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  עבר

 חתולים פלוטניק רביד ,ספא להקת ,ג'יי ג'ימבו

 אחר בעולם אולי בן זהבה

 שלטון חנוך שלום

 דבק  ארצי שלמה

  הבא לשבוע ממשיך

 יהלום בוחבוט אגם

 זוהר ורוד ברוקמן עמרמי אור

 28 בת אליעד

 חדרה צברי בר

 נגמר זה למה מאירי עדן ,אהרון דודו

 עכשיו מה דוד בר דודי

 הבא הבוקר עד ברגר דנה

 אותך אוהב עוד אני אלקיים בן ,נויפלד של המשקפיים

 בחוץ אני אהרוני חן

 אמא מקסימיליאן מארינה

 הריק הרגע לידר עברי

 בעיניים לי תסתכלי עמדי עידן

 אומרים כולם כהן רותם

Henny Lane Creamy Fog 

  לישיבה עלה

 Tainted Love  טרן אביטל

  זולגות הדמעות אמסלם אבירם

 הלב דרך אשל אבישי



 
 

 ריבון קה רוט אברימי

 פרידה זקס אופיר

 פוטנציאל ילד פרנס אורי

   אורח דהן רוזן אורן

 לגלות מנדלסון אייל

 ילד בי נשאר משהו עדן אורן ,מיכאלי איילת

 קול תייר אלון

 אולימפוס קליפה בר אלי

 נשימה קחי שוהר אמיר

 אחרון ריקוד לוי אסי

 זה ככה כן כן אבני אקי

 ראווה חלונות אקלים

 חזק תחזיק דוכין ארקדי

 לחלל טס בונקרים

 לשמוח יס חדד בן

 הכוחות כל בין עמרם בר

 איתך תמיד הוא חורב ברוך

 תרצי שרק מה שלום גל

 אגדה גלרון גלי

 וקם נופל חפצדי דוד

 ברוייט אשטיקלע פישר דודו

 משלו מיוחד ניגון גנוט יוני ,פרישמן דודי

 Angels טאובר דילן

 ביי ביי דיקלה

 Nyctophobia מרם דנה



 
 

 הבור ברקת דניאל

 הלימונים עץ רפופורט נינה ,פיין דניאל

 After The Rain האנוכי הגן

 ירושלים את רק זיגי

 בלילות ישראל חיים

 ושבע עשרים כהן חן

 שובי בוהדנה ישראל יה-חנן

 התקווה לייבל טל

 קוראות דרכים קמינסקי יהודה

 לנשום עצור אלהרר שמואל ,אלהרר יואל

 תשפא ושלום מלחמה בבליקי יוסי

 חברתיות רשתות שחר תמרי ,שירים עושים ומודי יוסי

 מהקורונה פרידה שיר שקד יורם

 יוולדי שטרית ינון

 התעוררי שרוני יעל

 דיליה אלהא   מאיר יצחק

 למולדת אהבה שיר כסיף ישראל

 תעופה שדות ושב עובר להקת

 כשעצוב לרקוד בירן לי

 ממך רחוק הכי עייש לידור

 טוב יותר ליעם

 Blue Days סגל מיה

 מיותר היית גלעדי מיטל

 אמא של דמעות יצחק מיכאל

 חוה מסיקה מירי



 
 

 Blind זיטמן מעיין

 אושר פודור צחי ,בקר משה

 של המוזיקה FULL ADHD דוידסון משה

 יעלה הבוקר אורבך - הוכברג משפחת

 האביב באמצע גדג' נוה

 הספה על זרוקים אייזן נוי

 קרובה תחזית פינק נילי

 להתאהב בבוקר קמחי ניצן

 שלי בדרך סימון ניר

 עבריה צדקה סופי ,ואזנה נעם

 האחרון השיר נתנאל

 ראשונה אהבה יוסף בר סאלי

 Flexing לגר סטפן

 בואי צברי עדי

 תיד לך החזקתי מאירי עדן

 וחולף נוגע טייטלבום לי-יה ,טייטלבום עופרי

 לילות כמה יניב עידן

 רחוק מקום עמר עמיעד

 תביט בניון עמיר

 לגעת ידך מושיט קלדרון עמית

 געגוע אשל ענת

 הירדן על יובל חנן ,אוז קובי

 לנפש צילייה ויינשטוק קלאודיה

 שלך זה מאמי שובל רון

 לסיבוב יצאה נטר רועי



 
 

 

 לאחור תביטי אל סיקרון רן

 אהבה של קלישאה דיין משה ,דיין שולי

 מוכנה כבר המרכבה איציק דובל'ה ,מקייטן שי

 תברך שימעל'ה

 אילם סרט פונה שני

 גבר שנייד תום

 ח׳איינה אלנור פירקת תזמורת

Adi Cohen, Oded Essner and Friends Rise Up 

David Rhodas השם בשם 

Dorka Day By Day 

Gimzu Blues Band הולך( )אני מדברית טרילוגיה 

GUMA| שוזין Metuka 

IGLOO Drive 

kowallina  Dimond  

RONI G I Won’t Stop 

Tali Flynt Milk 

ZOHARA Sing A Song 


