
 
 

 
 פלייליסט

  2019.5.51 ישיבה פרוטוקול
 

  עבר

Netta Banana Nana 

 הכיכר אל הכפר מן לידר עברי ,קדרי נסרין

 כבוד לנו יעשו אדם עומר

 שאהבנו נכון  גבאי אליה

 פתוחה תהיה הדלת  שלוה להקת

 לילה( )פלייליסט מהגג יונים קרני מיקה

WA-A Yaman Al Hu Mash Hana לילה( )פלייליסט 

 לילה( )פלייליסט פרחים שקל

 לילה( )פלייליסט קונפטי 3 דור

  הבא לשבוע ממשיך

  חדש שיר  טל אברהם

 מאופס אפס גץ אדיר

 שממה   ארי בן אורי

 בשקט דברים אומר   ברזילי אורן

 גז פול איזי

 לופ   ובן אמיר

  הלוואי  רדא אסתר

 הפוך עולם דוכין ארקדי

 לדבר ידענו רק אילו  אלקיים בן

 בינינו משהו הטום בנות

 מהצד עומדת דקל דפנה

 יודע הוא מה כהן אושר ,האולטראס

 החדשה העברית  6 התקווה



 
 

 דור ארי בן חנן

 גזגז טיפקס

 בוא שקט  זיו יאיר

 שירים כותב מוקי ,אדרי מאור

  מהקיבוץ חברים  בנד מרסדס

 לבנה שמלה נרקיס ליאור ,פרץ משה

 חצוף קירל נועה

 Better עדן

 שנינו נשארנו עכשיו רייכל עידן

 בימים אהבה רודף חביב רפאל עידן

 לנהר מעבר בוחניק רון ,פלס קרן

 לבן זהב קינן רונה

 מהר לרוץ  ירון רחל

 בית  דנקר רן

 נבקש אל שבת שלומי

 נוגה זמר חדד שרית

 מעלי דופלר תופעת

FiRM the and BillY Love Of Rules The Forgetting 

Us Fine D Blues Era Truth Post 

lloyd Dennis  Aura 

Movement City Garden Sky Shimokita Under You Miss 

J.Viewz WHY 

Crew Lucille,IRO  Day This  

SANGIT War of Child 

Totemo Time For Words Fifty 

  



 
 

 לישיבה עלה

Zoo Electric Heartbeat The In Lost 

Chen ,Henree Reconna_«tras Te Tu 

| Levi Hevi נחיתה ’לוקץ 

LUKAH car your of Back 

Monolox Real All 

Kap Don The  מבולבלת היא 

Xen אדם פרא 

Arbel Yoav Bed Taken 

 דקה לי תני לולב אבנר

 אלוהים את לראות לגסה אברהם

 TOY אונוויזן

 סבסטיאן סגל אוסקר

 שלוותה המלאך אופק

 הגשם בימי אטלנטיקה

 בטירוף זז לוי איתי

 הלב על קעקוע  לוי איתי

 אמיתי יום שטרית איתי

 הסתיו זעם בסינו דביר ,יעקבי אלה

 (אנגלית גרסתUP UP UP ) חולי אלי

 Flying סממה אליה

 לתיקונים זמן השודדים וארבעים בנאי אלישע

 לקצה הולך חירום יציאת טופל אלכס

 אלי בואי קיים אלעד

 Tok Tik זק אנה



 
 

 מקהלת  ירוחם קונסרבטוריון של המזרח כלי אנסבמל
 הקטן הנסיך ירוחם קונסרבטוריון של ״אדליס״ הנוער

 לי ואבוי אוי   גורן אסף  

 נתן כהן נתנאל ,אמיר אסתר

  ידידי בוצר

-להמטו המחלקה וילדי עטרי גלי של מיוחד ביצוע
 הללויה איכילוב החולים בבית אונקולוגיה

 ני'ג מיכאלי בני

 בואי גוטה גוטה

 הקטן המבריח ויהל גיא

 הנכה אני קמתי חזם גיא

 לך דומה היא בורדו יין'ג

 אבוד לא עוד זה בורדו יין'ג

 אקרא לך ארגוב גילי

 יעבור הלילה מליקין גל

 המפלצת עבדו גל

 לשם מפה שאול דוד

 שלנו השמחה לוי איתי ,אהרון דודו

 נזכר עדיין בוזגלו דודי

 2019 הרומבה ברוזה דויד

  טנגו   ברוזה דויד

 חייאתי לי קורא דיקלה

 'Love Feelin אמסלם דניאל

 הלילה עמית דר

  יולי של הגיבורים שוע הלל 

 איתי לא ויק

 ליפול קל כמה   לא ותו



 
 

 מחפשת  בן זהבה

 יהומה וירוס בנאי יובל ,רודנר חמי

 אמלוך כי עבד טופליאן

 תהילה שניות 15   אורנן טל

 גונב אותו תפסו שמש יואל

 לטייל אותי קחי גיגי יובל 

 נסתרים דברים יש  טייב יובל

 אותך לראות רועה יוני

 חדש משהו יוניקופ

 כן לי תגיד  לונגו דוראל ,יסמין

 האהבה טובה כמה דוידוב יעלי

 אגדה הלל יקיר

 אילו  אקמן כרמל

 לו טוב שלא מי עלי לואי

 אחת פעם עוד נעמן ליאור

 מיותרים עזריה לימור

 כהנים ברכת נוף מאור

 חדש לילה סקס מוניקה

 קדימה ברנשטיין מור

 Chest My Upon Head Your Lay אור מוריה

 שברים מיה

 בומביי סאלאם קרני מיקה

 ענן בתוך השמש פני  סבאג מיכאל

 לבנה אבן שדה מיקה

 הלום עד בשן נדב



 
 

 אתה רק זילברמן נועה

 שלי אמא  קירל נועה

 שומע אתה אם סלמאן נופר

 שומר מלאך גיבורי נטלי

 הקלפים כל דמירל ניב

  יבוא הוא גלעד ניסים

 Love Of Crossroad יוריקה ,5 סבבה

 עין כהרף נגוסה טדי ,'נצ י'נצ ,59 סגול

 התמונה את משנה  אלטמן גדי ,סטאס

 ליהונתן שיר היימן סי

 ילדה לי תדאגי אל סינרגיה

 מדינה חצי זקן בן עדן

 קרב מורשת והפריפריה ויס עודד

 Fire And Ice שמחוני עומר

 (מהופעה) ממעמקים רייכל עידן

 ממך שנשאר מה לזר אלמוג ,עידן

 אליי בא כשאתה נגר עמי

 מחר בניון עמיר

  Gone Feelings זומר שלי ,אסף עמית

 הרחמים שער לואיס עמית

 קטנות נקודות לואיס עמית

 ידיים תעזבי אל עקיבא

 ששכחנו האמת מנסא מארי ,שקולניק ערן

 בלילה שלוש אביטן שרית ,טסי פאר

 איזי הגדול פישי



 
 

 

 ממשיך אני הגדול פישי

 שנופל עץ ובניו פנחס

 לגיטימית אופציה פרנציפ

 מקום יותר אין זיגדון צוריאל

 הלב את לי שתכוון זאת דיין צליל

 במה גרסתHome  מרימי קובי

 לבן סוס רחמים רון

  שרה הייתי  דלומי רוני

 מסע סיילר רוני

 אבא של גבר פלג רונן

 מיותרים חפצים טרוטוש רונצבי

 להתאהב מוכנה פרג רחלי

 בי לה מה ויטל גלעד ,יצירה רפאל

 פוטר הארי שאזאמאט

 פיבי גוטמן שחר

 החלומות בכל ביתן שי

 עדן הרשקוביץ שי

 השנים בכל בודארה שיר

 זכרונות שברי ל ז קליגר נח השואה שריד של לזיכרו הנצחה שיר

 Ride The  קנדל שלומי

 אישה שלומך מה שריף

 חתיכות אלף אביטן שרית

 Side Other The On  הדר בן תמי

  


