
 
 

 
 פלייליסט

  2019.5.92 ישיבה פרוטוקול
 

  עבר

 ימים שבעת חנוך שלום ,כספי מתי

 לנהר מעבר בוחניק רון ,פלס קרן

 שממה   ארי בן אורי

 לילה( )פלייליסט מהקיבוץ חברים בנד מרסדס

 לילה( )פלייליסט אנרגיה טונה

 לילה( )פלייליסט הכל את יודעת קריאף סאן דניאל

 לילה( )פלייליסט הלילה רובין דניאל

  

  הבא לשבוע ממשיך

 בשקט דברים אומר   ברזילי אורן

 לי עושה את מה סגל 69 עומרי ,כהן אושר

 גז פול איזי

 לישון השודדים וארבעים בנאי אלישע

 לופ   ובן אמיר

  הלוואי  רדא אסתר

 שקט זה היה צור בן אפרת

 לדבר ידענו רק אילו  אלקיים בן

 בינינו משהו הטום בנות

 Home I'm Where Is This יאלו גילי

 התרחקנו  אהרון דודו

 מתוקים פיתויים לפידות דנה

 מהצד עומדת דקל דפנה

 Memories Childhood ורד דריה



 
 

 דור ארי בן חנן

 (לייב גרסת) גזגז טיפקס

 בוא שקט  זיו יאיר

 חזרתי יוהנה מיה ,שמש יואל

 עמוק כזה לא סוויסה ,כהן

 אוויר   בירן לי

 אותי מחפש מי כרקוקלי ,אדרי מאור

 לי הניחי מור מושיקו

 לבנה שמלה נרקיס ליאור ,פרץ משה

  רוקדת שהיא איך  ארי בי מירי ,פלטנומז דאימונד ,סאבלימינל

 Better עדן

 תרקדו זקן בן עדן

 שלך האמת עם לך מאירי עדן

 שנינו נשארנו עכשיו רייכל עידן

 בימים אהבה רודף חביב רפאל עידן

 בשורה בניון עמיר

 אני מי טסי פאר

 שרשרים פלד

 לבן זהב קינן רונה

 גומי רצח המתוקים ,פרייליך רועי

 מהר לרוץ  ירון רחל

 בית  דנקר רן

 מתוקים חולות של דג גד שלום

 זהב כרכרת ישעיהו תומר

WA-A Yaman Al Hu Mash Hana 



 
 

FiRM the and BillY Love Of Rules The Forgetting 

Heliocentric Bluberry 

MARS LETS,STREET SHAANAN  Fast 

Crew Lucille,IRO  Day This  

SANGIT War of Child 

Totemo Time For Words Fifty 

  

 
 לישיבה עלה

 

 האל שמע גולן ציון ,סינואני אבי

 הרוח  אדם

 וראי הביטי הבשורה ונושאי זרוק רוני אהרון

 אפר של קנקן כלב בן אוסקר

 תדמעות לזרוק חיים אוראל

 משמרת סוף דהן רוזן אורן

 מעגלים ביטון אושר

 לרקוד איתך איגור

 רוני נוי הר אייל

 להישאר יכול לא אילאיל

 נשימה תרגילי דמרי אילן

 אינסופי אינדיאנה

 קטן חיוך  לוי איתי

 Arms My In סופר איתי

 גלים בין שוסברגר איתי

 אליי תתמכרי אוחיון אלדד

 ישן עולם להתראות השודדים וארבעים בנאי אלישע



 
 

 נשימה עוד  חירום יציאת_טופל אלכס

 עננים בנין ליהי ,לוי אלעד

 אביבי תל המנון הרוח אנשי

 Down Up דוכין ארקדי

 שמעון אבא פאנק אל בינת

 קפה כוסות אלוני בר

 הזכרונות בין  צוברי בר

 Are You Way The Just  אינטרנשיונל דנה

 כזאת אהבה אין חיים בן דניאל

 רע או טוב רובין דניאל

 אהבתי על יעקב בן דרור

 Undercover היללהאר

 בחופש אני מורן הלל

 החדשה העברית  6 התקווה

 שלישי לילה טור חן

 ההמנון אמיתי חשש

 (פשע אף) אבשה בי או טי

 אותך לראות לי תיתן אם בלומנטל טל

 את בלומשטיין טל

 הדרך כל טקסטיל

 אופללה יאמאס

 אני זה אני אלקין יואב

 לחיות תן אורן יואל

 להגיד מה יהיה תמיד לכולם אליהו ליאת

 יודעת לא את שושן בן כהן ליאת



 
 

 אור שמעון בן לירון

 לעכשיו מישהו גמליאל מאור

 בלעדייך יפראימוב מאור

 שקיעה לאור טיול כהן מאיר

 (אקוסטי) הלילה כל מאתי

 Home מוטי

 חדש לילה סקס מוניקה

 יממן אבא והנסיכים מלכה

 יום של בסוף יעיש נדב

 Crushed גולן ניצן

 בבשר חותכת סכין בחגים סגל נעה

 גשם תמרי נעמה

 קורה לא י’ג סוואמי

 תמונות ורסנו עדי

 Child מרגלית עומר

 גולן אייל מחרוזת צוריאל עידו

 כולם כמו פורטל עידן

 בחוריים ננולה ,פוגל עמנואל

 מכאן רחוק בוקעי קובי

 לשמח הגענו חיים בן קובי

 מלאך דמארי קובי

 לאהובי מה ברוורמן רבקה

 שורפת המוזיקה הוד רגב

 דנה אמיר רוני

 ירושלים פלג רונן



 
 

 

 החיים של סרט מור רמי

 סוד שומרת נפתלי רעות

 שלי רק היא שוורצמן

 העולם סוף לא זה סיני שיקו

 ו’מאצ מיסטר מרגלית שירה

 אומרים תמיד כולם יחיא שמואל

 יישאר זה ככה אחיטוב גלעד ,הרפז שני

 אעז אני איך מולכו שקד

 שנגמר עד ישעיהו תומר

 מעלי דופלר תופעת

RF ANNA Gone Your That Now 

Bilgo בררה 

Us Fine D Blues Era Truth Post 

Dreams False  Parts 

Sopher Hadar  Down Me Let 

Burg Itay האהבה ניגון 

J.Viewz WHY 

Jacobs Joe Long So Or Waiting 

Tired Lil Drowning 

PORTNOY Spotified 

Maday Smadar Trap My 

ZANGI,SHANI  BIRD GOLDEN 

Turbans The Way My On 

  


