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 םיכרועה תוריחב
 הנבלה הכימשה - םתור םענ
 ונירוחאמ – ןורי לחר

Jessie Ware - Remember Where You Are  
Still Corners - Static 

 ץמוא לש הפיט – ןומרח יעורו רכב ביבא
 רצ בל - ירדא רוא
 טאל םיעסונ ינאו תא - יקסרודמא ףסא
 המראק - וקא
 רואה לש םינורחאה םיעגרה - הסט ודודו ףורחס ירב
 םילותח – קינטולפ דיבר & אפס תקהלו יי'ג ובמי'ג
 Free As a Bird – לאזר ןתנוי

 ןוטלש - ךונח םולש
Bleachers ft. Bruce Springsteen - chinatown  

Chris Stapleton - Whiskey Sunrise 
Foo Fighters - Waiting On a War 

Kings of Leon - 100,000 People 
Pearl Charles - What I Need 

Sam Fender - Winter Song 
Sir Sly, Gary Clark Jr. - Citizen 

The Strokes - The Adults Are Talking  
The Weeknd - Save Your Tears 

Tim Bernardes Feat. Gal Costa – Baby 
 
 
 םיכרועה ןוידל ולעש םירישה תמישר

 ימאמ - ימורבא יבא .1
 בלה ךרד - לשא ישיבא .2
 תוישיא תויעב - 'ץיבונרב רתיבא .3
 ןוביר הק - טור ימורבא .4
 קזח קיזחת - ןיכוד ידקראו ןמ'גרות ידוא .5
 Amputate - ימורד רוא .6
 הלוע רקובה - ךברוא תירוא .7
 חרוא - ןהד ןזור ןרוא .8
 ןדע ןג רופיצ - בל רימעו ןמסוז לייא .9

 יילע לודג הז - דדח לייא .10
 הליל ןושיא - ויז הליא .11
 הדותל רומזמ - רדה לאשימו לשא קיציא .12
 הביסמ - בד רמתיא .13
 לוק - ריית ןולא .14
 סופמילוא - הפילק רב ילא .15
 ןויע ךירצ - גרבצלז רימא .16
 תיטנמור החורא - ץיפש הנא .17
 יד - לדנמ יסא .18
 בוש ילבל תכלה - אדר רתסא .19
 תברק ינאו - ןניק לאירא .20
  חילשה קר - וגליב .21
 wma.תוגלוז תועדמה - לליה יליב .22
 חומשל סי - דדח ןב .23
 'ה ךל הדות - רב ןוריו ןמליו ימולש ,רפואל ינב .24
 תוחוכה לכ ןיב - םרמע רב .25
 ןיעב ןומיל ץימ - יזר'ג .26
 השק השיא - וקא םע ודרוב ןיי’ג .27
  ילע ילע – ןוטיא יעור םע דחי תלוז תלהקמו ירא ןב ןוג .28



 

                                                                     

 ךרדה תא בוש אוצמל - עושעש ליג .29
 דואמ יל םיענ - בולארשי יליג .30
 טייורב עלקיטשא - רשיפ ודוד .31
 Angels - רבואט ןליד .32
 ךלמה יחי - ןומדא לאינד .33
 הבהא לש םילילצ - אירול ןורוד לאינד .34
 Lovers - המחנ תונבה .35
 הכסמ קר - םיסומ'גה .36
 םיה תריש - זוזמ הליה .37
 ךירצ יתייה אל - םימלשוריה .38
 הבהאב זחאהל - וגיטרו .39
 םילשורי תא קר - יגיז .40
 תחא ריע - תרופ ןב ויז .41
 תוקוור תביסמ - טילש ויז .42
 םיעבשה תונש - קידצ םייח .43
 אבא לש תופי - קדנוס לט .44
 םושנל רוצע - ררהלא לאומשו לאוי .45
 הבונ הסוב - יסוי .46
 אפשת םולשו המחלמ - יקילבב יסוי .47
 תמא ליגרת - ןהכ הרעי .48
 היליד אהלא - ריאמ קחצי .49
 הבהאמ האב - רגרב ישי .50
 ילוא - ריפכ .51
 בהואש קלח דוע - ןח רואיל .52
 םילימה לכ - ןמענ רואיל .53
 Hope And Prayer - ירפ רומיל .54
 הירפמיא - לג היאמ .55
 רתוימ תייה - ידעלג לטימ .56
 Alone - אריפש דלונרא םעונו סיולב ןייעמ .57
 Blind - ןמטיז ןייעמ .58
 בוט לכה - רומ וקישומו ץרפ השמ .59
 ביבאה עצמאב - 'גדג הונ .60
 רהנה תודג לע - לטיבא יונ .61
 קירפ יתייהנ יתמ - ןמרב םעונ .62
 הירבע - הקדצ יפוסו הנזאו םעונ .63
 הבורק תיזחת - קניפ ילינ .64
 רמגנ - רב ןצינ .65
  היגרנא - ףסוי רינ .66
 ילש ךרדב - ןומיס רינ .67
 Flexing - רגל ןפטס .68
 ראוני ףוס - רומלט ןויס .69
 קאעמ אנא - רחבלא ידע .70
 Sharp Edges - רהוז ןבא הנידע .71
 ללחהמ שיאה - ןיבור ןדע .72
 ףלוחו עגונ - םובלטייט יל-היו ירפוע .73
 חורב הלע תויהל - ןיצ תידיע .74
 ריש יל שי - ויח תימע .75
 תעגל ךדי טישומ - ןורדלק תימע .76
 )דחא דעצ( רדסב הז - יוב יאגצ .77
 שביימ - יראבוק .78
 ףרוחה תוליל - יצנוי תא חראמ וביטק .79
 שפנל הייליצ - קוטשניו הידואלק .80
 שלח ימלוע רדס - רודואר .81
 תגרוה תא ידו'ג - הירא רוג ןור .82
 םיסינ ןוילימ - ילר .83



 

                                                                     

 םיסינ ןוילימ - ןהכ בוט-רב ילר .84
 רוחאל יטיבת לא - ןורקיס ןר .85
 סיבלה - וקסר .86
 אבא - ןשוזמ רחש .87
 רעוס םיה - יעדר יש .88
 החוטב הדוקנ - לזיו הריש .89
 New Love - דיעס ןריש .90
91. Arlo Parks – Hope 
92. Caixa Cubo, Ze Leonidas – Palavras 
93. Gil - Slide Thru 
94. Julian Baker – Hardline 
95. kowallina - Dimobd 
96. LaNNdA - Closer 
97. Passenger - Sword from the Stone 
98. Rag’n’Bone Man - All You Ever Wanted 
99. Tali Flynt - Milk 

100. Tune-Yards - Hold Yourself 
101. Weekend Vibes – Jubel 
102. Zella Day Feat. Weyes Blood – Holocene  
103. Zohara - Sing A Song 

 
 

 


