
1עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

קוד השירשם האומןשם השירקוד השירשם האומןשם השיר

7207הראל מויאל ליאת יצחקי- אין לי דבר 8412אבא

5616עוזי פוקסאין לך מה לדאוג5710איציק קלהאבא נשמה

15318צביקה פיקאין מדינה לאהבה1102יזהר כהןאבניבי

4809משינהאין מקום אחר9101עלמה זוהראגו טריפ

4005רון שובלאין עוד יום12601יווניאגוניה

8707הראל מויאלאינדיה0201/15201עוזי חיטמןאדון עולם

3402ניסים סרוסיאיני יכול12703/5804רוני סופרסטאראדוני

1504אריק אינשטייןאינך יכולה 9010אברהם טלאדם צובר זכרונות

101נתן גושןאיפה את 5208/6010דניאל סולומוןאהבה

4007מוקיאיפה הבנות2702זהבה בןאהבה אסורה 

12609יווניאיפוקרינסה8409אהבה בוערת

8920אילנה רובינהאיריסים15304/4201צביקה פיקאהבה בסוף הקיץ

9006איציק קלהאישה יפה4805שראלאהבה בעינייך

9103ישי לויאישה נאמנה5803הראל סקעתאהבה בת עשרים

6711קרן פלסאיתי6105ישי לוי לירן טלאהבה זמנית

5506נתי לויאיתך מרגיש לבד12710/4601שרית חדדאהבה מעבר לפינה

15215יגאל בשןאל תגעו באהבה8912הפרבריםאהבה פשוטה

5401פבלו רוזנברגאל תדאגי לי אמא5901שירי מיימוןאהבה קטנה

6712אייל גולןאל תלכי לי 1201מאיר בנאיאהבה קצרה

1910חיים חפראל תעברי לבד0801/5304נעמי שמראהבת פועלי בניין

5811רכי'לירז צאל תפסיק3207שלמה ארציאהבתיה

6214נועה פארןאל תשחק איתי    0103/5515רונית שחראהוב יקר

6006גבי שושןאל תשכחי אותנו6506איציק קלהאו שכן או שלא

7308אביהו מדינה אל תשלכיני לעת זקנה4502נתי לויאוהב אבל מציאותי

3905אייל גולןאלוהיי5908אורן חן וסטלאוסאוהב אותך

5214/5906מוקיאלוהים 5105קובי פרץאוהב אותך

1701/7710עוזי חיטמןאלוהים שלי 0601אריק איינשטיןאוהב להיות בבית

8813משה פרץאלייך5610ילי'יף וג'צך'אוהבת

15212עוזי חיטמןאלירן4310חלב ודבש גלי עטריאולי עוד קיץ

1202גידי גובאלף כבאים3903/5313נעמי שמראומרים ישנה ארץ

15306/1203יורם גאוןאלף נשיקות1904שושנה דאמריאור 

7004קרן פלסאם אלה החיים0802אביב גפןאור הירח

4304אהוד מנוראם זאת אהבה8509הראל מויאלאורח מיותר

12406מזי כהןאם זאת אהבה8710אילנה אביטל נינטאותך

8105מירי מסיקהאם זאת האהבה שלך 6510מרגולאז מה 

7005אייל גולןאם יש גן עדן1305זאב רווחאח יא ראב יא ראב

5215/5508היהודיםאם כבר2301דפנה דקלאחכה לך

7203נינט טייבאם תבוא12806נאוה ברוכיןאחכה לך

4211עידן רייכל דין דין אביב- אם תלך1402משינהאחכה לך בשדות 

4503שלומי שבתאמא9108ר קספר"דאחלום לנצח

7715יפה ירקוניאמא יקרה לי8502אביב גפןאחרי שאהב

6011שולה חןאמא מדוע הקיץ חלף4608חיילי הנקמה רינת בר- אחת מאלף 

8510אמונה              כפיר אפשטיין הראל סקעת8406מטרופוליןאחת שתיים שלוש

0501חמוטל בן זאבאמן1702אלי לוזוןאיזו מדינה 

6101הראל מויאלאמצע הלילה בכפר5301נעמי שמראיילת אהבים

5812אתניקסאמריקה12202שמעון בוסקילהאיך את לא רואה

1502פורטיס רמיאמריקה0707דני רובסאיך הוא שר

7707ריקי גלאמת או חובה9105יזהר אשדות גלי עטרי- איך לאהוב אותך 

7709עוזי חיטמןאן דן דינו8902אבי טולדנואיך עף הזמן

0502משינהאנה7705גידי גוב יונתן גפןאיך שיר נולד

2802שלמה ארציאנחנו לא צריכים 5303נעמי שמראילו ציפורים

8712לי פישמן- אנחנו מאמינים בני מאמינים

1403משינהאנחנו שניים7105מושיק עפייהאין הגיון באהבה
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2עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

12518/1001חיים משהאת כבר לא איתיקוד השירשם האומןשם השיר

1003בועז שרעביאת לי לילה 15202יגאל בשןאנחנו נשארים בארץ

5015רמי קלינשטיין את שרה ברדיו2410קורין אלאלאנטרטיקה

6613אורנה ומשה דץאתה בליבי12812אמיר פיי גוטמןאני

5912שראלאתה חי בחלום2302היי פייבאני

12212חמסהאתה חייב למות עליי2409/6005צביקה פיקאני אוהב אותך לאה

12207/3810שרית חדדאתה תותח8804איציק שימליאני אצליח

4610שימי תבוריאתמול היית שונה8711רן דנקנר ועיליי בוטנר- אני אש 

9504ליאור נרקיסאתן לך שנים7305אריק לביאאני אשיר לך שיר

4105דנה ברגרבא והולך6103אודי דודאני בן אדם 

7201קובי אפללובא מן השתיקה5706שרון חזיזאני בשבילי

1801חיים גוריבאב אל וואד6509עופר לויאני ואת

5902מירי מסיקה באה אליכם1503אריק אינשטייןאני ואתה  נשנה את העולם 

0701/5001יהודית רביץבאה מאהבה8415אני זוכר

15203עוזי חיטמןבארץ הזאת7010קובץי פרץאני זקוק לך

4106דודו טסהבאת עם השקט2210דורון מזראני חוזר הביתה

4904שלום חנוךבגלגול הזה5514החלונות הגבוהיםאני חולם על נעמי

1505/4501שלומי שבתבגלל הרוח 2208/5002ריטה 16אני חיה לי מיום ליום בת 

2401אריק אינשטייןבגללך4709סאבלימינלאני יכול

12507/0907זוהר ארגובבדד2904טיפקס וחדדאני כמו דג

6408/15508הראל סקעתבדידות12205/4509מושיק עפייהאני לא זמין

2907פבלו רוזנברגבדמעות שאת בוכה 0401/5009דנה אינטרנשיונלאני לא יכולה בלעדייך

3908בוא6603רגב הודאני לא מלך

1703אחינועם ניניבואי כלה15603שירי ילדיםאני עומדת במעגל

2304/12811יק'אלון אולארצבואי נגיד7202משינהאני צוחק איתך

8114בואי נעזוב                עיליי בוטנר רן דנקנר6503איציק קלה שלומי שבת- אני קורא בשמך      

3904עידן רייכלבואי תני לי ונלך4806רוני סופרסטאראני רוצה

5911מני בגר בוקר של חמסין2303גידי גובאני שוב מתאהב 

5713סיי לה ויבורחת מהכל1002הפרבריםאניטה וחואן

6507שרית חדדבושם צרפתי12603יווניאניקסמנה

4508שלומי שבתבחוף של טרפטוני7210מוש בן אריאנצל

12810/2305אריאל זילברבטי בם6016יזהר אשדות יהודה סעדו- אנשים חמים     

5501בייבי                           שרונה ודניאלה פיק2810שלמה ארציאף פעם לא תדעי 

15308/4606רותי נבון בין האצבעות7215הראל סקעתאפילו ששריפות

3808אייל גולןבין הטוב והרע2704בן ארצי אפס 

6502שרית חדדבין כל הבלאגן5010דני סנדרסוןאצל הדודה והדוד

2806פבלו רוזנברגבין ערביים 8501וזי כץ'גאצלי הכל בסדר

6612שיר לוי גידי שמורבית קפה קטן4104שרון רוטרארוץ אלייך

6610שלומי שבת שירי מיימון -       בכל מקום      5504שי גבסוארים ראשי

12203/3901קובי פרץבלבלי אותו15213יגאל בשןארץ הצבר

8916שושנה דמאריבלדה למעיין2207יהודית רביץארץ טרופית יפה

7311/1306יעל לויבלדה לנאיבית8919להקת פקוד דרוםארץ ישראל יפה

1404משינהבלדה לסוכן כפול 6807משה פרץאש

6705מאיה בוסקילהבלעדיך4410רמי קלינשטיין ריטה-  אש אש על הפנים

9107קרן פלסבמכונית ליד הים3310ניסים סרוסיאשליות 

6701שי גבסובמקומי3309קובי אוזאשליות מתוקות

5604יזהר אשדותבמרחק נגיעה מכאן6605גיים בוייזאשמור את ליבי

2503בן ושלמה ארצי 17בן 5403מוש בן אריאת

0402ריקי גלבני ילד רע5112תקט' את אותי שופטת          הצל שראל מש

8908אריק סיניבסוף מעגל8115הראל מויאלאת באה אליי

3503שי עמרבעושר ובעוני6110מושיק עפייהאת האחת

2902אייל גולןבעירי8109שמעון בוסקילהאת המחר שלי

2406בני ברמןבפונדק קטן8113עידן יניבאת יפה כל כך יפה
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6805האלופההאלופהקוד השירשם האומןשם השיר

8812ריטההאם היית7702ציפי שביטברבאבא

0803אביב גפןהאם להיות בך מאוהב12604יווניברביאניס

3403האשה של חיי             שלומי שבת ירון כהן7712עובדברווזים ברווזים

6205משה פרץהאשה שלי0602מתי כספיברית עולם

7706ציפי מורהבית של פיסטוק7307אביהו מדינה ברכנו

8402הביתה הלוך חזור   כברה קסאי עידן רייכל5805חופיתברכת אלוהים

0403יהונתן גפן-        הבלדה על חדוה ושמוליק4705הדר עוזריבשבילי

6111רן דנקנר הבלדה שלי עלייך8713אורטל אופקבשדות של המושב

5512סאבלימינל וסיווןהגעתי לכאן כדי לנצח1108ר קספר"דבשמלה אדומה

6009רבקה זוהרהדרך אל הכפר1709אילניתבשנה הבאה 

8504אייל גולןהוזה אותך מולי8917הגבעטרוןבת שישים

2502שרון חזיזהולכת ממך 6407הראל סקעתבתוך

1301מיקי גבריאלובהופ הופ3506יהודה פוליקרבתוך הפקק האין סופי

8512אורי בנאיהזמנה לחתונה 6107רגב הודבתלם אוהבים 

1508אריאל זילברהחברה להגנת הטבע0202אתניקססיקה'ג

5312נעמי שמרהחגיגה נגמרת3208חמי רודנרגאולה 

1509יק'אלון אולארצהיא הולכת בדרכים 5612ליאור פרחיגבר משתגע

7107נינט טייבהיא יודעת101נתן גושןגבולות ההגיון

12809כוורתהיא כל כך יפה15309/6013עופרה חזהגבריאל

3304ארכדי דוכיןהיא לא דומה8918גוונים                    הגבעטרון חוה אלברשטיין

0404שלמה ארצי - היא לא יודעת מה עובר עלי1302סי היימןגיבור גדול 

3907דודו טסה-    היה לי חבר היה לי אח20056609פסטיגל גיבור על העולם

1802חיים חפרהיו זמנים0704שרון ליפשיץגידי

0710כוורתהיו יה7001עידן יניבגלגל ענק

1803יעקב אורלנדהיו לילות2905ירמי קפלןגלי 

8715אהוד בנאי היום0506/4202דני סנדרסוןגלשן

3902שרית חדדהיום היום הזה ממש1303אריק סיניגן השיקמים

6417ריקי גלהיי שקטה15609גידי גוב גן סגור 

7114רון שובלהיית לפני8511שמעון בוסקילהגעגוע

7704/15204עוזי חיטמןהילד הכי קטן בכיתה8506קו אייזנברג'גגרמת לי ללכת

4804אורן חן וסטלאוסהילד שביקשתי0301אלי לוזוןגשם

15616שירי ילדיםהילדה הכי יפה בגן 4403אהוד מנור- גשם אחרון גשם בוא רד עלי

0804משינה- הכוכבים דולקים על אש קטנה 2306/12808מאיר בנאיגשם

6710עיברי לידרהכוס הכחולה8903יורם גאוןגשר אלנבי

7003נינט אביב גפןהכל יכול לקרות4009טל שגבדברים קטנים

1510/5016פורטרטהכל מבינה6410יהודה פוליקרדברים שרציתי לומר

8401הכל מזכיר אותך       עיליי בוטנר רן דנקנר8803ארי גורלידבש

2809שרית חדדהכל סגור 5613מני בגר גלי עטרידואט פרידה

6504עמיר בניוןהכל עד לכאן5207/5615דודי לוידויד אוהב אותך

1007נעמי שמרהכל פתוח4409אוריסיאנו נינודון קיחוטה

7304אריק איינשטיןהכניסיני תחת כנפך3505ליאור נרקיסדוקטור תציל אותי

8112רוקפורהכעס0203/15311דנה אינטרנשיונלדיווה

5103/12716מאיה בוסקילההלב4309/15302שרידם חם 

6112הלב יודע                דוד דאור שלומי שבת2501אייל גולןדמעות

5408רון שובלהלב נתפס5603מוש בן ארידרך

8801אייל גולןהלב שלי2807/5518גלי עטרידרך ארוכה

6602דיימנדזהלב שלי נשבר4905אריק סינידרך הכורכר

0610/5916ללדיןהלו יעקב3501הבורגניםדרכנו

6508בועז שרעביהלוואי2209שלמה ארציהאהבה הישנה

1804הליכה לקיסריה אלי אלי    חנה סנש0101/4903יצחק קלפטרהאהבה שלי

5412/5209דודו טסההלילה לא אשכב לישון15604שירי ילדיםהאוטו שלנו גדול וירוק

6201נינט סער בדישיהאור בחיי
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4עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

8905יפה ירקוניושוב איתכםקוד השירשם האומןשם השיר

7205קרן פלסזאת שבמקומי1304גלי עטריהללויה

9301אייל גולןזה אני 1912קובי לוריאהם בזמר הזה

6703אדי בטלרזה הזמן2307כוורתהמגפיים של ברוך

0909/12509זה הזמן לסלוח   אביהו מדינה יואב יצחק3107להקת חיל היםהמלח שלי

5205/5511סאבלימינלזה היה ביתי8807ליאור נרקיסהמלכה שלי

2903עדןזה היום יומהולדת 7213אריק ברמןהמתוקות האחרונות

3804דיויד ברוזהזה הכל או כלום1805חיים חפרהן אפשר

0702דני סנדרסון- זה הכל בשבילך דון קישוט0302רמי קלינשטייןהניחי לי 

2701נמרוד לב אורלי פרל- זה הכל קסם    6402/12713הנני כאן                 יורם גאון הראל סקעת

1408שלמה ארציזה מה שנשאר 5212/5611סאבלימינל ושרית חדד-הסוד בואי תגלי        

5409מאיה בוסקילהזה רק ביננו1905אריק לביאהסלע האדום

2706עיברי לידרזה תמיד אהבה 2906אייל גולןהסתכלי אליי

4407דודו ברקזודיאק4303אריק סיניהעיירה שלי 

5404ליאור נרקיסזוז מצד לצד5606סאבלימינלהפינאלי

4001סאבלימינלזזים על הבס4006סאבלימינלהפרד ומשול

1704דורון מזרזינגרלה0905/12211זוהר ארגובהפרח בגני 

5206/5702עיברי לידרזכיתי לאהוב0906/12506חיים משההקולות של פיראוס 

8405זמן זה כוח    הראל סקעת מאיה בוסיקילה0102/5614שפיות זמניתהקיץ האחרון 

4906קורין אלאלזן נדיר6109רמי קלינשטיין הרבה פנים

6511שרית חדדחברים בכל מיני צבעים7214הראל סקעתהרוח תשנה את כיוונה

5106שרית חדדחגיגה8904שושנה דמאריהרועה הקטנה מן הגיא

8913שוקולד מנטה מסטיק-          חגיגת אביב 3502שלומי שבתהרי את מקודשת לי 

 שלמה ארצי ואריק איינשטין  חוזרים הביתה 1806חיים גוריהרעות

8714מטרופולין עיברי לידר-             חוזר אליי  15317צביקה פיקהרקדן האוטומטי

4810ליאור נרקיסחולה עלייך7301אושיק לויהשוטר אזולאי

12801ריקי גלחולשה לרקדנים4602/12709השיר הזה                     שרונה ודניאלה פיק

1807נתן יונתןחופים הם לפעמים6211ון'נינט ורן דנקנר אלטון ג-          השיר שלך   

8403היהודיםחופשי5406נתנאלהשיר שלך

2505אתניקסחופשי ומאושר2901אביב גפןהשיר שלנו 

5211/5708חופשי ומאושר      בועז שרעבי הראל מויאל15606שירי ילדיםהשפן הקטן

4901חופשי זה לגמרי לבד     בנזין יהודה פוליקר5712שירי מיימוןהשקט שנשאר

8411חופשייה9110יזהר אשדותהתחלות

0703/12410רמי קלינשטייןחוץ ממך כלום0204/12504חיים משההתמונות שבאלבום

8107רוקפורחור בלבנה4607רגב הודהתנשאי לי

3110ארץ ישראל73חורף 6210משינההתשובה

5309נעמי שמרחורשת האליפטוס9104משה פרץואולי

6809עידן יניבחושב עליה 7011עיברי לידרואולי

4103חמסהחייב למות עליי4704משינהואולי עכשיו

4305גידי גוב ריטהחייך וחיי6804 הראל מויאלואז תבואי

5617רינת ברחייל שלי101שלומי שבתואני שר

0205בן ארציחיים משל עצמי0608שלמה ארציופתאום כשלא באת

3802זהבה בןחיים שלי 9507יאיר זיוואחרי שהכל יגמר

8808עידן יניב דוד דאור חכי לי4506אריאל זילברואיך שלא אפנה לראות

12412שגיב כהןחכי עוד רגע5302גידי גוב נעמי שמר-     ואלס להגנת הצומח  

2308/12813פורטיס סחרוףחלום כחול1909חנן יובל-  ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר 

3801/12206חלום מתוק                מושיק עפייה סרנגה3806אייל גולןואני קורא לך

5703/6017צביקה פיקחלומות מתגשמים3203זהבה בןואני שטה

4209אייל גולןחלומות של אתמול הן6702הראל סקעתואת

8110ברי סחרוףחלליות0902פיני חדדואת איתי את לא לבד 

4911דני סנדרסוןחללית0303קובי אוזוהפעם שיר אהבה

3109להקת חיל היםחסקה12612יווניון קלאו יסנה

4504לירן נדלועכשיו

8706אוהד חיטמןחשבתי שיהיה רומנטי7014אביב גפןועם הזמן
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5עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

101שלומי שבתיום האחרוןקוד השירשם האומןשם השיר

100הפיל הכחוליסמין 8702ליאור פרחיחשמל באויר

101שלומי שבתיש לך5913ליאור נרקיסחתול רחוב

2910/5618דני בסן אשדותיש לך אותי 12204/3909אורן חןחתן וכלה 

0410דנה אינטרנשיונלישנן בנות6808סאבלימינלטורו

12606יוונייתי תקניס אולפתה6207מירי מסיקהטיפה טיפה

8507דנה ברגרכאילו אין מחר3102ארץ ישראליא משלטי

8811בועז מעודהכאילו כאן2705אריאל הורביץיאללה ביי 

7701/15214אורנה ומשה דץכאן3302שרית חדדיאללה לך הביתה מוטי

9012הראל מויאלכבר לא15312עופרה חזהיד ביד אם רק תתן לי יד

1507יצחק קלפטרכבר לילה בואי נשאר8906אושיק לוייד קטנה

15602שירי ילדיםכבר סידרנו הרכבת15615שירי ילדיםידיים למעלה על הראש

0304זוהר ארגובכבר עברו השנים 5111שוטי הנבואהידיעה

0305/5517ירמי קפלןכבר עכשיו5509מוש בן ארייה יה יה 

15612שירי ילדיםכולכם שחקו נא איתי1004אבי מוסקוביץיהיה בסדר

2504היי פייבכולם רוקדים עכשיו 3404/6003מיכה שיטרית- יהללוך מלאכים שמחות קטנות

3303דויד דאורכל הכוכבים8508דנה אינטרנשיונליום הולדת

7008כל הציפורים            הראל סקעת קרן פלס12404שי גבסויום ועוד יומיים

8806בועז בנאי- כל השבוע מרגיש כמו שבת1611/4203בנזין יהודה פוליקר-         יום שישי את יודעת 

6802יהודה סעדוכל כך הרבה שירים15608שירי ילדיםיונתן הקטן

101נתן גושןכל מה שיש לי 7007איה כורםיונתן שפירא

4710כל מה שנשאר1307אריק אינשטייןיושב על הגדר

0306רמי קלינשטייןכל מה שתרצי3405קובי אוזיושבים בבית קפה

3407/12401חיים משהכל נדריי1808אריק אינשטייןיחזקאל

6007בועז שרעבי כל עוד 7110נינט טייביחפה

0604/5914גידי גובכלים שלובים1308ריקי גלילד אסור ילד מותר

9001קובי פרץכמה אהבה6106משה פרץילד מאוהב

8101איציק שמליכמה חסר7703יגאל בשןילד פלא

6811הראל סקעתכמה עוד אפשר4803סאבלימינלילד רחוב

6206שירי מיימוןכמה פעמים4912ריקי גלילד רע

6812הראל מויאלכמו אוהבים4002מוקיילדה סוכר

1207שלמה ארציכמו אז 12201פיני חדד נתי לויילדה רעה

2803שרית חדדכמו סינדרלה6709ילדות רעותילדות רעות

15211יגאל בשןכמו צועני1210מתי כספיילדותי השניה

4512/12706נינטכמו שיר שנוגע8413ים הרחמים

7108שלומי שבת רן דנקנר-          כשאת איתי   4401/12407נינטים של דמעות

1208אריק איינשטיין-- כשאת בוכה את לא יפה 6012/12403ריטהימי התום

2805בועז שרעביכשאת נוגעת בי 5101הגבעותימים טובים הו ימים טובים

4406עמיר בניוןכשאת עצובה3406נמרוד לבימים טובים

12409שירי מיימוןכשאת עצובה5513לולה אבי גרייניקימים של שקט

6814 נינט אביב גפןכשאתה כאן2508/12209אייל גולןיפה שלי

5402פבלו רוזנברגכשאתה נשבר1809חיים חפריצאנו אט

3409שרית חדדכשהלב בוכה4510הדורבניםיצאנו לרקוד

8805שירי מיימוןכשהלכת15217עוזי חיטמןירוק בעיניים

170512513בועז שרעביכשתבוא רון ארד1710/5306נעמי שמרירושלים של זהב 

12816אתניקסכתם הפרי0805שלמה ארציירח

5808מטרופוליןלא אומרת כלום1209/12411גידי גוביש אי שם 

15316צביקה פיקלא אני הוא האיש7103קובי פרץיש בי את כל הכח

4604הדורבניםלא בא לי לשמוע5801עידן רייכליש בי עוד כוח

9005אילן וירצברג נינטלא יכולתי לעשות כלום5405/6002מאיה בוסקילהיש בליבי כינור

12502פיני חדדלא לבד3103ארץ ישראליש לי אהוב בסיירת חרוב

0706יורם גאוןלא נפסיק לשיר6014יגאל בשןיש לי ציפור קטנה בלב

5007סי היימן-  לא עובדת בשביל אף אחד9508דודו אהרוןיש לי רק אותך

6608רוני סופרסטארלא עוצרתקוד השירשם האומןשם השיר
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6עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

6008היהודיםלא קל

4008הדג נחשלא פראיירים

5203/5502מיקה קרנימגדלור6212קרולינהלא ציפיתי

4107עידן רייכלמדברים בשקט8108דנה אינטרנשיונלlove boyלאב בוי 

3507מוקימדברים על שלום4208עופרה חזהלאורך הים

1309דני סנדרסוןמה הדאווין שלך4109ריטהלאלף נמר

0606ריקי גל מתי כספימה זאת אהבה 6203לאן שלא תלכי         רמי קלינשטיין שירי מיימון

1310יצחק כצנלסוןמה יפים הלילות בכנען0405אייל גולןלב של גבר 

0908/12508זוהר ארגובמה לך ילדה 5705מלי לוילב של ילד

9512עידן יניב הנרימה עם אהבה8407לבדי

4612/12711גלי עטרימה שאת אוהבת2405איפה הילדלבן בחלום שחור

8704קובי אפללומה שהלב בחר2404דן תורןלבן על לבן

8505מה שלא הספקתי לומר רן דנקנר ועיליי בוטנר0705/4205צביקה פיקלגור איתו 

0708/1612איפה הילדמה שעובר עליי3401מיקי גבריאלובלגעת באושר

4807מיכל אמדורסקימה שתבקש4811דויד דאורלהאמין

7012דין דין אביב עידן רייכל-    מוכרת לי מפעם 1006זוהר ארגובלהיות אדם

6803לירון לבמול כל העולם3508שלמה ארצילהציל אותך 

9011דנה לפידותמוניות5814לביא מדינהלהשתטות 

4603/15305צביקה פיקמוסיקה02064306גבי שושןלהשתטות לפעמים

12702רוני סופרסטאר2מותק 6606רונית שחרלהתחיל להמשיך

6405מחול מטורף             רמי קליינשטיין ריטה1708/5307נעמי שמרלו יהי לו יהי 

6501פבלו רוזנברגמחוף אל חוף1407אתי אנקרילוליטה 

8709ריטהמחכה3807מיקי גבריאלובלחיי האהבה

7306שלום חנוךמחכים למשיח5305נעמי שמרלילה בחוף אכזיב

4808איציק קלהמחפש את הדרך 15210שימי תבורילילה בלי כוכב

4505שמעון בוסקילהמחפש חבר קרוב7104עידן יניבלילה לבן

5311נעמי שמר- מחר אולי נפליגה בספינות8907שושנה דמארילילה לילה

100(9:52)שלמה ארצי מחרוזת9503מאור כהןלילה עיר

6304ארץ ישראלמחרוזת הורה5704שראללילות קסומים

6301ארץ ישראל--  מחרוזת השקטים היפים6413קובי רכט נינטלך איתה

6309ארץ ישראלמחרוזת חסידית1204אביב גפןלכבוד מיליארד טועים

6302ארץ ישראלמחרוזת טומבללייקה7212זהבה בןללכת עם האור

15614שירי ילדיםמחרוזת יום הולדת8111מאיה אברהםלמה אין אף אחד

6310ארץ ישראלמחרוזת ים תיכוני5711קובי אוזלמה את דואגת

6513אבי סינואני עופר לוימחרוזת לא בוגד עדים לנו כוכביי מרום7303אריק לביאלמה לא אמרת לי

6303ארץ ישראל-- מחרוזת להקות צבאיות12807אריק איינשטין שלום חנוך- למה לי לקחת ללב 

6512יואב יצחק שלומי שבתמחרוזת מתוקים יוצא מזה 1401משינהלמה לי פוליטיקה עכשיו 

4011אסי כהןמחרוזת קוקו4907יהודית רביץ- למחרת הירוק היום ירוק מאוד 

6305ארץ ישראלמחרוזת רוק ישראלי6204בית הבובותלמעני

6306ארץ ישראלמחרוזת שירי אהבה9501לנצח בני                       אייל גולן עוזי חיטמן

6307ארץ ישראלמחרוזת תנועות הנוער2205שרילעולם בעקבות השמש

6308ארץ ישראל-- מחרוזת תקומה והעפלה12712/5213לעוף                   אוהד חיטמן הראל סקעת

5201/5407ארכדי דוכין- מי אוהב אותך יותר ממני 6505רון שובללפעמים

8814קרן פלס בועז מעודה מרינה מקס- מי היה מאמין2206תיסלםלראות אותה היום

15209בועז שרעבימי ידע שכך יהיה3906יוסי גיספןלראות את הכאב

5910/3104להקת גייסות השיריון-               מי שחלם 5810לשם                           מירי מסיקה קרן פלס

15610שירי ילדיםמי שטוב לו ושמח0904בועז שרעבילתת

5216/5605מי תרצי שאהיה6801אבי מסיקהמאהבת

3308אייל גולןמיליון או דולר5806מלי לוימאוהבת

7111עמית פרקשמיליון כוכבים9511גל גדות08מאוהבת פסטיגל 

4801אתי אנקרימיליונים1506שלום חנוךמאיה 

5108שי גבסומילים חסרות 2707מאמי יא מאמי                 אהוד בנאי ומזי כהן

4301גזוזמילים יפות 8810קרן פלסמבול

5904עידן רייכלמילים יפות מאלה9002תומר מתנהמבין הפוך
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7עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

4101ליאור נרקיסמילים לאהבהקוד השירשם האומןשם השיר

9303עידן יניבנותן את הלב5210/5608שי גבסומישהו גדול

4707עמיר בניוןניצחת איתי הכל1601/5004איפה הילדמישהו שומע אותי 

12803גלי עטרינסיך החלומות4702מכאן

1901ירדנה ארזינערה ממש אוצר2703מוניקה סקסמכה אפורה 

0207/4711ריקי גלנערת רוק5905עידן רייכלמכל האהבות

1009/12501אבנר גדסינפרדנו כך3205שלמה ארצימלך העולם 

12714 פבלו רוזנברג הראל סקעתנר על ה חלון   3105ארץ ישראלמלכות החרמון

2309שלמה ארצינרקוד נשכח 5802אייל גולןמלכת היופי שלי

2506/12402חיים משהנשבע 3803חמי רודנרמלנכוליה

9509נשבע לך                 משה פרץ דודו אהרון5202/5602עידן רייכלממעמקים

9505רגב הודנשבענו7209מוש בן אריממריאים

2310/12814כוורתנתתי לה חיי  1205שלמה ארצימנגב לך את הדמעות

12817שבע מוש בן אריסאלאם 9013עידן רייכלמנעי קולך מבכי

12602יווניסגאפו קיטא3509/12208רון שובלמסובבת אותי 

5104אדםסוד4003הדג נחשמספרים 

12717אדם רוני סופרסטארסוד9009אייל גולןמצטער

6403יהודית רביץסוף לסיפור5701אייל גולןמציאות אחרת

4511/12705רוני סופרסטארסופרסטאר5102/12715אבי מסיקהמציאות מדומה 

1907אריס סאןסיגל סיגל5813עופר לוימצייר אותך

0609/5915דיויד ברוזהסיגליות4207נורית הירשמקהלה עליזה

6114בית הבובותסיגפו9514שרית חדדמקודשת 

0709יגאל בשןסיוון 8102מורן גמליאלמקום בלילה 

1614/4712גידי גובסימן שאתה צעיר 6004/2402מתי כספי ריקי גלמקום לדאגה

6202הראל מויאלסימנים9513דור דניאלמקום לצידך

12704/4802מאיה בוסקילהסיפור מכור3408/4408ברוך פרידלנדמקיץ אל חלום

1908יהודית רביץסליחות2808אביב גפןמקסיקו 

12610יווניסנתו ציגרו מקטסטרפיס7013סינרגיהמרגיש אחר

8809מאור פיניהעד אליי2709/15301צביקה פיקמרי לו 

0407המכשפותעד העונג הבא6416בועז שרעבימשאלה

7211איציק קלהעד יום מותי8910חנן יובלמשהו אצלנו השתבש

4102/12405עד סוף העולם           חיים משה יואב יצחק8701דני רובסמשהו חדש מתחיל עכשיו

8703בית הבובותעד שבאת7006הראל סקעתמשהו ממני

2507אביב גפןעד שיהיה טוב 4212משינהמשהו קטן וטוב

5204/5609שירי מיימוןעד שתבין אותי4210ריקי גלמשחק החיים

3910דניאל סולומוןעדיף15310צביקה פיקמת אב ומת אלול

9109ברי סחרוףעוד חוזר הניגון 5907אייל גולןמתגעגע

1903/8901יורם גאוןעוד לא אהבתי די3305שלומי שבתמתוקים

1104רמי קלינשטייןעוד לא תמו כל פלאייך1206דיויד ברוזהמתחת לשמיים 

7002הדורבניםעוד לילה עבר9008סינרגיהמתי את חוזרת

5110/12719נינט ורן דנקנרעוד מעט0406אביתר בנאימתי נתנשק 

1105עוד נגיעה ועוד             החברים של נטשה1613גידי גובנאחז באויר 

15206שימי תבורי- עוד סיפור אחד של אהבה4902נאמר כבר הכל               החברים של נטשה

0607תיסלםעוד פגישה 6411שלמה ארצינבראתי לך 

0408טיפקסעוד שבת 0806עלי מוהר גידי גובנגיעה רכה

7713עודד מנשהעודד אמר להרים ידיים3809שרית חדדנדליק ביחד נר

6415/7708שלומית אהרוןעודני ילד5707נובמבר                       מירי מסיקה קרן פלס

0810אביב גפןעונות15205עוזי חיטמןנולדתי לשלום

1106אריק איינשטיןעוף גוזל6607נוסע צפונה                  דוד דאור ארכדי דוכין

5503מוקיעוקף מלמעלה6614ריטהנוצה ברוח

3210אביב גפןעורי עור1902מתי כספינח

4404ריטהעטוף ברחמים6104שראלנחגוג כל הלילה

3306חיים משהעיישה5815עיברי לידרניסים

6707עמיר בניוןעינייה
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8עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

100(3:35)סבלימינל ודנה אינטרנטינל עלי קוד השירשם האומןשם השיר

100גידי גוב (רמיקס מועדונים)ערב אבוד 4908אהוד בנאי עיר מקלט

7101נתי לוי פיני חדדצמא לאהבה4611שחר אבן צורעירומים

0309רמי קלינשטייןצעיר לנצח2204/5005עכשיו אני כי ההוא הלך     החברים של נטשה

1911חנן יובלצרות טובות 1110אביב גפןעכשיו מעונן

7206פבלו רוזנברגקוביות8915אסתר עופריםעל גבעות שיח אברק אדמה אדמתי

8408שוטי הנבואהקול גלגל1602אלונה דניאלעל גגות תל אביב

3101ארץ ישראלקום והתהלך בארץ4004טל שגבעל הברכיים

12408נינט טייבקח אותי6213מ    ניקה"על המסך שלי טלנובלה בע

4402היהודיםקח אותי מי אמר לך1410מוניקה סקסעל הרצפה 

3209שרית חדדקח את הכל5308נעמי שמרעל כל אלה

6209מושיק עפייהקח לך אישה3805שלמה ארציעל פי תנועת הרכבות

6601איה כורםקיץ0409על קו הזינוק                 החברים של נטשה

6813איה כורםקליפה12512שמעון בוסקילהעלש

12611יווניקלמתה1409/4307גידי גובעניין של זמן 

0504אהוד מנורקפה אצל ברטה 2201גידי גובערב אבוד

0603אריק איינשטיןקפה טורקי2202ריטהערב כחול עמוק

4110/12210שרית חדדקצת משוגעת 15607שירי ילדיםעשר אצבעות לי יש

0807רמי קלינשטייןקר שם בחוץ12607יווניפוס אומוליפי

8404אפרת גושקרב איגרוף2408יהודה פוליקרפחות אבל עוד כואב

8106בן ארציקרוסלה1405משינהפחי שואו 

15601קריוקי קידקריוקי קיד 9111קרן פלס92ו 'פיז

3106להקת הנחלקרנבל בנחל9003אייל גולן וטריפונספיציריקה

0208שרון ליפשיץקשה בלעדיך8414פיקה

1101/12515אבי פרץקשה לי12605יווניפלו נבו

9510 טל מוסרי לני גבאי  08ראש בראש פסטיגל 12613פמוקליסיס תוספיתי מחרוזת יוונית   יווני

5709דניאל סולומוןרבות הדרכים4405רון שובלפמלה

7312ריטהרגע פרטי1010יואב יצחקפני מלאך

4605רינת גבאירגעים0307/12805גידי גוב פוליקרפנים אל מול פנים

1103/5516אתי אנקרירואה לך בעניים9112דני רובספנים ושמות

4703שמוליק קראוס- רואים רחוק רואים שקוף3410עיברי לידרפנסים

0901סמיר שוקרירונה6102יוסי אזולאיפס ליום אחד

0508/12804דני סנדרסוןרוני7112אריק איינשטיןפסק זמן

0510אריאל זילבררוצי שמוליק 12608יווניפקתו

9502מיכל אמדורסקירוק סתם1811אורי אסףפרח הלילך

6406יהודית רביץרחבת הריקודים6810פרח השכונות                קובי אוז ועלמה זאק

12503ישי לויריקדי1810פרח שלי למה ליבך כמו קרח           גידי גוב

0903דקלוןריקדי ידך הניפי15510/5109סאבלימינל וסיווןפרחים בקנה

8802יזהר אשדותריקוד קטן12514/1005יוני רועהפרי גנך

8705ישי לויריקוד רומנטי3206אורי בנאיפרפרים

4108טיפקס ריקודי עמבה4909תיסלםפרצופה של המדינה

1406/5006משינהרכבת לילה לקהיר15611ביאליק. נ.חפרש רוץ בן סוסי

9102אסף אמדורסקירכבת לצפון6713מיקה קרניפשוט וטוב 

3510אריאל הורביץרנה0308אתניקס אייל גולןצאי אל החלון

12510/0910רעיה                         אביהו מדינה ישי לוי8708ארז לב אריצדק

9004קרן פלסרצה הביתה6714שלמה ארציצוותא

7009יהודה לוירציתי8815קו אייזנברג'גצורח

5903מאיה בוסקילהרק אותך רוצה5816פיטר רוטצחוק הגורל

6604מאיה בוסקילהרק אל תגיד1605ציפור בשבי                    רמי קלינשטיין ריטה

6412גלי עטרירק אתמול1603אתניקסציפור מדבר 

4910לאה שבתרק החיים1604דני סנדרסוןציפי פרימו מחולון

9506שאריות של החיים     עידן רייכל אמיר דדון3301אייל גולןצליל מיתר

8911אילן ואילניתשב אני אלייך1109יצחק קלפטרצליל מכוון

2804קליינשטיין וריטהשבועה
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9עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

12707שוב הגשם                     שרונה ודניאלה פיקקוד השירשם האומןשם השיר

7309שוב חזרת פתאום        אריק סיני נורית גלרון5505שבועת הנצח               מושיק עפייה רינת בר

2203שתי אצבעות מצידון0209/12516אביהו מדינהשבחי ירושלים

9014תאהבי קצת את עצמך שירי מיימון ענת שוורץ64047315נורית גלרוןשבתות וחגים

3202תגיד את זה               רמי קלינשטיין ריטה6001שלמה ארצישדות של אירוסים

6113אוהד חיטמןתגידי לו6208עידן רייכלשובי אל ביתי

6806שי גבסותגידי לי את4609הבלייניםשובניסט

5807ליאור נרקיסתגלי לי9007מאיה בוסקילהשוברת שתיקה

1707/15216חיים משהתודה9106כנסיית השכלשום דבר לא יפגע בי

7106רז חדדתודה לך8103מיכל גבריאלובשומרת לילה האלופה

1609/5003אתניקסתותים 15314צביקה פיקשושנת פלאים

5510ליאור נרקיסתזהר ממנה7208מני פרץשחקן שלך

4708תזיזי תישבן5411שטח ההפקר               סאבלימינל ועלי מוהר

12511אייל גולןתחזרי8914ארץ ישראלשיבולת בשדה

5507נתי לוי לידור יוספיתחשבי6611עמיר בניוןשיגרה

0808שלמה ארציתחת שמי ים התיכון15613שירי ילדיםשימי ידך בידי

2908ישי לויתלתלים שחורים 6401פבלו רוזנברג הראל סקעת-שימי נר על החלון 

6708איגי וקסמןתמיד אוהב תמיד נפגע0809/7314יצחק קלפטרשיר אהבה בדואי

5107/15509תמיד עולה המנגינה     שרונה ודניאלה פיק6706איה כורםשיר אהבה פשוט

6015שלומי שבתתנו לגדול בשקט8410ריטהשיר אהובת הספן

7711/12802תנו לגדול בשקט אפונה וגזר          גידי גוב6414שלמה ארצישיר בבוקר בבוקר

12701מה קשור- אנס הוא שר מהלב'תנו לו צ5014קורין אלאלשיר בכיף

2801תני לי                     חיים משה לידור יוספי6704בית הבובותשיר בעפרון

12708אבי מסיקהתני לי אהבה8104קובי אפללושיר געגועים

1008/12517בועז שרעביתני לי יד1606שלמה ארצישיר החייל אני שומע שוב 

3307יואב יצחקתני ללכת4206כוורתשיר המכולת

9114דניאל בן חייםתסתכלי עלינו4204/15315עופרה חזהשיר הפרחה

0503רמי קלינשטייןתפוחים ותמרים1906נעמי שמרשיר השוק

4302עופרה חזהתפילה7310/12818גאיהשיר לאהבה יחד

4507סאבלימינלתקווה7302להקת שבעשיר למעלות

7109סינרגיהתראי זה אני6108שיר לשירה               קורין אלאל מירי מסיקה

1615שלמה ארציתרקוד6409להקת הנחלשיר לשלום

1107אבטיפוסתשאירי לי מקום1607מירי אלונישיר לשלום

5410שראלתשמרי על החלום5809רמי קלינשטיין שיר מקומי

1610/1706גזוזתשע בכיכר7313/8909אילניתשיר של יום חולין

8503אורי זךשירה

0210/4308מאיר בנאישירו של שפשף

7714/15208עוזי חיטמן- שירי ילדות השירים המישחקים

2407שישי שבת                      זקני צפת מאור כהן

1812שכשנבוא           אריק אינשטיין מיקי גבריאלוב

7204מירי מסיקהשלום לאמונות

2509רונית שחרשלום לתמימות

5012טיפקסשלוש בלילה

9113יהודה פוליקרשלושה ימים

5601שמעון בוסקילהשלך

3504עמיר בניוןשלכת

1608/5013גידי גובשלל שרב 

5310נעמי שמרשם הרי גולן

4010גרשון ומלי לוישמיים כחולים

3201מיכל א. לידור י שני עולמות

7113מורן קריתישקט

3204השרוףשקר החן הבל היופי

0310שלמה ארצי ריטהשניים 

1501גבי שושןשש עשרה מלאו לנער 
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10עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

שירים לועזיים

קוד השירשם האומןשם השיר

  2become 115711

against all oddsMaria Carey15805

angelsRobbie Williams15702

baby one more timeBritney Spears15703

bad girlsDonna Summer15408

becauseCeline Dion15801

boogie nightsHeatwave15411

boogie oogie oogieA taste of honey15410

breathless15705

bring it back15706

can't help falling I love Elvis Presley15810

celebrationKool &the Gang15402

c'est la vie15707

daddy coolBoney M15415

Dancing QueenABBA15401

danielElton John 15806

disco infernoThe Trammps15407

do you believe in life after love Cher2710

don’t go breaking my heartElton John &kiki15416

every body15704

faithGeorge Micheal wham15908

fameirene cara fame15903

flashdanceirene cara fame15904

genie in a bottle15709

helloLionel Richie15910

hello Blackfild4812

heroMaria Carey15803

hotel californiaThe Eagles15802

how do I live15710

I will surviveGloria Gaynor15403

its raining menGeri Halliwell15902

la bambaRichie Valens15907

le freake freake outChic15412

let me entertain touRobbie Williams15701

my wayFrank Sinatra15809

one  is it geening beterU 215808

one more nightPhil Collins15807

queen of my heart15712

ring my bellAnita Ward15409

run to youBryan Adams15804

summer nightsGreese15414

the power of loveCeline Dion15909

the way you make me feel15708

wake me up befor you go go George Micheal wham15906

we are familySister Sledge15405

y.m.c.a.Village People15905

you're the one that I wantGreese15406
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11עמוד  שירותי מוזיקה והגברה- ליאור וסאונד 

101(6:32)-- זוהר ארגוב מחרוזת הפרטיזן אשת חיל . 1016(6:58)מחרוזת רגשות - אבי סינוואני . 1

7101)מחרוזת זוהר ארגוב . 85 10156(3:25)איך הוא אוהב - אייל גולן . 2

101(3:31)לומר לך שאת - זוהר גהא . 10157(3:06)אל תשטה באהבה - אייל גולן . 3

101(4:05)עד סוף העולם - חיים משה ויואב יצחק . 10158(4:10)בוחר מחדש - אייל גולן . 4

101(4:28)ילד משה -חיים משה. 10159(3:07)וו 'דה ז- אייל גולן . 5

101(3:53)כל נדריי -חיים משה. 10160(4:13)חיים שלמים - אייל גולן . 6
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