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  עבר

 החיילים( קולות )מסגרת כאן שלנו הלב  אתניקס

 אנחנו מזיג גיא

 הוליווד ספא להקת ג'יי, ג'ימבו

 לילה( )פלייליסט גורדון חוף קפלן ירמי

 לילה( )פלייליסט גומי רצח והמתוקים פרייליך רועי

 Three Old Words )פלייליסט לילה(  ציטרין אלדד

 לילה( )פלייליסט החלל חלוצי פיי היי ספוטניק

  
  הבא לשבוע ממשיך

 בטירוף זז לוי איתי

 הלב על קעקוע  לוי איתי

 שאהבנו נכון  גבאי אליה

 לופ   ובן אמיר

  הלוואי  רדא אסתר

 הפוך עולם דוכין ארקדי

 לדבר ידענו רק אילו  אלקיים בן

 בינינו משהו הטום בנות

 אבוד לא עוד זה בורדו ג'יין

 מהצד עומדת דקל דפנה

 יודע הוא מה כהן אושר ,האולטראס

 גזגז טיפקס

 בוא שקט  זיו יאיר

 גונב אותו תפסו שמש יואל



 
 

 חדש לילה סקס מוניקה

 בומביי סאלאם קרני מיקה

 מהגג יונים קרני מיקה

  מהקיבוץ חברים  בנד מרסדס

 הקלפים כל דמירל ניב

 קרוב ככה  ארי בן ניתן

 Crossroad Of Love יוריקה ,5 סבבה

 מדינה חצי זקן בן עדן

 בימים אהבה רודף חביב רפאל עידן

 ידיים תעזבי אל עקיבא

 בלילה שלוש אביטן שרית ,טסי פאר

 בלילות רק צברי שי ,קותימאן

 לנהר מעבר בוחניק רון ,פלס קרן

 לבן זהב קינן רונה

  שרה הייתי  דלומי רוני

 בלילות כהן רותם

 מהר לרוץ  ירון רחל

 בית  דנקר רן

 מעלי דופלר תופעת

BillY and the FiRM Forgetting The Rules Of Love 

D Fine Us Post Truth Era Blues 

Dennis lloyd Aura  

Garden City Movement Miss You Under Shimokita Sky 

J.Viewz WHY 

Kutiman, Melike Sahin Sakla Beni 



 
 

SANGIT Child of War 

Totemo Fifty Words For Time 

  
  לישיבה עלה

 תביני רק אם מליחי אביחי

 פנים פדידה אביחי

 ליליק לי גאנם אבנר

 Why Are Birds רזאל אהרן

 כלה אופירי

 סחבק נורי אילן

 מלאכים מוקפת אורלב איציק

 הכסאות משחק זינו איתיאל

 Sound of My Voice חייט אליהו

 ההרים אל  כהן אלימלך

 טיפות אקלים

 שומקום בילגו

 סטאנשוויה טיילור ,זיני בן

 יפה לארץ נשיר בואו ישראלי בן

 גועש העולם  שרעבי בעז

 אליי מטלפנת אלעד של אמא מלטינסקי בתיה

 לך תודה אברהם גולן

 עובר יום עוד  גרשוביץ גיל

 השולחן על אבק  כהן דוד

 חיים שקלים דוד

 הימים באחד ברגר דנה



 
 

 ציפור  גמליאלי דניאל

 When All Is Gone  צור בן שי ,דור דניאל

 האיטי בבוקר רבינוביץ' דניאל

 מלחמה מלול דניאלה

 בוכרי הפרסי הבלוז מעוז הדר

 Who Knows ארדי לוין הדרה

 לי נשאר מה  דוד בן יובל

 ברוך לבצוע רז יובל

 חדש משהו יוניקופ

 נשמה שכולה ארץ יהודה יעל

 לבד לשיר קראוס יעל

 מדינה איזו זינו-יצחק

 נטאשה( של )החברים לבד כבר אם נועה ג'י ג'י להקת

 נפשי צמאה להבה להקת

 החיים על עפים טל לירן

 גלים אלטר מאיה

 ורחץ קדש מלכות מקהלת ,סגל הרשי ,ויזל מוטי

 מזל מונומנט

 הציפורים שעת ג׳נגו ,מייזלס מורן

 במנוסה מדינה ריפטין מיכאל

  משמר שיר גולן מרים

 תכלת זמן מיכאל נועם

 אהבה לך מצאת דנילוב נתן

  שלי הלילה אתירם סהר

 השלמה חדד עדן



 
 

 בלילה אליי בא זה חסון עדן

 אוהבת את איך חסון עדן

 כבוד לנו יעשו אדם עומר

 לבטים נגר עמי

 כאן לא ואת לואיס עמית

 השואה בצל פרץ קלוד

 Any Day Now ורדי קמה

 פאלי או עץ וליברה רג'ה

 למרפסת בואי  קינן רונה

 חדשה דרך שפיר רן

 יבנה בן רפאל

 בלוז דימונה סטריט שאנן

 עבדים  רנד שולי

 רעה ילדה מייקסנר שושי

 לבנים ברבורים  צדיק שחר

  קופסא משחקי   ישעיהו תומר

Barak Maxfire Isabella 

Fog  Take It Or Leave It 

Gobbolino Places I Go 

KENNER 8Ball City 

MARBL You're On My Mind 

Rotem Big Star 

Rusty Boilers Milano Is By My Side 

Soul, Jenny Penkin, Yannic The Rapper thoughts 

  



 
 

 


