755-1755-17

ישי לויישי לויישי לויישי לוי

Griz 17-03Griz 17-03Griz 17-03Griz 17-03אישה נאמנהאישה נאמנהאישה נאמנהאישה נאמנה

תלתלים שחוריםתלתלים שחוריםתלתלים שחוריםתלתלים שחורים29-0829-0829-0829-08
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ישראל בראוןישראל בראוןישראל בראוןישראל בראון

H.78-04H.78-04H.78-04H.78-04נרים כוס ייןנרים כוס ייןנרים כוס ייןנרים כוס יין

כוורתכוורתכוורתכוורת

בואי נשארבואי נשארבואי נשארבואי נשאר15-0715-0715-0715-07

גולייתגולייתגולייתגוליית20-0620-0620-0620-06

הי יו יההי יו יההי יו יההי יו יה06-1006-1006-1006-10

המגפיים של ברוךהמגפיים של ברוךהמגפיים של ברוךהמגפיים של ברוך23-0423-0423-0423-04

היא כל כך יפההיא כל כך יפההיא כל כך יפההיא כל כך יפה82-0982-0982-0982-09

יו יהיו יהיו יהיו יה72-0872-0872-0872-08

H.77-09H.77-09H.77-09H.77-09ילד מזדקןילד מזדקןילד מזדקןילד מזדקן

נתתי לך חיינתתי לך חיינתתי לך חיינתתי לך חיי82-1482-1482-1482-14

רונירונירונירוני82-0482-0482-0482-04

שיר המכלתשיר המכלתשיר המכלתשיר המכלת42-0642-0642-0642-06

שיעור מולדתשיעור מולדתשיעור מולדתשיעור מולדת20-1020-1020-1020-10

כוכב נולדכוכב נולדכוכב נולדכוכב נולד

H.68-02H.68-02H.68-02H.68-02כל כך הרבה שיריםכל כך הרבה שיריםכל כך הרבה שיריםכל כך הרבה שירים

כוכבות השמינייהכוכבות השמינייהכוכבות השמינייהכוכבות השמינייה

H.74-08H.74-08H.74-08H.74-08שלוש חברותשלוש חברותשלוש חברותשלוש חברות

כוכבי הפסטיגלכוכבי הפסטיגלכוכבי הפסטיגלכוכבי הפסטיגל

גיבור על העולםגיבור על העולםגיבור על העולםגיבור על העולם87-0987-0987-0987-09

כנסיית השכלכנסיית השכלכנסיית השכלכנסיית השכל

H.77-14H.77-14H.77-14H.77-14תנו לי לשתותתנו לי לשתותתנו לי לשתותתנו לי לשתות

כרמל אקמןכרמל אקמןכרמל אקמןכרמל אקמן

H.78-06H.78-06H.78-06H.78-06כמו ציפור מטורפתכמו ציפור מטורפתכמו ציפור מטורפתכמו ציפור מטורפת

לאה שבתלאה שבתלאה שבתלאה שבת

רק החייםרק החייםרק החייםרק החיים49-1049-1049-1049-10

להקת בנזיןלהקת בנזיןלהקת בנזיןלהקת בנזין

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 חופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבדחופשי זה לגמרי לבדרוק רוק רוק רוק

להקת הנחלהקת הנחלהקת הנחלהקת הנח""""לללל

H.75-10H.75-10H.75-10H.75-10חופיםחופיםחופיםחופים

H.75-01H.75-01H.75-01H.75-0173737373 חורף חורף חורף חורף

H.75-11H.75-11H.75-11H.75-11שיר הרעותשיר הרעותשיר הרעותשיר הרעות
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להקת עדןלהקת עדןלהקת עדןלהקת עדן

29-0329-0329-0329-03Happy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday

יום הולדתיום הולדתיום הולדתיום הולדת57-0457-0457-0457-04

להקת פיקוד מרכזלהקת פיקוד מרכזלהקת פיקוד מרכזלהקת פיקוד מרכז

H.75-08H.75-08H.75-08H.75-08שנינו מאותו הכפרשנינו מאותו הכפרשנינו מאותו הכפרשנינו מאותו הכפר

להקת שבעלהקת שבעלהקת שבעלהקת שבע

סאלםסאלםסאלםסאלם56-0256-0256-0256-02

H.73-02H.73-02H.73-02H.73-02שיר למעלותשיר למעלותשיר למעלותשיר למעלות

לולהלולהלולהלולה

ימים של שקטימים של שקטימים של שקטימים של שקט30-0730-0730-0730-07

לי בירןלי בירןלי בירןלי בירן

H.78-05H.78-05H.78-05H.78-05עוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבה

לי פישמןלי פישמןלי פישמןלי פישמן

Griz 17-05Griz 17-05Griz 17-05Griz 17-05אנחנו מאמיניםאנחנו מאמיניםאנחנו מאמיניםאנחנו מאמינים

ליאור נרקיסליאור נרקיסליאור נרקיסליאור נרקיס

דוקטורדוקטורדוקטורדוקטור68-0568-0568-0568-05

Griz 17-10Griz 17-10Griz 17-10Griz 17-10המלכה שליהמלכה שליהמלכה שליהמלכה שלי

מילים לאהבהמילים לאהבהמילים לאהבהמילים לאהבה41-0141-0141-0141-01

תגלי ליתגלי ליתגלי ליתגלי לי69-0769-0769-0769-07

ליאור נרקיס ביצוע מקוריליאור נרקיס ביצוע מקוריליאור נרקיס ביצוע מקוריליאור נרקיס ביצוע מקורי

חתול רחובחתול רחובחתול רחובחתול רחוב78-1278-1278-1278-12

ליאור נרקיס ושלומי שבתליאור נרקיס ושלומי שבתליאור נרקיס ושלומי שבתליאור נרקיס ושלומי שבת

לכל אחד ישלכל אחד ישלכל אחד ישלכל אחד יש57-1057-1057-1057-10

ליאור פרחיליאור פרחיליאור פרחיליאור פרחי

גבר משתגעגבר משתגעגבר משתגעגבר משתגע61-1261-1261-1261-12

תזהר ממנהתזהר ממנהתזהר ממנהתזהר ממנה55-1055-1055-1055-10

ליאורהליאורהליאורהליאורה

אמןאמןאמןאמן05-0105-0105-0105-01

לידור ילידור ילידור ילידור י. . . . ומיכל אומיכל אומיכל אומיכל א....

שני עולמותשני עולמותשני עולמותשני עולמות59-0659-0659-0659-06

לידור יוספי וחיים משהלידור יוספי וחיים משהלידור יוספי וחיים משהלידור יוספי וחיים משה

תני ליתני ליתני ליתני לי56-0656-0656-0656-06
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לידור יוספי ונתי לוילידור יוספי ונתי לוילידור יוספי ונתי לוילידור יוספי ונתי לוי

תחשביתחשביתחשביתחשבי55-0755-0755-0755-07

לירז צלירז צלירז צלירז צ''''רכירכירכירכי

אל תפסיקאל תפסיקאל תפסיקאל תפסיק69-1169-1169-1169-11

לירן טל וישי לוילירן טל וישי לוילירן טל וישי לוילירן טל וישי לוי

אהבה זמניתאהבה זמניתאהבה זמניתאהבה זמנית81-0581-0581-0581-05

לירן נדללירן נדללירן נדללירן נדל

ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו45-0445-0445-0445-04

ללדיןללדיןללדיןללדין

יעקביעקביעקביעקב78-1578-1578-1578-15

לשיר כחול לבןלשיר כחול לבןלשיר כחול לבןלשיר כחול לבן

מחרוזת צלילי יוון מחרוזת צלילי יוון מחרוזת צלילי יוון מחרוזת צלילי יוון - - - - אח יא ראבאח יא ראבאח יא ראבאח יא ראב, , , , החיים כמו ייןהחיים כמו ייןהחיים כמו ייןהחיים כמו יין37-1037-1037-1037-10

מחרוזת טנגו מחרוזת טנגו מחרוזת טנגו מחרוזת טנגו - - - - אל נא תומר לי שוםאל נא תומר לי שוםאל נא תומר לי שוםאל נא תומר לי שום, , , , שחרחורתשחרחורתשחרחורתשחרחורת, , , , רינהץרינהץרינהץרינהץ37-0837-0837-0837-08

מחרוזת ואלס מחרוזת ואלס מחרוזת ואלס מחרוזת ואלס - - - - לי ולךלי ולךלי ולךלי ולך, , , , רקפתרקפתרקפתרקפת, , , , גן השקמיםגן השקמיםגן השקמיםגן השקמים37-0237-0237-0237-02

מחרוזת צעד תימני מחרוזת צעד תימני מחרוזת צעד תימני מחרוזת צעד תימני - - - - שני שושניםשני שושניםשני שושניםשני שושנים, , , , ניגון עתיקניגון עתיקניגון עתיקניגון עתיק, , , , ערבערבערבערב37-0937-0937-0937-09

מחרוזת סלואו מחרוזת סלואו מחרוזת סלואו מחרוזת סלואו - - - - לילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיב, , , , השוטר אזולאיהשוטר אזולאיהשוטר אזולאיהשוטר אזולאי37-0337-0337-0337-03

מחרוזת השירים שאהבנו מחרוזת השירים שאהבנו מחרוזת השירים שאהבנו מחרוזת השירים שאהבנו - - - - באביב את תשובי חזרהבאביב את תשובי חזרהבאביב את תשובי חזרהבאביב את תשובי חזרה, , , , העירהעירהעירהעיר37-0737-0737-0737-07

מחרוזת פסדובלה מחרוזת פסדובלה מחרוזת פסדובלה מחרוזת פסדובלה - - - - סיגלסיגלסיגלסיגל, , , , רוזהרוזהרוזהרוזה, , , , דודה הגידי לנו כןדודה הגידי לנו כןדודה הגידי לנו כןדודה הגידי לנו כן37-0437-0437-0437-04

מחרוזת סמבה מחרוזת סמבה מחרוזת סמבה מחרוזת סמבה - - - - קרנבלקרנבלקרנבלקרנבל, , , , בעקבותיךבעקבותיךבעקבותיךבעקבותיך, , , , מקהלה עליזהמקהלה עליזהמקהלה עליזהמקהלה עליזה37-0637-0637-0637-06

מחרוזת לילות כנען מחרוזת לילות כנען מחרוזת לילות כנען מחרוזת לילות כנען - - - - מה יפים הלילותמה יפים הלילותמה יפים הלילותמה יפים הלילות37-0137-0137-0137-01

מחרוזת כשבגרוש היה חורמחרוזת כשבגרוש היה חורמחרוזת כשבגרוש היה חורמחרוזת כשבגרוש היה חור... ... ... ... איפה הן הבחורות ההןאיפה הן הבחורות ההןאיפה הן הבחורות ההןאיפה הן הבחורות ההן37-0537-0537-0537-05

מאור פיניהמאור פיניהמאור פיניהמאור פיניה

H.69-13H.69-13H.69-13H.69-13אני אקטופ לך את הירחאני אקטופ לך את הירחאני אקטופ לך את הירחאני אקטופ לך את הירח

מאיה בוסקילהמאיה בוסקילהמאיה בוסקילהמאיה בוסקילה

בלעדיךבלעדיךבלעדיךבלעדיך88-0588-0588-0588-05

הלבהלבהלבהלב50-0350-0350-0350-03

זה רק בינינוזה רק בינינוזה רק בינינוזה רק בינינו54-0954-0954-0954-09

סיפור מכורסיפור מכורסיפור מכורסיפור מכור75-0475-0475-0475-04

רק אותך רוצהרק אותך רוצהרק אותך רוצהרק אותך רוצה78-0378-0378-0378-03

רק אל תגידרק אל תגידרק אל תגידרק אל תגיד87-0487-0487-0487-04

H.78-08H.78-08H.78-08H.78-08שלוםשלוםשלוםשלום

מאיה רוטמןמאיה רוטמןמאיה רוטמןמאיה רוטמן

H.69-07H.69-07H.69-07H.69-07גשם כבד עומד ליפולגשם כבד עומד ליפולגשם כבד עומד ליפולגשם כבד עומד ליפול
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מאיה רוטמןמאיה רוטמןמאיה רוטמןמאיה רוטמן

H.69-03H.69-03H.69-03H.69-03מה איתימה איתימה איתימה איתי

מאיר בנאימאיר בנאימאיר בנאימאיר בנאי

אהבה קצרהאהבה קצרהאהבה קצרהאהבה קצרה12-0112-0112-0112-01

גשםגשםגשםגשם82-0882-0882-0882-08

רואים רחוק רואים שקוףרואים רחוק רואים שקוףרואים רחוק רואים שקוףרואים רחוק רואים שקוף47-0347-0347-0347-03

שירו של שפשףשירו של שפשףשירו של שפשףשירו של שפשף02-0802-0802-0802-08

מומי לוימומי לוימומי לוימומי לוי

זוז מצד לצדזוז מצד לצדזוז מצד לצדזוז מצד לצד54-0454-0454-0454-04

מומי לוי וגלי עטרימומי לוי וגלי עטרימומי לוי וגלי עטרימומי לוי וגלי עטרי

שמש אדומהשמש אדומהשמש אדומהשמש אדומה51-0151-0151-0151-01

מומי לוי וסבלימינלמומי לוי וסבלימינלמומי לוי וסבלימינלמומי לוי וסבלימינל

שטח ההפקרשטח ההפקרשטח ההפקרשטח ההפקר54-1154-1154-1154-11

מוניקה סקסמוניקה סקסמוניקה סקסמוניקה סקס

מכה אפורהמכה אפורהמכה אפורהמכה אפורה27-0327-0327-0327-03

על הרצפהעל הרצפהעל הרצפהעל הרצפה14-1014-1014-1014-10

מופע הארנבות של דמופע הארנבות של דמופע הארנבות של דמופע הארנבות של ד""""ר קספרר קספרר קספרר קספר

בשמלה אדומהבשמלה אדומהבשמלה אדומהבשמלה אדומה11-0811-0811-0811-08

מוקימוקימוקימוקי

אלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהים78-0678-0678-0678-06

איפה הבנותאיפה הבנותאיפה הבנותאיפה הבנות40-0740-0740-0740-07

ילדה סוכרילדה סוכרילדה סוכרילדה סוכר40-0240-0240-0240-02

מדברים על שלוםמדברים על שלוםמדברים על שלוםמדברים על שלום68-0768-0768-0768-07

עוקף מלמעלהעוקף מלמעלהעוקף מלמעלהעוקף מלמעלה55-0355-0355-0355-03

מורן אהרונימורן אהרונימורן אהרונימורן אהרוני, , , , ומאיה רוטמןומאיה רוטמןומאיה רוטמןומאיה רוטמן

H.69-11H.69-11H.69-11H.69-11על הגשר הישןעל הגשר הישןעל הגשר הישןעל הגשר הישן

מורן קריטימורן קריטימורן קריטימורן קריטי

H.71-12H.71-12H.71-12H.71-12שקטשקטשקטשקט

מוש בן ארימוש בן ארימוש בן ארימוש בן ארי

H.72-10H.72-10H.72-10H.72-10אנצלאנצלאנצלאנצל

אתאתאתאת54-0354-0354-0354-03

דרךדרךדרךדרך61-0361-0361-0361-03

יהיהיהיה55-0955-0955-0955-09
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מוש בן ארימוש בן ארימוש בן ארימוש בן ארי

H.74-04H.74-04H.74-04H.74-04משא ומתןמשא ומתןמשא ומתןמשא ומתן

H.72-09H.72-09H.72-09H.72-09ממריאממריאממריאממריא

מושיק עפיהמושיק עפיהמושיק עפיהמושיק עפיה

H.71-05H.71-05H.71-05H.71-05אין הגיון באהבהאין הגיון באהבהאין הגיון באהבהאין הגיון באהבה

את האחתאת האחתאת האחתאת האחת81-1081-1081-1081-10

בין האצבעותבין האצבעותבין האצבעותבין האצבעות46-0646-0646-0646-06

קח לך אישהקח לך אישהקח לך אישהקח לך אישה83-0983-0983-0983-09

מושיק עפיה ורינת ברמושיק עפיה ורינת ברמושיק עפיה ורינת ברמושיק עפיה ורינת בר

שבועת הנצחשבועת הנצחשבועת הנצחשבועת הנצח55-0555-0555-0555-05

מושיק עפיה ושלומי סרננהמושיק עפיה ושלומי סרננהמושיק עפיה ושלומי סרננהמושיק עפיה ושלומי סרננה

חלום מתוקחלום מתוקחלום מתוקחלום מתוק38-0138-0138-0138-01

מזי כהןמזי כהןמזי כהןמזי כהן

אם זאת אהבהאם זאת אהבהאם זאת אהבהאם זאת אהבה64-0664-0664-0664-06

מחרוזות שירי ארץ ישראלמחרוזות שירי ארץ ישראלמחרוזות שירי ארץ ישראלמחרוזות שירי ארץ ישראל

השקטים היפיםהשקטים היפיםהשקטים היפיםהשקטים היפים84-0184-0184-0184-01

חסידיתחסידיתחסידיתחסידית84-0984-0984-0984-09

טומבלליקהטומבלליקהטומבלליקהטומבלליקה84-0284-0284-0284-02

ים תיכוניים תיכוניים תיכוניים תיכוני84-1084-1084-1084-10

להקות צבאיותלהקות צבאיותלהקות צבאיותלהקות צבאיות84-0384-0384-0384-03

מחרוזת הורהמחרוזת הורהמחרוזת הורהמחרוזת הורה84-0484-0484-0484-04

רוק ישראלירוק ישראלירוק ישראלירוק ישראלי84-0584-0584-0584-05

שירי אהבהשירי אהבהשירי אהבהשירי אהבה84-0684-0684-0684-06

תקומה והעפלהתקומה והעפלהתקומה והעפלהתקומה והעפלה84-0884-0884-0884-08

תנועות הנוערתנועות הנוערתנועות הנוערתנועות הנוער84-0784-0784-0784-07

מטרופוליןמטרופוליןמטרופוליןמטרופולין

לא אומרת כלוםלא אומרת כלוםלא אומרת כלוםלא אומרת כלום69-0869-0869-0869-08

מיכאל קירקילןמיכאל קירקילןמיכאל קירקילןמיכאל קירקילן

הדרך אל הכפרהדרך אל הכפרהדרך אל הכפרהדרך אל הכפר79-0979-0979-0979-09

יש בליבי כינוריש בליבי כינוריש בליבי כינוריש בליבי כינור79-0279-0279-0279-02

לא קללא קללא קללא קל79-0879-0879-0879-08

מיכל אמדורסקימיכל אמדורסקימיכל אמדורסקימיכל אמדורסקי

חייל שליחייל שליחייל שליחייל שלי26-0326-0326-0326-03
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מיכל אמדורסקימיכל אמדורסקימיכל אמדורסקימיכל אמדורסקי

מה שתבקשמה שתבקשמה שתבקשמה שתבקש48-0748-0748-0748-07

מיקה קרנימיקה קרנימיקה קרנימיקה קרני

מגדלורמגדלורמגדלורמגדלור55-0255-0255-0255-02

פשוט וטובפשוט וטובפשוט וטובפשוט וטוב88-1388-1388-1388-13

מיקי גבריאלובמיקי גבריאלובמיקי גבריאלובמיקי גבריאלוב

הופ הופהופ הופהופ הופהופ הופ13-0113-0113-0113-01

מיקי גבריאלוב ויפעת תעשהמיקי גבריאלוב ויפעת תעשהמיקי גבריאלוב ויפעת תעשהמיקי גבריאלוב ויפעת תעשה

לחיי האהבהלחיי האהבהלחיי האהבהלחיי האהבה38-0738-0738-0738-07

מירי אלונימירי אלונימירי אלונימירי אלוני

הבלדה על חדווה ושמוליקהבלדה על חדווה ושמוליקהבלדה על חדווה ושמוליקהבלדה על חדווה ושמוליק04-0404-0404-0404-04

שיר לשלוםשיר לשלוםשיר לשלוםשיר לשלום16-0716-0716-0716-07

מירי מסיקהמירי מסיקהמירי מסיקהמירי מסיקה

H.74-10H.74-10H.74-10H.74-10בקרקס הזהבקרקס הזהבקרקס הזהבקרקס הזה

באה אליכםבאה אליכםבאה אליכםבאה אליכם78-0278-0278-0278-02

טיפה טיפהטיפה טיפהטיפה טיפהטיפה טיפה83-0783-0783-0783-07

לשםלשםלשםלשם69-1069-1069-1069-10

H.76-01H.76-01H.76-01H.76-01מאמימאמימאמימאמי

נובמברנובמברנובמברנובמבר62-0762-0762-0762-07

H.76-12H.76-12H.76-12H.76-12עכשיו אתה חוזר בחזרהעכשיו אתה חוזר בחזרהעכשיו אתה חוזר בחזרהעכשיו אתה חוזר בחזרה

שיר לשירהשיר לשירהשיר לשירהשיר לשירה81-0881-0881-0881-08

H.72-04H.72-04H.72-04H.72-04שלום לאמונותשלום לאמונותשלום לאמונותשלום לאמונות

מלי לוימלי לוימלי לוימלי לוי

לב של ילדלב של ילדלב של ילדלב של ילד62-0562-0562-0562-05

מאוהבתמאוהבתמאוהבתמאוהבת69-0669-0669-0669-06

מני בגרמני בגרמני בגרמני בגר

בוקר של חמסיןבוקר של חמסיןבוקר של חמסיןבוקר של חמסין78-1078-1078-1078-10

מני פרץמני פרץמני פרץמני פרץ

H.72-08H.72-08H.72-08H.72-08אני שחקן שלךאני שחקן שלךאני שחקן שלךאני שחקן שלך

מרגלית צנענימרגלית צנענימרגלית צנענימרגלית צנעני

Griz 17-01Griz 17-01Griz 17-01Griz 17-01אז מהאז מהאז מהאז מה

משה בן שאולמשה בן שאולמשה בן שאולמשה בן שאול

בדידתבדידתבדידתבדידת52-0852-0852-0852-08
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משה פרץמשה פרץמשה פרץמשה פרץ

H.68-07H.68-07H.68-07H.68-07אשאשאשאש

Griz 17-07Griz 17-07Griz 17-07Griz 17-07את כמו השקטאת כמו השקטאת כמו השקטאת כמו השקט

Griz 17-12Griz 17-12Griz 17-12Griz 17-12ורק איתךורק איתךורק איתךורק איתך

H.74-03H.74-03H.74-03H.74-03זה הזמןזה הזמןזה הזמןזה הזמן, , , , מקורימקורימקורימקורי

ילד מאוהבילד מאוהבילד מאוהבילד מאוהב81-0681-0681-0681-06

משה פרץ מקורימשה פרץ מקורימשה פרץ מקורימשה פרץ מקורי

האישה שליהאישה שליהאישה שליהאישה שלי83-0583-0583-0583-05

משינהמשינהמשינהמשינה

אחכה לך בשדותאחכה לך בשדותאחכה לך בשדותאחכה לך בשדות14-0214-0214-0214-02

אין מקום אחראין מקום אחראין מקום אחראין מקום אחר48-0948-0948-0948-09

H.72-02H.72-02H.72-02H.72-02אני צוחק איתךאני צוחק איתךאני צוחק איתךאני צוחק איתך

אנהאנהאנהאנה05-0205-0205-0205-02

בלדה לסוכן כפולבלדה לסוכן כפולבלדה לסוכן כפולבלדה לסוכן כפול14-0414-0414-0414-04

התשובההתשובההתשובההתשובה83-1083-1083-1083-10

הכוכבים דולקים על אש קטנההכוכבים דולקים על אש קטנההכוכבים דולקים על אש קטנההכוכבים דולקים על אש קטנה08-0408-0408-0408-04

ואנחנו שנייםואנחנו שנייםואנחנו שנייםואנחנו שניים14-0314-0314-0314-03

ואולי עכשיוואולי עכשיוואולי עכשיוואולי עכשיו47-0447-0447-0447-04

למה לי פוליטיקהלמה לי פוליטיקהלמה לי פוליטיקהלמה לי פוליטיקה14-0114-0114-0114-01

משהו קטן וטובמשהו קטן וטובמשהו קטן וטובמשהו קטן וטוב42-1242-1242-1242-12

פחי שואופחי שואופחי שואופחי שואו14-0514-0514-0514-05

רכבת לילה לקהיררכבת לילה לקהיררכבת לילה לקהיררכבת לילה לקהיר14-0614-0614-0614-06

מתי כספימתי כספימתי כספימתי כספי

אלעזר בן יהודהאלעזר בן יהודהאלעזר בן יהודהאלעזר בן יהודה20-0420-0420-0420-04

הם בזמר הזההם בזמר הזההם בזמר הזההם בזמר הזה19-1219-1219-1219-12

ילדותי השנייהילדותי השנייהילדותי השנייהילדותי השנייה12-1012-1012-1012-10

נחנחנחנח19-0219-0219-0219-02

נ ינט טייבנ ינט טייבנ ינט טייבנ ינט טייב

ים של דמעותים של דמעותים של דמעותים של דמעות44-0144-0144-0144-01

נוסיית השבלנוסיית השבלנוסיית השבלנוסיית השבל

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 היינו עושים אהבההיינו עושים אהבההיינו עושים אהבההיינו עושים אהבהרוק רוק רוק רוק

נועה פארןנועה פארןנועה פארןנועה פארן

אל תשחק איתיאל תשחק איתיאל תשחק איתיאל תשחק איתי83-1483-1483-1483-14
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נורית גלרוןנורית גלרוןנורית גלרוןנורית גלרון

H.73-15H.73-15H.73-15H.73-15אתה פה חסר ליאתה פה חסר ליאתה פה חסר ליאתה פה חסר לי

H.75-14H.75-14H.75-14H.75-14עץ השדהעץ השדהעץ השדהעץ השדה

נינט טייבנינט טייבנינט טייבנינט טייב

H.72-03H.72-03H.72-03H.72-03אם תבואאם תבואאם תבואאם תבוא

H.71-07H.71-07H.71-07H.71-07היא יודעתהיא יודעתהיא יודעתהיא יודעת

H.70-03H.70-03H.70-03H.70-03הכל יכל לקרותהכל יכל לקרותהכל יכל לקרותהכל יכל לקרות

האור בחייהאור בחייהאור בחייהאור בחיי83-0183-0183-0183-01

H.71-10H.71-10H.71-10H.71-10יחפהיחפהיחפהיחפה

כמו ששיר נוגעכמו ששיר נוגעכמו ששיר נוגעכמו ששיר נוגע75-0675-0675-0675-06

כשאת עצובהכשאת עצובהכשאת עצובהכשאת עצובה64-0964-0964-0964-09

מקיץ אל חלוםמקיץ אל חלוםמקיץ אל חלוםמקיץ אל חלום44-0844-0844-0844-08

עוד מעטעוד מעטעוד מעטעוד מעט75-1975-1975-1975-19

קח אותיקח אותיקח אותיקח אותי64-0864-0864-0864-08

נינט טייב ועברי לידרנינט טייב ועברי לידרנינט טייב ועברי לידרנינט טייב ועברי לידר

H.76-02H.76-02H.76-02H.76-02הכאב הזההכאב הזההכאב הזההכאב הזה

נינט טייב ורן דנקרנינט טייב ורן דנקרנינט טייב ורן דנקרנינט טייב ורן דנקר

השיר שלךהשיר שלךהשיר שלךהשיר שלך83-1183-1183-1183-11

עוד מעטעוד מעטעוד מעטעוד מעט50-1050-1050-1050-10

ניק מילרניק מילרניק מילרניק מילר

נר על החלוןנר על החלוןנר על החלוןנר על החלון52-0152-0152-0152-01

ניקהניקהניקהניקה

על המסך שלי טלנובלה בעעל המסך שלי טלנובלה בעעל המסך שלי טלנובלה בעעל המסך שלי טלנובלה בע""""ממממ83-1383-1383-1383-13

נמרוד טנאנמרוד טנאנמרוד טנאנמרוד טנא

עודני ילדעודני ילדעודני ילדעודני ילד52-1552-1552-1552-15

נמרוד לב ואורלי פרלנמרוד לב ואורלי פרלנמרוד לב ואורלי פרלנמרוד לב ואורלי פרל

זה כל הקסםזה כל הקסםזה כל הקסםזה כל הקסם65-0165-0165-0165-01

נעמי שמרנעמי שמרנעמי שמרנעמי שמר

איילת אהביםאיילת אהביםאיילת אהביםאיילת אהבים53-0153-0153-0153-01

אהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבניין53-0453-0453-0453-04

אומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץאומרים ישנה ארץ53-1353-1353-1353-13

אילו ציפוריםאילו ציפוריםאילו ציפוריםאילו ציפורים53-0353-0353-0353-03

החגיגה נגמרתהחגיגה נגמרתהחגיגה נגמרתהחגיגה נגמרת53-1253-1253-1253-12
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נעמי שמרנעמי שמרנעמי שמרנעמי שמר

ירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהב53-0653-0653-0653-06

לילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיב53-0553-0553-0553-05

לו יהילו יהילו יהילו יהי53-0353-0353-0353-03

מחרמחרמחרמחר53-1153-1153-1153-11

על הסכיןעל הסכיןעל הסכיןעל הסכין19-0619-0619-0619-06

על כל אלהעל כל אלהעל כל אלהעל כל אלה53-0853-0853-0853-08

נקמת הטרקטורנקמת הטרקטורנקמת הטרקטורנקמת הטרקטור

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 משחק של דמעותמשחק של דמעותמשחק של דמעותמשחק של דמעותרוק רוק רוק רוק

נתנאלנתנאלנתנאלנתנאל

השיר שלךהשיר שלךהשיר שלךהשיר שלך54-0654-0654-0654-06

נתנאלהנתנאלהנתנאלהנתנאלה

סליחותסליחותסליחותסליחות19-0819-0819-0819-08

סאבלימינאל ואלון דה לוקוסאבלימינאל ואלון דה לוקוסאבלימינאל ואלון דה לוקוסאבלימינאל ואלון דה לוקו

H.68-08H.68-08H.68-08H.68-08טורוטורוטורוטורו

סאבלימינלסאבלימינלסאבלימינלסאבלימינל

ילד רחובילד רחובילד רחובילד רחוב48-0348-0348-0348-03

פרחים בקנהפרחים בקנהפרחים בקנהפרחים בקנה50-0950-0950-0950-09

סאבלימינל והצלסאבלימינל והצלסאבלימינל והצלסאבלימינל והצל

הפרד ומשולהפרד ומשולהפרד ומשולהפרד ומשול40-0640-0640-0640-06

הפינאליהפינאליהפינאליהפינאלי61-0661-0661-0661-06

זזים על הבסזזים על הבסזזים על הבסזזים על הבס40-0140-0140-0140-01

סאבלימינל ורון שובלסאבלימינל ורון שובלסאבלימינל ורון שובלסאבלימינל ורון שובל

אני יכולאני יכולאני יכולאני יכול47-0947-0947-0947-09

סבלימינלסבלימינלסבלימינלסבלימינל

תקווהתקווהתקווהתקווה45-0745-0745-0745-07

סולימן הגדולסולימן הגדולסולימן הגדולסולימן הגדול

מה יפים הלילותמה יפים הלילותמה יפים הלילותמה יפים הלילות13-1013-1013-1013-10

סוליקו ואמסוליקו ואמסוליקו ואמסוליקו ואמ....סיסיסיסי....קרולינהקרולינהקרולינהקרולינה

לא ציפיתילא ציפיתילא ציפיתילא ציפיתי83-1283-1283-1283-12

סטאלוס ואורן חןסטאלוס ואורן חןסטאלוס ואורן חןסטאלוס ואורן חן

הילד שביקשתיהילד שביקשתיהילד שביקשתיהילד שביקשתי48-0448-0448-0448-04

שלךשלךשלךשלך61-0161-0161-0161-01
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סטלה מאריססטלה מאריססטלה מאריססטלה מאריס

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 נר על החלוןנר על החלוןנר על החלוןנר על החלוןרוק רוק רוק רוק

נר על החלוןנר על החלוןנר על החלוןנר על החלון82-1582-1582-1582-15

סטלוס ואורן חןסטלוס ואורן חןסטלוס ואורן חןסטלוס ואורן חן

אוהב אותךאוהב אותךאוהב אותךאוהב אותך78-0878-0878-0878-08

סי היימןסי היימןסי היימןסי היימן

גיבור גדולגיבור גדולגיבור גדולגיבור גדול13-0213-0213-0213-02

סיוון בהנםסיוון בהנםסיוון בהנםסיוון בהנם

אין גבולותאין גבולותאין גבולותאין גבולות55-1255-1255-1255-12

סיי לה וי ביצוע מקוריסיי לה וי ביצוע מקוריסיי לה וי ביצוע מקוריסיי לה וי ביצוע מקורי

בורחת מהכלבורחת מהכלבורחת מהכלבורחת מהכל62-1362-1362-1362-13

סייסייסייסיי. . . . להלהלהלה. . . . ויויויוי. . . . וליאור פרחיוליאור פרחיוליאור פרחיוליאור פרחי

להשטתותלהשטתותלהשטתותלהשטתות69-1469-1469-1469-14

סינרגיהסינרגיהסינרגיהסינרגיה

H.74-06H.74-06H.74-06H.74-06אשםאשםאשםאשם

H.70-13H.70-13H.70-13H.70-13מרגיש אחרמרגיש אחרמרגיש אחרמרגיש אחר

H.70-09H.70-09H.70-09H.70-09תראי זה אניתראי זה אניתראי זה אניתראי זה אני

H.71-09H.71-09H.71-09H.71-09תראי זה אניתראי זה אניתראי זה אניתראי זה אני

סמיר שוקריסמיר שוקריסמיר שוקריסמיר שוקרי

רונהרונהרונהרונה09-0109-0109-0109-01

סער בדישיסער בדישיסער בדישיסער בדישי

H.69-02H.69-02H.69-02H.69-02אני מאבד אותךאני מאבד אותךאני מאבד אותךאני מאבד אותך

H.77-07H.77-07H.77-07H.77-07אף אחד לא רואהאף אחד לא רואהאף אחד לא רואהאף אחד לא רואה

עעעע. . . . בניון ומבניון ומבניון ומבניון ומ. . . . שטריתשטריתשטריתשטרית

יהללויהללויהללויהללו60-0460-0460-0460-04

עברי לידרעברי לידרעברי לידרעברי לידר

בואבואבואבוא39-0839-0839-0839-08

בחום של תל אביבבחום של תל אביבבחום של תל אביבבחום של תל אביב51-1051-1051-1051-10

הכוס הכחולההכוס הכחולההכוס הכחולההכוס הכחולה88-1088-1088-1088-10

H.70-11H.70-11H.70-11H.70-11ואוליואוליואוליואולי

H.78-14H.78-14H.78-14H.78-14מתעוררמתעוררמתעוררמתעורר

ניסיםניסיםניסיםניסים69-1569-1569-1569-15

תמיד אהבהתמיד אהבהתמיד אהבהתמיד אהבה27-0627-0627-0627-06
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עברי לידר ושרון חזיזעברי לידר ושרון חזיזעברי לידר ושרון חזיזעברי לידר ושרון חזיז

פנסיםפנסיםפנסיםפנסים65-0365-0365-0365-03

עדי כהןעדי כהןעדי כהןעדי כהן

H.74-05H.74-05H.74-05H.74-05לא נרדמת תל אביבלא נרדמת תל אביבלא נרדמת תל אביבלא נרדמת תל אביב

עובדיה חממהעובדיה חממהעובדיה חממהעובדיה חממה

H.74-15H.74-15H.74-15H.74-15אנא בכחאנא בכחאנא בכחאנא בכח

עוזי חיטמןעוזי חיטמןעוזי חיטמןעוזי חיטמן

אל תגעו באהבהאל תגעו באהבהאל תגעו באהבהאל תגעו באהבה77-1577-1577-1577-15

אלירןאלירןאלירןאלירן77-1277-1277-1277-12

אלוהים שליאלוהים שליאלוהים שליאלוהים שלי17-0117-0117-0117-01

ארץ הצברארץ הצברארץ הצברארץ הצבר77-1377-1377-1377-13

אנחנו נשארים בארץאנחנו נשארים בארץאנחנו נשארים בארץאנחנו נשארים בארץ77-0277-0277-0277-02

אדון עולםאדון עולםאדון עולםאדון עולם77-0177-0177-0177-01

בארץ הזאתבארץ הזאתבארץ הזאתבארץ הזאת77-0377-0377-0377-03

הילד הכי קטן בכיתההילד הכי קטן בכיתההילד הכי קטן בכיתההילד הכי קטן בכיתה76-0476-0476-0476-04

ירוק בעינייםירוק בעינייםירוק בעינייםירוק בעיניים77-1777-1777-1777-17

כאןכאןכאןכאן77-1477-1477-1477-14

כמו צועניכמו צועניכמו צועניכמו צועני77-1177-1177-1177-11

לילה בלי כוכבלילה בלי כוכבלילה בלי כוכבלילה בלי כוכב77-1077-1077-1077-10

מי ידע שכך יהיהמי ידע שכך יהיהמי ידע שכך יהיהמי ידע שכך יהיה77-0977-0977-0977-09

נולדתי לשלוםנולדתי לשלוםנולדתי לשלוםנולדתי לשלום77-0577-0577-0577-05

עוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבהעוד סיפור אחד של אהבה77-0677-0677-0677-06

רציתי שתדערציתי שתדערציתי שתדערציתי שתדע77-0777-0777-0777-07

שירי ילדותשירי ילדותשירי ילדותשירי ילדות77-0877-0877-0877-08

תודהתודהתודהתודה77-1677-1677-1677-16

עוזי פוקסעוזי פוקסעוזי פוקסעוזי פוקס

אין לך מה לדאוגאין לך מה לדאוגאין לך מה לדאוגאין לך מה לדאוג61-1661-1661-1661-16

עופר בשןעופר בשןעופר בשןעופר בשן

H.79-04H.79-04H.79-04H.79-04לוקח את הזמןלוקח את הזמןלוקח את הזמןלוקח את הזמן

עופר לויעופר לויעופר לויעופר לוי

אני ואתאני ואתאני ואתאני ואת85-0985-0985-0985-09

מצייר אותךמצייר אותךמצייר אותךמצייר אותך69-1369-1369-1369-13
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עופר לוי ולאה לופטיןעופר לוי ולאה לופטיןעופר לוי ולאה לופטיןעופר לוי ולאה לופטין

הכל פתוחהכל פתוחהכל פתוחהכל פתוח10-0710-0710-0710-07

עידן יניבעידן יניבעידן יניבעידן יניב

H.71-04H.71-04H.71-04H.71-04לילה לבןלילה לבןלילה לבןלילה לבן

Griz  07-01Griz  07-01Griz  07-01Griz  07-01מה עם אהבהמה עם אהבהמה עם אהבהמה עם אהבה

עידן יניב וליאורעידן יניב וליאורעידן יניב וליאורעידן יניב וליאור

H.70-01H.70-01H.70-01H.70-01גלגל ענקגלגל ענקגלגל ענקגלגל ענק

H.68-09H.68-09H.68-09H.68-09חושב עליהחושב עליהחושב עליהחושב עליה

עידן רייכלעידן רייכלעידן רייכלעידן רייכל

בואיבואיבואיבואי39-0439-0439-0439-04

יש בליבי כינוריש בליבי כינוריש בליבי כינוריש בליבי כינור54-0554-0554-0554-05

יש בי עוד כוחיש בי עוד כוחיש בי עוד כוחיש בי עוד כוח69-0169-0169-0169-01

מדברים על שלוםמדברים על שלוםמדברים על שלוםמדברים על שלום41-0741-0741-0741-07

ממעמקיםממעמקיםממעמקיםממעמקים61-0261-0261-0261-02

שובי אל ביתישובי אל ביתישובי אל ביתישובי אל ביתי83-0883-0883-0883-08

עלמה זוהרעלמה זוהרעלמה זוהרעלמה זוהר

H.78-07H.78-07H.78-07H.78-07שיר אהבה אינדיאנישיר אהבה אינדיאנישיר אהבה אינדיאנישיר אהבה אינדיאני

עמי שמרעמי שמרעמי שמרעמי שמר

חורשת האקליפטוסחורשת האקליפטוסחורשת האקליפטוסחורשת האקליפטוס53-0953-0953-0953-09

עמיר בניוןעמיר בניוןעמיר בניוןעמיר בניון

הכל עד לכאןהכל עד לכאןהכל עד לכאןהכל עד לכאן85-0485-0485-0485-04

ניצחת איתי הכלניצחת איתי הכלניצחת איתי הכלניצחת איתי הכל47-0747-0747-0747-07

עיניהעיניהעיניהעיניה88-0788-0788-0788-07

שיגרהשיגרהשיגרהשיגרה87-1187-1187-1187-11

עמיר בניון ומיכה שטריתעמיר בניון ומיכה שטריתעמיר בניון ומיכה שטריתעמיר בניון ומיכה שטרית

שמחות קטנותשמחות קטנותשמחות קטנותשמחות קטנות65-0765-0765-0765-07

עמית פרקשעמית פרקשעמית פרקשעמית פרקש

H.71-11H.71-11H.71-11H.71-11מיליון כוכביםמיליון כוכביםמיליון כוכביםמיליון כוכבים

עממיעממיעממיעממי

פרח הלילךפרח הלילךפרח הלילךפרח הלילך18-0318-0318-0318-03

עפרה חזהעפרה חזהעפרה חזהעפרה חזה

שיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחה56-0956-0956-0956-09

תפילהתפילהתפילהתפילה43-0243-0243-0243-02
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פאבלו רוזנברגפאבלו רוזנברגפאבלו רוזנברגפאבלו רוזנברג

בין ערבייםבין ערבייםבין ערבייםבין ערביים28-0628-0628-0628-06

פבלו רוזנברגפבלו רוזנברגפבלו רוזנברגפבלו רוזנברג

אל תדאגי לי אמאאל תדאגי לי אמאאל תדאגי לי אמאאל תדאגי לי אמא54-0154-0154-0154-01

בדמעות שאת בוכהבדמעות שאת בוכהבדמעות שאת בוכהבדמעות שאת בוכה29-0729-0729-0729-07

כשאתה נשברכשאתה נשברכשאתה נשברכשאתה נשבר54-0254-0254-0254-02

H.72-06H.72-06H.72-06H.72-06קוביותקוביותקוביותקוביות

פבלו רוזנברג ויואב יצחקפבלו רוזנברג ויואב יצחקפבלו רוזנברג ויואב יצחקפבלו רוזנברג ויואב יצחק

H.77-02H.77-02H.77-02H.77-02ילדונתילדונתילדונתילדונת

פיטר רוטפיטר רוטפיטר רוטפיטר רוט

צחוק הגורלצחוק הגורלצחוק הגורלצחוק הגורל69-1669-1669-1669-16

פיני חדדפיני חדדפיני חדדפיני חדד

Griz  07-03Griz  07-03Griz  07-03Griz  07-03אלייךאלייךאלייךאלייך

לא לבדלא לבדלא לבדלא לבד09-0209-0209-0209-02

פיני חדד ונתי לויפיני חדד ונתי לויפיני חדד ונתי לויפיני חדד ונתי לוי

אוהב אבל מציאותיאוהב אבל מציאותיאוהב אבל מציאותיאוהב אבל מציאותי45-0245-0245-0245-02

איתך מרגיש לבדאיתך מרגיש לבדאיתך מרגיש לבדאיתך מרגיש לבד55-0655-0655-0655-06

H.71-02H.71-02H.71-02H.71-02צמא לאהבהצמא לאהבהצמא לאהבהצמא לאהבה

פיקוד דרוםפיקוד דרוםפיקוד דרוםפיקוד דרום

יונה עם עלה של זיתיונה עם עלה של זיתיונה עם עלה של זיתיונה עם עלה של זית21-1521-1521-1521-15

פרמיירהפרמיירהפרמיירהפרמיירה

אם זאת אהבהאם זאת אהבהאם זאת אהבהאם זאת אהבה43-0443-0443-0443-04

צביקה פיקצביקה פיקצביקה פיקצביקה פיק

אני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאהאני אוהב אותך לאה80-0380-0380-0380-03

אהבה בסוף הקיץאהבה בסוף הקיץאהבה בסוף הקיץאהבה בסוף הקיץ80-0480-0480-0480-04

אני לא יכולה בלעדייךאני לא יכולה בלעדייךאני לא יכולה בלעדייךאני לא יכולה בלעדייך80-0780-0780-0780-07

אלף נשיקותאלף נשיקותאלף נשיקותאלף נשיקות80-0680-0680-0680-06

אין מדינה לאהבהאין מדינה לאהבהאין מדינה לאהבהאין מדינה לאהבה80-1880-1880-1880-18

בין האצבעותבין האצבעותבין האצבעותבין האצבעות80-0880-0880-0880-08

גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל80-0980-0980-0980-09

דיווהדיווהדיווהדיווה80-1180-1180-1180-11

הרקדן האוטומטיהרקדן האוטומטיהרקדן האוטומטיהרקדן האוטומטי80-1780-1780-1780-17

יד בידיד בידיד בידיד ביד80-1280-1280-1280-12
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צביקה פיקצביקה פיקצביקה פיקצביקה פיק

לא אני הוא האישלא אני הוא האישלא אני הוא האישלא אני הוא האיש80-1680-1680-1680-16

לגור איתולגור איתולגור איתולגור איתו80-1380-1380-1380-13

מוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה80-0580-0580-0580-05

מרי לומרי לומרי לומרי לו80-0180-0180-0180-01

מת אב ומת אלולמת אב ומת אלולמת אב ומת אלולמת אב ומת אלול80-1080-1080-1080-10

שיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחה80-1580-1580-1580-15

שושנת פלאיםשושנת פלאיםשושנת פלאיםשושנת פלאים80-1480-1480-1480-14

צויץ ברוגהצויץ ברוגהצויץ ברוגהצויץ ברוגה

מתחת לשמייםמתחת לשמייםמתחת לשמייםמתחת לשמיים34-0834-0834-0834-08

צמד רעיםצמד רעיםצמד רעיםצמד רעים

אדון עולםאדון עולםאדון עולםאדון עולם02-0902-0902-0902-09

קובי אושרת וקובי רכטקובי אושרת וקובי רכטקובי אושרת וקובי רכטקובי אושרת וקובי רכט

לך איתהלך איתהלך איתהלך איתה52-1352-1352-1352-13

קובי אפללוקובי אפללוקובי אפללוקובי אפללו

H.72-01H.72-01H.72-01H.72-01בא מן השתיקהבא מן השתיקהבא מן השתיקהבא מן השתיקה

קובי עוזקובי עוזקובי עוזקובי עוז

למה את דואגתלמה את דואגתלמה את דואגתלמה את דואגת62-1162-1162-1162-11

קובי פרץקובי פרץקובי פרץקובי פרץ

H.70-10H.70-10H.70-10H.70-10אני זקוק לךאני זקוק לךאני זקוק לךאני זקוק לך

אוהב אותךאוהב אותךאוהב אותךאוהב אותך50-0550-0550-0550-05

H.78-03H.78-03H.78-03H.78-03אני לא בן של מלךאני לא בן של מלךאני לא בן של מלךאני לא בן של מלך

בלבלי אותובלבלי אותובלבלי אותובלבלי אותו63-0363-0363-0363-03

Griz 17-09Griz 17-09Griz 17-09Griz 17-09בן של מלךבן של מלךבן של מלךבן של מלך

H.71-03H.71-03H.71-03H.71-03כל הכחכל הכחכל הכחכל הכח

Griz 17-15Griz 17-15Griz 17-15Griz 17-15כל הכחכל הכחכל הכחכל הכח

Griz 17-17Griz 17-17Griz 17-17Griz 17-17נרקוד הלילהנרקוד הלילהנרקוד הלילהנרקוד הלילה

קורין אלאלקורין אלאלקורין אלאלקורין אלאל

אנטרטיקהאנטרטיקהאנטרטיקהאנטרטיקה24-1024-1024-1024-10

זן נדירזן נדירזן נדירזן נדיר49-0649-0649-0649-06

קרן פלסקרן פלסקרן פלסקרן פלס

H.70-04H.70-04H.70-04H.70-04אם אלה החייםאם אלה החייםאם אלה החייםאם אלה החיים

איתיאיתיאיתיאיתי88-1188-1188-1188-11
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קרן פלסקרן פלסקרן פלסקרן פלס

H.72-05H.72-05H.72-05H.72-05זאת שבמקומיזאת שבמקומיזאת שבמקומיזאת שבמקומי

H.71-01H.71-01H.71-01H.71-01פסק זמןפסק זמןפסק זמןפסק זמן

רבקה זוהררבקה זוהררבקה זוהררבקה זוהר

H.75-03H.75-03H.75-03H.75-03מה אברךמה אברךמה אברךמה אברך

רגב הודרגב הודרגב הודרגב הוד

בתלם אוהביםבתלם אוהביםבתלם אוהביםבתלם אוהבים81-0781-0781-0781-07

התנשאי ליהתנשאי ליהתנשאי ליהתנשאי לי46-0746-0746-0746-07

רגב הוד מקורירגב הוד מקורירגב הוד מקורירגב הוד מקורי

אני לא מלךאני לא מלךאני לא מלךאני לא מלך87-0387-0387-0387-03

רון כהןרון כהןרון כהןרון כהן

חולה עלייךחולה עלייךחולה עלייךחולה עלייך48-1048-1048-1048-10

רון שובלרון שובלרון שובלרון שובל

אין עוד יוםאין עוד יוםאין עוד יוםאין עוד יום40-0540-0540-0540-05

הלב נתפסהלב נתפסהלב נתפסהלב נתפס54-0854-0854-0854-08

H.71-13H.71-13H.71-13H.71-13היית לפניהיית לפניהיית לפניהיית לפני

לפעמיםלפעמיםלפעמיםלפעמים85-0585-0585-0585-05

מסובבת אותימסובבת אותימסובבת אותימסובבת אותי68-0968-0968-0968-09

רונירונירונירוני

לא עוצרתלא עוצרתלא עוצרתלא עוצרת87-0887-0887-0887-08

רוני דואנירוני דואנירוני דואנירוני דואני

אני רוצהאני רוצהאני רוצהאני רוצה48-0648-0648-0648-06

סופרסטארסופרסטארסופרסטארסופרסטאר75-0575-0575-0575-05

סודסודסודסוד50-0450-0450-0450-04

רוני סופרסטאררוני סופרסטאררוני סופרסטאררוני סופרסטאר

אדוניאדוניאדוניאדוני75-0375-0375-0375-03

הלבהלבהלבהלב75-1675-1675-1675-16

מותק מותק מותק מותק 75-0275-0275-0275-022222

סודסודסודסוד75-1775-1775-1775-17

רונית אופיררונית אופיררונית אופיררונית אופיר

שלום לתמימותשלום לתמימותשלום לתמימותשלום לתמימות25-0925-0925-0925-09

רונית שחררונית שחררונית שחררונית שחר

אהוב יקראהוב יקראהוב יקראהוב יקר55-1555-1555-1555-15
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רונית שחררונית שחררונית שחררונית שחר

להתחיל להמשיךלהתחיל להמשיךלהתחיל להמשיךלהתחיל להמשיך87-0687-0687-0687-06

רז חדדרז חדדרז חדדרז חדד

H.71-06H.71-06H.71-06H.71-06תודה לךתודה לךתודה לךתודה לך

ריטהריטהריטהריטה

אני חיה לי מיום ליוםאני חיה לי מיום ליוםאני חיה לי מיום ליוםאני חיה לי מיום ליום22-0822-0822-0822-08

ימי התוםימי התוםימי התוםימי התום64-0364-0364-0364-03

לאלף נמרלאלף נמרלאלף נמרלאלף נמר41-0941-0941-0941-09

נוצה ברוחנוצה ברוחנוצה ברוחנוצה ברוח87-1487-1487-1487-14

עד שתעזובעד שתעזובעד שתעזובעד שתעזוב27-0827-0827-0827-08

ערב כחול עמוקערב כחול עמוקערב כחול עמוקערב כחול עמוק22-0222-0222-0222-02

H.73-12H.73-12H.73-12H.73-12רגע פרטירגע פרטירגע פרטירגע פרטי

שביל הבריחהשביל הבריחהשביל הבריחהשביל הבריחה16-0516-0516-0516-05

ריטה ורמי קלינשטייןריטה ורמי קלינשטייןריטה ורמי קלינשטייןריטה ורמי קלינשטיין

השבועההשבועההשבועההשבועה28-0428-0428-0428-04

שבועהשבועהשבועהשבועה65-0865-0865-0865-08

תגיד את זהתגיד את זהתגיד את זהתגיד את זה32-0732-0732-0732-07

רינה גראירינה גראירינה גראירינה גראי

גן השיקמיםגן השיקמיםגן השיקמיםגן השיקמים34-1034-1034-1034-10

רינת גבאירינת גבאירינת גבאירינת גבאי

רגעיםרגעיםרגעיםרגעים46-0546-0546-0546-05

ריקה זראיריקה זראיריקה זראיריקה זראי

גן השיקמיםגן השיקמיםגן השיקמיםגן השיקמים13-0313-0313-0313-03

ריקי גלריקי גלריקי גלריקי גל

H.79-01H.79-01H.79-01H.79-01בסוף היום אני צריכה אותךבסוף היום אני צריכה אותךבסוף היום אני צריכה אותךבסוף היום אני צריכה אותך

בני ילד רעבני ילד רעבני ילד רעבני ילד רע04-0304-0304-0304-03

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 חולשה לרקדניםחולשה לרקדניםחולשה לרקדניםחולשה לרקדניםרוק רוק רוק רוק

ילד רעילד רעילד רעילד רע49-1249-1249-1249-12

ילד אסור ילד מותרילד אסור ילד מותרילד אסור ילד מותרילד אסור ילד מותר13-0813-0813-0813-08

יש לי חולשה לרקדניםיש לי חולשה לרקדניםיש לי חולשה לרקדניםיש לי חולשה לרקדנים82-0182-0182-0182-01

לגור איתולגור איתולגור איתולגור איתו06-0506-0506-0506-05

משחק החייםמשחק החייםמשחק החייםמשחק החיים42-1042-1042-1042-10

מקום לדאגהמקום לדאגהמקום לדאגהמקום לדאגה24-0224-0224-0224-02
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ריקי גלריקי גלריקי גלריקי גל

H.77-08H.77-08H.77-08H.77-08מערבה מכאןמערבה מכאןמערבה מכאןמערבה מכאן

נערת הרוקנערת הרוקנערת הרוקנערת הרוק47-1147-1147-1147-11

רמי פורטיסרמי פורטיסרמי פורטיסרמי פורטיס

אמריקהאמריקהאמריקהאמריקה15-0215-0215-0215-02

חלום כחולחלום כחולחלום כחולחלום כחול82-1382-1382-1382-13

רמי קליינשטייןרמי קליינשטייןרמי קליינשטייןרמי קליינשטיין

הרבה פניםהרבה פניםהרבה פניםהרבה פנים81-0981-0981-0981-09

הניחי ליהניחי ליהניחי ליהניחי לי03-0303-0303-0303-03

H.74-02H.74-02H.74-02H.74-02זה לא נגמרזה לא נגמרזה לא נגמרזה לא נגמר

חוץ ממך כלוםחוץ ממך כלוםחוץ ממך כלוםחוץ ממך כלום06-0306-0306-0306-03

כל מה שתרציכל מה שתרציכל מה שתרציכל מה שתרצי03-0503-0503-0503-05

מחול מטורףמחול מטורףמחול מטורףמחול מטורף52-0552-0552-0552-05

עוד לא תמו כל פלאייךעוד לא תמו כל פלאייךעוד לא תמו כל פלאייךעוד לא תמו כל פלאייך11-0411-0411-0411-04

צעיר לנצחצעיר לנצחצעיר לנצחצעיר לנצח03-0603-0603-0603-06

תפוחים ותמריםתפוחים ותמריםתפוחים ותמריםתפוחים ותמרים57-0757-0757-0757-07

רמי קלינשטייןרמי קלינשטייןרמי קלינשטייןרמי קלינשטיין

שיר מקומישיר מקומישיר מקומישיר מקומי69-0969-0969-0969-09

רן דנקררן דנקררן דנקררן דנקר

הבלדה שלי עליךהבלדה שלי עליךהבלדה שלי עליךהבלדה שלי עליך81-1181-1181-1181-11

H.71-08H.71-08H.71-08H.71-08כשאת איתיכשאת איתיכשאת איתיכשאת איתי

H.74-07H.74-07H.74-07H.74-07לב אמיץלב אמיץלב אמיץלב אמיץ

רפאל מירילארפאל מירילארפאל מירילארפאל מירילא

H.69-10H.69-10H.69-10H.69-10ברית עולםברית עולםברית עולםברית עולם

H.69-05H.69-05H.69-05H.69-05מחשבות נודדותמחשבות נודדותמחשבות נודדותמחשבות נודדות

H.69-04H.69-04H.69-04H.69-04עד סוף הקיץעד סוף הקיץעד סוף הקיץעד סוף הקיץ

רפאל מירילארפאל מירילארפאל מירילארפאל מירילא, , , , מורן אהרונימורן אהרונימורן אהרונימורן אהרוני, , , , וגוגוגוג''''קו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברגקו אייזנברג

H.69-09H.69-09H.69-09H.69-09בדרך אל האושרבדרך אל האושרבדרך אל האושרבדרך אל האושר

שבעשבעשבעשבע

סאלאםסאלאםסאלאםסאלאם82-1782-1782-1782-17

שגיב כהןשגיב כהןשגיב כהןשגיב כהן

חכי עוד רגעחכי עוד רגעחכי עוד רגעחכי עוד רגע64-1264-1264-1264-12
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שוטי הנבואהשוטי הנבואהשוטי הנבואהשוטי הנבואה

ידיעהידיעהידיעהידיעה50-1150-1150-1150-11

שולי נתןשולי נתןשולי נתןשולי נתן

ירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהב17-1017-1017-1017-10

שושנה דמארישושנה דמארישושנה דמארישושנה דמארי

אוראוראוראור19-0419-0419-0419-04

היו זמניםהיו זמניםהיו זמניםהיו זמנים18-0518-0518-0518-05

היו לילותהיו לילותהיו לילותהיו לילות18-1018-1018-1018-10

שחר אבן צורשחר אבן צורשחר אבן צורשחר אבן צור

עירומיםעירומיםעירומיםעירומים46-1146-1146-1146-11

שי גבסושי גבסושי גבסושי גבסו

אשאשאשאש44-1044-1044-1044-10

ארים ראשיארים ראשיארים ראשיארים ראשי55-0455-0455-0455-04

במקומיבמקומיבמקומיבמקומי88-0188-0188-0188-01

יום ועוד יומייםיום ועוד יומייםיום ועוד יומייםיום ועוד יומיים75-1875-1875-1875-18

מילים חסרותמילים חסרותמילים חסרותמילים חסרות50-0850-0850-0850-08

מישהו גדולמישהו גדולמישהו גדולמישהו גדול61-0861-0861-0861-08

פמלהפמלהפמלהפמלה44-0544-0544-0544-05

H.68-06H.68-06H.68-06H.68-06תגדי לי אתתגדי לי אתתגדי לי אתתגדי לי את

שי עמרשי עמרשי עמרשי עמר

באושר ובעוניבאושר ובעוניבאושר ובעוניבאושר ובעוני68-0368-0368-0368-03

שיים במדיםשיים במדיםשיים במדיםשיים במדים

המלח שליהמלח שליהמלח שליהמלח שלי31-0731-0731-0731-07

חסקהחסקהחסקהחסקה31-0931-0931-0931-09

חורףחורףחורףחורף31-1031-1031-1031-10

יש לו אהוב בסיירת חרוביש לו אהוב בסיירת חרוביש לו אהוב בסיירת חרוביש לו אהוב בסיירת חרוב31-0331-0331-0331-03

יא משלטייא משלטייא משלטייא משלטי31-0231-0231-0231-02

מלכות החרמוןמלכות החרמוןמלכות החרמוןמלכות החרמון31-0531-0531-0531-05

מי שחלםמי שחלםמי שחלםמי שחלם31-0431-0431-0431-04

קום והתהלו בארץקום והתהלו בארץקום והתהלו בארץקום והתהלו בארץ31-0131-0131-0131-01

קרנבל בנריילקרנבל בנריילקרנבל בנריילקרנבל בנרייל31-0631-0631-0631-06

שלווהשלווהשלווהשלווה31-0831-0831-0831-08
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שימי תבורישימי תבורישימי תבורישימי תבורי

אתמול היית שונהאתמול היית שונהאתמול היית שונהאתמול היית שונה46-1046-1046-1046-10

שיר ביטוןשיר ביטוןשיר ביטוןשיר ביטון

אמאאמאאמאאמא79-1179-1179-1179-11

אהבהאהבהאהבהאהבה79-1079-1079-1079-10

ימי התוםימי התוםימי התוםימי התום79-1279-1279-1279-12

שמחות קטנותשמחות קטנותשמחות קטנותשמחות קטנות79-0379-0379-0379-03

שיר לוישיר לוישיר לוישיר לוי

בית קפה קטןבית קפה קטןבית קפה קטןבית קפה קטן87-1287-1287-1287-12

שירו למלךשירו למלךשירו למלךשירו למלך

הכל יודוךהכל יודוךהכל יודוךהכל יודוך76-0576-0576-0576-05

ואמר ביום ההואואמר ביום ההואואמר ביום ההואואמר ביום ההוא76-0676-0676-0676-06

חזקחזקחזקחזק76-0976-0976-0976-09

יהי החודשיהי החודשיהי החודשיהי החודש76-0876-0876-0876-08

יהא שלמא רבאיהא שלמא רבאיהא שלמא רבאיהא שלמא רבא76-1076-1076-1076-10

יחדיחדיחדיחד76-0776-0776-0776-07

לבנימין אמרלבנימין אמרלבנימין אמרלבנימין אמר76-0276-0276-0276-02

מלכותו נצחמלכותו נצחמלכותו נצחמלכותו נצח76-0376-0376-0376-03

מאמיניםמאמיניםמאמיניםמאמינים76-0176-0176-0176-01

שירי חגיםשירי חגיםשירי חגיםשירי חגים

אין אדיראין אדיראין אדיראין אדיר73-0673-0673-0673-06

אני פוריםאני פוריםאני פוריםאני פורים73-1573-1573-1573-15

ארץ זבת חלב ודבשארץ זבת חלב ודבשארץ זבת חלב ודבשארץ זבת חלב ודבש73-2473-2473-2473-24

בראש השנהבראש השנהבראש השנהבראש השנה73-0173-0173-0173-01

בר כוכבאבר כוכבאבר כוכבאבר כוכבא73-2073-2073-2073-20

הנרות הללוהנרות הללוהנרות הללוהנרות הללו73-0873-0873-0873-08

השקדיה פורחתהשקדיה פורחתהשקדיה פורחתהשקדיה פורחת73-1273-1273-1273-12

היום יום שישיהיום יום שישיהיום יום שישיהיום יום שישי73-2573-2573-2573-25

התקווההתקווההתקווההתקווה73-2773-2773-2773-27

חג פוריםחג פוריםחג פוריםחג פורים73-1373-1373-1373-13

ירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהבירושלים של זהב73-2173-2173-2173-21

ימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכה73-0773-0773-0773-07

כל הארץ דגליםכל הארץ דגליםכל הארץ דגליםכל הארץ דגלים73-1973-1973-1973-19
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שירי חגיםשירי חגיםשירי חגיםשירי חגים

כך הולכים השותליםכך הולכים השותליםכך הולכים השותליםכך הולכים השותלים73-1173-1173-1173-11

לך ירושליםלך ירושליםלך ירושליםלך ירושלים73-2273-2273-2273-22

ליצן קטן נחמדליצן קטן נחמדליצן קטן נחמדליצן קטן נחמד73-1473-1473-1473-14

מה נשתנהמה נשתנהמה נשתנהמה נשתנה73-1773-1773-1773-17

מה עוז צורמה עוז צורמה עוז צורמה עוז צור73-1073-1073-1073-10

סביבון סוב סוב סובסביבון סוב סוב סובסביבון סוב סוב סובסביבון סוב סוב סוב73-0973-0973-0973-09

סליניו על כתפינוסליניו על כתפינוסליניו על כתפינוסליניו על כתפינו73-2373-2373-2373-23

עבדים היינועבדים היינועבדים היינועבדים היינו73-1873-1873-1873-18

פטיש מסמרפטיש מסמרפטיש מסמרפטיש מסמר73-0373-0373-0373-03

שלום עליכםשלום עליכםשלום עליכםשלום עליכם73-2673-2673-2673-26

שמחה רבהשמחה רבהשמחה רבהשמחה רבה73-1673-1673-1673-16

שישו ושימחושישו ושימחושישו ושימחושישו ושימחו73-0573-0573-0573-05

שנה טובהשנה טובהשנה טובהשנה טובה73-0273-0273-0273-02

שלומית בונה סוכהשלומית בונה סוכהשלומית בונה סוכהשלומית בונה סוכה73-0473-0473-0473-04

שירי מיימוןשירי מיימוןשירי מיימוןשירי מיימון

עד שתבין אותיעד שתבין אותיעד שתבין אותיעד שתבין אותי75-2075-2075-2075-20

שירי מימוןשירי מימוןשירי מימוןשירי מימון

אהבה קטנהאהבה קטנהאהבה קטנהאהבה קטנה78-0178-0178-0178-01

דון קיחוטהדון קיחוטהדון קיחוטהדון קיחוטה44-0944-0944-0944-09

השקט שנשארהשקט שנשארהשקט שנשארהשקט שנשאר62-1262-1262-1262-12

H.79-10H.79-10H.79-10H.79-10חלק ממךחלק ממךחלק ממךחלק ממך

כמה פעמיםכמה פעמיםכמה פעמיםכמה פעמים83-0683-0683-0683-06

כשאת עצובהכשאת עצובהכשאת עצובהכשאת עצובה44-0644-0644-0644-06

לאן שלא תלכילאן שלא תלכילאן שלא תלכילאן שלא תלכי83-0383-0383-0383-03

עד שתבין אותיעד שתבין אותיעד שתבין אותיעד שתבין אותי61-0961-0961-0961-09

שירי מימון ושלומי שבתשירי מימון ושלומי שבתשירי מימון ושלומי שבתשירי מימון ושלומי שבת

בכל מקוםבכל מקוםבכל מקוםבכל מקום87-1087-1087-1087-10

שירלי צפרישירלי צפרישירלי צפרישירלי צפרי

בשביליבשביליבשביליבשבילי47-0547-0547-0547-05

שלום חנוךשלום חנוךשלום חנוךשלום חנוך

בגלגול הזהבגלגול הזהבגלגול הזהבגלגול הזה49-0449-0449-0449-04

ככה וככהככה וככהככה וככהככה וככה20-0820-0820-0820-08
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שלום חנוךשלום חנוךשלום חנוךשלום חנוך

H.73-06H.73-06H.73-06H.73-06מחכים למשיחמחכים למשיחמחכים למשיחמחכים למשיח

H.77-15H.77-15H.77-15H.77-15מחכים למשיחמחכים למשיחמחכים למשיחמחכים למשיח

מאיהמאיהמאיהמאיה15-0615-0615-0615-06

H.77-11H.77-11H.77-11H.77-11סוף עונת התפוזיםסוף עונת התפוזיםסוף עונת התפוזיםסוף עונת התפוזים

שלום עליכםשלום עליכםשלום עליכםשלום עליכם

H.79-09H.79-09H.79-09H.79-09עידן יניב והקינדרלךעידן יניב והקינדרלךעידן יניב והקינדרלךעידן יניב והקינדרלך

שלומי סרנגהשלומי סרנגהשלומי סרנגהשלומי סרנגה

Griz 17-16Griz 17-16Griz 17-16Griz 17-16מונומונומונומונו

H.79-08H.79-08H.79-08H.79-08מונומונומונומונו

שלומי שבתשלומי שבתשלומי שבתשלומי שבת

בחוף של טראפטוניבחוף של טראפטוניבחוף של טראפטוניבחוף של טראפטוני45-0845-0845-0845-08

בגלל הרוחבגלל הרוחבגלל הרוחבגלל הרוח45-0145-0145-0145-01

הרי את מקודשתהרי את מקודשתהרי את מקודשתהרי את מקודשת68-0268-0268-0268-02

מכאןמכאןמכאןמכאן47-0247-0247-0247-02

מתוקיםמתוקיםמתוקיםמתוקים58-0658-0658-0658-06

H.78-09H.78-09H.78-09H.78-09תרצי ביתרצי ביתרצי ביתרצי בי

שלומי שבת וישלומי שבת וישלומי שבת וישלומי שבת וי. . . . כהןכהןכהןכהן

האישה של חייהאישה של חייהאישה של חייהאישה של חיי60-0360-0360-0360-03

שלומי שבת ויוסי אזולאישלומי שבת ויוסי אזולאישלומי שבת ויוסי אזולאישלומי שבת ויוסי אזולאי

Griz 17-06Griz 17-06Griz 17-06Griz 17-06אף פעם לא אומראף פעם לא אומראף פעם לא אומראף פעם לא אומר

אמאאמאאמאאמא45-0345-0345-0345-03

שלומי שבת וליאור נרקיסשלומי שבת וליאור נרקיסשלומי שבת וליאור נרקיסשלומי שבת וליאור נרקיס

לכל אחד ישלכל אחד ישלכל אחד ישלכל אחד יש65-0465-0465-0465-04

שלומי שבת וליאור פרחישלומי שבת וליאור פרחישלומי שבת וליאור פרחישלומי שבת וליאור פרחי

H.76-11H.76-11H.76-11H.76-11עד הסוףעד הסוףעד הסוףעד הסוף

שלישיית גשר הירקוןשלישיית גשר הירקוןשלישיית גשר הירקוןשלישיית גשר הירקון

אהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבנייןאהבת פועלי הבניין08-0108-0108-0108-01

לילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיבלילה בחוף אכזיב20-0920-0920-0920-09

שלישית מה קשורשלישית מה קשורשלישית מה קשורשלישית מה קשור

תתנו לו צתתנו לו צתתנו לו צתתנו לו צ''''אנסאנסאנסאנס75-0175-0175-0175-01

שלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצי

אני שומע שובאני שומע שובאני שומע שובאני שומע שוב16-0616-0616-0616-06
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שלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצי

ארץ חדשהארץ חדשהארץ חדשהארץ חדשה67-1567-1567-1567-15

אהבתיהאהבתיהאהבתיהאהבתיה59-0259-0259-0259-02

אנחנו לא צריכיםאנחנו לא צריכיםאנחנו לא צריכיםאנחנו לא צריכים67-1267-1267-1267-12

אני נושא עימיאני נושא עימיאני נושא עימיאני נושא עימי67-1167-1167-1167-11

אף פעם לא תדעיאף פעם לא תדעיאף פעם לא תדעיאף פעם לא תדעי28-1028-1028-1028-10

אבסורדאבסורדאבסורדאבסורד30-1030-1030-1030-10

בנוף ילדותבנוף ילדותבנוף ילדותבנוף ילדות30-0130-0130-0130-01

האהבה הישנההאהבה הישנההאהבה הישנההאהבה הישנה67-1367-1367-1367-13

היא לא יודעת מה עובר ליהיא לא יודעת מה עובר ליהיא לא יודעת מה עובר ליהיא לא יודעת מה עובר לי04-0904-0904-0904-09

H.74-01H.74-01H.74-01H.74-01האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי

H.75-09H.75-09H.75-09H.75-09האיש ההואהאיש ההואהאיש ההואהאיש ההוא

ולעיתיםולעיתיםולעיתיםולעיתים67-0767-0767-0767-07

זה מה שנשארזה מה שנשארזה מה שנשארזה מה שנשאר67-1067-1067-1067-10

חום יולי אוגוסטחום יולי אוגוסטחום יולי אוגוסטחום יולי אוגוסט67-1667-1667-1667-16

ירחירחירחירח08-0508-0508-0508-05

כמו אזכמו אזכמו אזכמו אז12-0712-0712-0712-07

לילה לא שקטלילה לא שקטלילה לא שקטלילה לא שקט67-0667-0667-0667-06

להציל אותךלהציל אותךלהציל אותךלהציל אותך68-0868-0868-0868-08

לא עוזב את העירלא עוזב את העירלא עוזב את העירלא עוזב את העיר01-0701-0701-0701-07

מנגב לך את הדמעותמנגב לך את הדמעותמנגב לך את הדמעותמנגב לך את הדמעות12-0512-0512-0512-05

מלך העולםמלך העולםמלך העולםמלך העולם59-1059-1059-1059-10

נבראתי לךנבראתי לךנבראתי לךנבראתי לך52-1152-1152-1152-11

נוף ילדותנוף ילדותנוף ילדותנוף ילדות67-0467-0467-0467-04

נרקוד נשכחנרקוד נשכחנרקוד נשכחנרקוד נשכח67-0367-0367-0367-03

H.76-07H.76-07H.76-07H.76-07נצמדנונצמדנונצמדנונצמדנו

על פי תנועת הרכבותעל פי תנועת הרכבותעל פי תנועת הרכבותעל פי תנועת הרכבות38-0538-0538-0538-05

צוותאצוותאצוותאצוותא88-1488-1488-1488-14

רוב הזמן את אשתירוב הזמן את אשתירוב הזמן את אשתירוב הזמן את אשתי67-1867-1867-1867-18

שנייםשנייםשנייםשניים03-0803-0803-0803-08

שדות של אירוסיםשדות של אירוסיםשדות של אירוסיםשדות של אירוסים67-0967-0967-0967-09

תרקודתרקודתרקודתרקוד67-1467-1467-1467-14

תגידיתגידיתגידיתגידי67-1767-1767-1767-17

תחת שמי ים תיכוןתחת שמי ים תיכוןתחת שמי ים תיכוןתחת שמי ים תיכון08-0808-0808-0808-08
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שלמה ארצי וריטהשלמה ארצי וריטהשלמה ארצי וריטהשלמה ארצי וריטה

שנייםשנייםשנייםשניים65-0565-0565-0565-05

שמעון בוסקילהשמעון בוסקילהשמעון בוסקילהשמעון בוסקילה

איך את לא רואהאיך את לא רואהאיך את לא רואהאיך את לא רואה63-0263-0263-0263-02

מחפש חבר קרובמחפש חבר קרובמחפש חבר קרובמחפש חבר קרוב45-0545-0545-0545-05

שמעון בוסקילה ושלמה ארצישמעון בוסקילה ושלמה ארצישמעון בוסקילה ושלמה ארצישמעון בוסקילה ושלמה ארצי

עלשעלשעלשעלש66-1266-1266-1266-12

שפיות זמניתשפיות זמניתשפיות זמניתשפיות זמנית

הקיץ האחרהקיץ האחרהקיץ האחרהקיץ האחר01-0201-0201-0201-02

הקיץ האחרוןהקיץ האחרוןהקיץ האחרוןהקיץ האחרון61-1461-1461-1461-14

שר אלשר אלשר אלשר אל

אהבה בעינייךאהבה בעינייךאהבה בעינייךאהבה בעינייך48-0548-0548-0548-05

H.79-06H.79-06H.79-06H.79-06אברהם ושרהאברהם ושרהאברהם ושרהאברהם ושרה

נחגוג כל הלילהנחגוג כל הלילהנחגוג כל הלילהנחגוג כל הלילה81-0481-0481-0481-04

תצילי אותיתצילי אותיתצילי אותיתצילי אותי51-0351-0351-0351-03

תשמור על החלוםתשמור על החלוםתשמור על החלוםתשמור על החלום54-1054-1054-1054-10

שרשרשרשר----אל ביצוע מקוריאל ביצוע מקוריאל ביצוע מקוריאל ביצוע מקורי

אתה חי בחלוםאתה חי בחלוםאתה חי בחלוםאתה חי בחלום78-1178-1178-1178-11

שרון חזיזשרון חזיזשרון חזיזשרון חזיז

הולכת ממךהולכת ממךהולכת ממךהולכת ממך25-0225-0225-0225-02

שרון חזיז ועברי לידרשרון חזיז ועברי לידרשרון חזיז ועברי לידרשרון חזיז ועברי לידר

פנסיםפנסיםפנסיםפנסים60-1060-1060-1060-10

שרון ליפשיץשרון ליפשיץשרון ליפשיץשרון ליפשיץ

גידיגידיגידיגידי06-0406-0406-0406-04

קשה בלעדיךקשה בלעדיךקשה בלעדיךקשה בלעדיך02-0202-0202-0202-02

שרון מולדבישרון מולדבישרון מולדבישרון מולדבי

ירח כחולירח כחולירח כחולירח כחול21-1421-1421-1421-14

שרון רוטרשרון רוטרשרון רוטרשרון רוטר

ארוץ אליךארוץ אליךארוץ אליךארוץ אליך41-0441-0441-0441-04

שרונה ודניאלה פיקשרונה ודניאלה פיקשרונה ודניאלה פיקשרונה ודניאלה פיק

השיר הזההשיר הזההשיר הזההשיר הזה46-0246-0246-0246-02

שוב הגשםשוב הגשםשוב הגשםשוב הגשם47-0147-0147-0147-01

תמיד עולה המנגינהתמיד עולה המנגינהתמיד עולה המנגינהתמיד עולה המנגינה50-0750-0750-0750-07
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שרישרישרישרי

דם חםדם חםדם חםדם חם43-0943-0943-0943-09

לעולם בעקבות השמשלעולם בעקבות השמשלעולם בעקבות השמשלעולם בעקבות השמש22-0522-0522-0522-05

שרית וינו אלעד וחני פירסטנברגשרית וינו אלעד וחני פירסטנברגשרית וינו אלעד וחני פירסטנברגשרית וינו אלעד וחני פירסטנברג

דרכנודרכנודרכנודרכנו65-1265-1265-1265-12

שרית חדדשרית חדדשרית חדדשרית חדד

אהבה מעבר לפינהאהבה מעבר לפינהאהבה מעבר לפינהאהבה מעבר לפינה75-1075-1075-1075-10

אתה תותחאתה תותחאתה תותחאתה תותח63-0763-0763-0763-07

בין כל הבלאגןבין כל הבלאגןבין כל הבלאגןבין כל הבלאגן85-0285-0285-0285-02

בושם צרפתיבושם צרפתיבושם צרפתיבושם צרפתי85-0785-0785-0785-07

הכל סגורהכל סגורהכל סגורהכל סגור28-0928-0928-0928-09

הייתי בגן עדןהייתי בגן עדןהייתי בגן עדןהייתי בגן עדן57-0657-0657-0657-06

היום היוםהיום היוםהיום היוםהיום היום39-0239-0239-0239-02

חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה50-0650-0650-0650-06

חברים בכל מיני צבעיםחברים בכל מיני צבעיםחברים בכל מיני צבעיםחברים בכל מיני צבעים85-1185-1185-1185-11

יאללה מןטייאללה מןטייאללה מןטייאללה מןטי33-0933-0933-0933-09

יאללה מוטייאללה מוטייאללה מוטייאללה מוטי58-0958-0958-0958-09

H.75-06H.75-06H.75-06H.75-06כשהלב בוכהכשהלב בוכהכשהלב בוכהכשהלב בוכה

כמו סינדרלהכמו סינדרלהכמו סינדרלהכמו סינדרלה28-0328-0328-0328-03

לראות את הכאבלראות את הכאבלראות את הכאבלראות את הכאב39-0639-0639-0639-06

נדליק ביחד נרנדליק ביחד נרנדליק ביחד נרנדליק ביחד נר38-0938-0938-0938-09

סינדרלהסינדרלהסינדרלהסינדרלה57-0157-0157-0157-01

H.76-03H.76-03H.76-03H.76-03עליך ועליעליך ועליעליך ועליעליך ועלי

קח את הכלקח את הכלקח את הכלקח את הכל59-0459-0459-0459-04

קצת משוגעתקצת משוגעתקצת משוגעתקצת משוגעת63-1063-1063-1063-10

שרית חדד עם סבלימינל והצלשרית חדד עם סבלימינל והצלשרית חדד עם סבלימינל והצלשרית חדד עם סבלימינל והצל

הסודהסודהסודהסוד61-1161-1161-1161-11

תיסלםתיסלםתיסלםתיסלם

כשאת בוכה את לא יפהכשאת בוכה את לא יפהכשאת בוכה את לא יפהכשאת בוכה את לא יפה12-0812-0812-0812-08

לראות אותה היוםלראות אותה היוםלראות אותה היוםלראות אותה היום22-0622-0622-0622-06

Griz  Griz  Griz  Griz  06060606 לראות אותה היוםלראות אותה היוםלראות אותה היוםלראות אותה היוםרוק רוק רוק רוק

פרצופה של המדינהפרצופה של המדינהפרצופה של המדינהפרצופה של המדינה49-0949-0949-0949-09
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????

איזו מדינהאיזו מדינהאיזו מדינהאיזו מדינה71-0171-0171-0171-01

אחכה לךאחכה לךאחכה לךאחכה לך72-1372-1372-1372-13

אלינוראלינוראלינוראלינור71-1571-1571-1571-15

אין הגיון באהבהאין הגיון באהבהאין הגיון באהבהאין הגיון באהבה71-0571-0571-0571-05

אמור שלוםאמור שלוםאמור שלוםאמור שלום72-0572-0572-0572-05

איני יכולאיני יכולאיני יכולאיני יכול71-1371-1371-1371-13

אשליותאשליותאשליותאשליות72-0172-0172-0172-01

אבניביאבניביאבניביאבניבי73-0473-0473-0473-04

התקווההתקווההתקווההתקווה21-1621-1621-1621-16

חשמל בכפות ידיךחשמל בכפות ידיךחשמל בכפות ידיךחשמל בכפות ידיך72-1472-1472-1472-14

כבר עברו השניםכבר עברו השניםכבר עברו השניםכבר עברו השנים71-0271-0271-0271-02

למה הלכת ממנילמה הלכת ממנילמה הלכת ממנילמה הלכת ממני71-1271-1271-1271-12

מעפולה באנו חנהמעפולה באנו חנהמעפולה באנו חנהמעפולה באנו חנה''''לה התבלבלהלה התבלבלהלה התבלבלהלה התבלבלה71-0971-0971-0971-09

ריקדיריקדיריקדיריקדי71-0871-0871-0871-08

שמחה גדולה הלילהשמחה גדולה הלילהשמחה גדולה הלילהשמחה גדולה הלילה71-1671-1671-1671-16

שיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחהשיר הפריחה72-0372-0372-0372-03
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