אבא  -ישי לוי
אבא  -שלומי שבת
אבא נשמה  -איציק קלה
אבא נשמה  -צדי אור
אבא שלי  -גילי ארגוב
אבי סינוואני -מחרוזת לא בוגד חפלה מזרחית
אבי סינווני  -לעלום לא ניפרד
אבי פרץ  -קשה לי
אביב גפן  -השיר שלנו
אביב גפן  -האם להיות בך מאוהב
אביב גפן  -התקווה
אביב גפן  -מילארד טועים
אביב גפן  -עכשיו מעונן
אביב טל שר אל והצל  -לילה משוגע
אביהו מדינה  -רעיה
אביעד סהר  -איתך הכל אחרת
אביעד סהר  -אם תרצי לחייך
אביעד סהר  -מאמי זה נגמר
אביתר בנאי  -מתי נתנשק
אבניבי  -יזהר כהן
אבנר גדסי  -מחרוזת עוד דקה את נעלמת,שרונה,בין קשת לענן
אברהם ושרה  -אריק איינשטיין
אגם הברברים  -שוטי הנבואה
אדון עולם  -עוזי חיטמן
אדיר גץ-הבחור הביישן על פסנתר
אדם שחקן-זוהר ארגוב

אדמה-עופרה חזה
אהבה  -דניאל סלומון
אהבה בוערת  -שלומי בראל
אהבה בסוף הקיץ-עופרה חזה
אהבה בעינייך-שר אל
אהבה בתוכי-שרית חדד
אהבה זמנית  -ישי לוי
אהבה מעבר לפינה-שרית חדד
אהבה פשוטה  -הפרברים
אהבה קטנה  -שירי מימון
אהבה קצרה  -מאיר בנאי
אהבה ראשונה  -דודו אהרון
אהבה שלי  -דודו אהרון
אהבה-דנה ברגר
אהבה-שיר ביטון
אהבנו  -דודו אהרון
אהבת חיי  -חיים משה
אהבת פועלי בניין-נעמי שמר
אהוד בנאי  -היום
אהוד בנאי  -טיפ טיפה
אהוד בנאי  -רוחות הצפון
או שכן או שלא איציק קלה
אודי דוד-אני בן אדם
אוהב אבל מיצאותי-פיני חדד ונתי לוי
אוהב אותך  -אייל גולן
אוהב אותך  -יוסי גיספן

אוהב אותך  -קובי פרץ
אוהב אותך לאה  -צביקה פיק
אוהב להיות בבית-אריק איינשטיין
אוהב-ליאור נרקיס
אוהבת אותך עוזבת אותך  -דפנה ארמוני
אוהבתיך  -אקספרס
אוויר לנשימה-מיכל אמדורסקי
אולי עוד קיץ-חלב ודבש
אולי -קובי פרץ
אום כולתום  -אינתה עומרי
אומרים ישנה ארץ  -שלמה ארצי
אומרים ישנה ארץ-בנות בראון
אומרים ישנה ארץ-נעמי שמר
אונס  -אהוד בנאי
אור  -אלון דה לוקו
אור הירח  -אביב גפן
אור -שושנה דמארי
אורות  -אברהם טל
אורח בעולם  -בועז מעודה
אורח מיותר  -הראל מויאל
אוריאל שלומי ואבי פרץ  -אהובה
אותך  -אילנה אביטל
אז למה לי פולייטקה-משינה
אז מה -מרגלית צנעני
אח יא ראב-זאב רווח
אחד כמוני  -חיים משה

אחכה לך בשדות-משינה
אחכה לך-דפנה דקל
אחלה חמודה  -בני בשן
אחלום לנצח  -מופע הארנבות של דוקטור קספר
אחף מאלף-חיילי הנמקה ורינת בר
אחריות-יוני בלוך
איזו מדינה  -אלי לוזון
איי פסטיגל  - 1122כוכבי פסטיגל 1122
אייל גולן  -אל תלכי לי
אייל גולן  -אל תשטה באהבה
אייל גולן  -אל תשטה
אייל גולן  -אלוהיי
אייל גולן  -בחוף של פורטוגל
אייל גולן  -דברי איתי
אייל גולן  -ואני קורא לך
אייל גולן  -לב חולה
אייל גולן  -לב של גבר
אייל גולן  -לבדי
אייל גולן  -מלאת אהבה
אייל גולן  -מלכת היופי
אייל גולן  -מפה לשם
אייל גולן  -מצטער
אייל גולן  -מתפוצץ בגללך
אייל גולן  -נגעת לי בלב
אייל גולן  -נולדת בשבילי
אייל גולן  -נשבע לך כאן

אייל גולן  -עייניך מספרות
אייל גולן  -על חבל דק
אייל גולן  -צליל מיתר
אייל גולן  -רק מתגעגע
אייל גולן  -תחזרי
אייל גולן בואי נברח
אייל גולן וארקדי דוכין  -תחזרי
אייל גולן ושרית חדד  -רגע גדול
אייל גולן  -מזמור לגלעד
אייל גולן  -יפיופה
אייל גולן -לאן את הולכת
אייל גולן  -מחכה לך
אייל גולן  -מחרוזת אל תעזבי את לי לילה אצלי הכל בסדר
אייל גולן  -נולדת בשבילי
אייל גולן  -רציתי להגיד לך
אייל גולן  -שמועות
אייל גולן תישארי
אייל גולן זוהר ארגוב  -אמא אמא
אייל גולן-האור שבעיינים
אייל גולן-יפה שלי
אייל גולן-לב של גבר
אייל גולן-לוחמת
אייל גולן-מלכת היופי
אייל גולן-צליל מיתר
אייל גולן-תמונה שבורה
איילת אהבים-נעמי שמר

איך את לא רואה  -שמעון בוסקילה
איך הוא אוהב  -אייל גולן
איך הוא שר  -דני רובס
איך היא רוקדת  -אדיר גץ
איך לאהוב אותך  -אביב גפן
איך שאת יפה-משה פרץ
איך שיר נולד  -גידי גוב
אילו ציפורים  -להקה צבאית
אילו ציפורים-נעמי שמר
אין גבולות  -סאבלימינל
אין הגיון באהבה -מושיק עפייה
אין כמוך  -משה פרץ
אין לי מקום  -מטרופולין
אין לי עוד אביב בילעדייך  -קובי פרץ
אין לך מה לדאוג  -עוזי פוקס
אין לך מקום  -היהודים
אין מדינה לאהבה-צביקה פיק
אין מקום אחר  -משינה
אין סוף לאהבה-לירן טל
אין עוד יום  -גידי גוב
אין עוד יום-רון שובל
אינדיה  -הראל מויאל
אינך יכולה-החלונות הגבוהים
אינתה עומרי  -אום כולתום
איפה את  -אייל גולן
איפה את היום  -ישי לוי

איפה הבנות  -מוקי
איפה הימים  -נאור אורמיה
איפוקרינסה  -יוונית
איציק קלה  -אני העבד
איריסים  -עממי יווני
אישה יפה  -פיני חדד
אישה שלי  -אייל גולן
איתו לנצח -ליהי עטר
איתי  -קרן פלס
איתך מרגיש לבד  -פיני חדד
אך יא רב יא רב  -חיים חפר
אל תבכי  -עומר אדם
אל תגעו באהבה-יגאל בשן
אל תדאג  -בית הבובות
אל תלכי לי  -אייל גולן
אל תסגרי תדלת  -דודו אהרון
אל תעברי לבד  -שלישיית גשר הירקון
אל תעברי לבד ילדה-יהורם גאון
אל תעזבני  -שריף
אל תפחד-סרט שירת הסירנה
אל תפסיק  -לירז צ'ירכי
אל תשכחי אותנו-יהודה סעדו
אל תשליכני לעת זקנה-שימי תבורי
אל תשליכני לעת זקנה  -אביהו מדינה
אל תשתני  -איציק שמלי
אלוהיי-אייל גולן

אלוהים  -מוקי
אלוהים נתן לך במתנה  -איתן מסורי
אלוהים נתן לך במתנה  -הבורגנים
אלון אלוארצ'יק ודני סנדרסון -היי יו יה
אלי אלי-חנה סנש
אלי לוזון  -ילד גדול
אלי לוזון-איזו מדינה
אלייך  -משה פרץ
אלייך גרסת רמיקס  -משה פרץ
אלייך -פיני חדד
אלין  -אייל גולן
אלינור  -זוהר ארגוב
אלירן  -שימי תבורי
אלירן אביטל  -אישה יפה
אלירן אביטל  -כל מה שתרצי
אלירן אביטל  -לבד בעולם
אלירן אביטל  -מילים של אהבה
אלירן-שימי תבורי
אלף כבאים  -גידי גוב ודני סנדרסון
אלף נשיקות  -יהורם גאון
אלף נשיקות  -יהורם גאון
אלף פעמים  -משה פרץ
אם תלך-עידן רייכל
אם אהיה  -אבי גרייניק
אם אלה החיים  -קרן פלס
אם אשכחך  -בן סנוף

אם את הולכת  -משה פרץ
אם את עדיין אוהבת אותי  -בועז שרעבי
אם הוא ילך  -הראל סקעת
אם זאת אהבה-פרמיירה
אם זאת האהבה שלך  -מירי מסיקה
אם יש גן עדן  -אייל גולן
אם כבר  -היהודים
אם תלך  -עידן רייכל
אמא  -אלון דה לוקו
אמא  -שולה חן
אמא  -שלומי שבת
אמא יקרה  -דודו אהרון
אמא -משה פרץ
אמא  -שיר ביטון
אמא -שלומי שבת
אמא-שלומי שבת ויוסי אזולאי
אמיר בניון  -ניצחת איתי הכל
אמיר דדון  -אור גדול
אמן למילים-עופרה חזה
אמן-ירדנה ארזי
אמצע הלילה בכפר  -הראל מויאל
אמריקה  -אתניקס
אן דן דינו  -יפה ירקוני
אנה-משינה
אנחנו לא נפסיק לשיר  -חיים חפר
אנחנו לא נפסיק לשיר  -יהורם גאון

אנחנו לא צריכים  -שלמה ארצי
אנחנו מאמינים  -מחרוזת פרחי
אנחנו מאמינים-לי פישמן
אנחנו נשארים בארץ-הופה היי
אנחנו שניים-משינה
אני  -אמיר פיי גוטמן
אני אוהב אותך לאה  -צביקה פיק
אני אוהב אותך לאה-יהודה סעדו
אני אוהב אותך לאה-שימי תבורי
אני אקטוף לך את הירח  -יוסי אזולאי
אני אש  -רן דנקר ועילי בוטנר
אני אשיר לך שיר  -אריק לביא
אני בנאדם  -אודי דוד
אני בשבילי  -שרון חזיז
אני בשבילי-שרון חזיז
אני -היי פייב
אני ואת  -עופר לוי
אני ואתה  -אריק איינשטיין
אני ואתה-אריק איינשטיין
אני זקוק לך  -קובי פרץ
אני חוזר הביתה  -דורון מזר
אני חיה לי מיום ליום  -ריטה
אני יכול  -הצל
אני יכול-סאבלימנל-ורון שובל
אני לא בן של מלך-קובי פרץ
אני לא זמין  -מושיק עפיה

אני לא יכולה בלעדייך  -דנה אינטרנשיונל
אני מבטיח  -אייל גולן ליאור נרקיס
אני מת לדעת  -נאור אורמיה
אני נוכרי  -דקלון
אני נושא עימי  -שלמה ארצי
אני נושא עימי-שלמה ארצי
אני נשבע  -אלירן שם טוב
אני עומדת במעגל  -עממי
אני פורים  -עממי
אני פורים  -פורים
אני צוחק איתך  -משינה
אני קורא בשמך  -איציק קלה
אני רואה אותה בדרך לגימנסיה  -אריק אינשטיין
אני רוצה  -רוני דואני
אני רוצה שתדעי  -חיים משה ויואב יצחק
אני שוב מתאהב  -גידי גוב
אני שומע שוב  -נתי לוי
אני שומע שוב  -שלמה ארצי
אני שטה  -זהבה בן
אני שלך  -אדיר גץ
אני שלך  -מושיק עפיה
אני שלך  -שרית אביטן
אני שר בשבילך  -אופיר כהן
אני-אמיר פיי גוטמן
אניטה וחואן  -אביבה אבידן
אניטה וחואן-אבי פרץ

אניקסמנה  -יוונית
אנצל  -מוש בן ארי
אנשים אנשים  -עידן יניב
אנשים חמים  -יזהר אשדות
אנשים חמים  -מיכאל קירקילן
אנשים חמים-יהודה סעדו
אס או אס  -רוני דואני
אסע עד הירח  -ישי לוי
אף אחד לא בא לי  -קרולינה
אף אחד לא רואה  -סער בדישי
אף לא מילה  -דינדין אביב
אף פעם לא אומר  -יוסי אזולאי  -שלומי שבת
אף פעם לא תדעי  -שלמה ארצי
אפונה וגזר  -גידי גוב
אפטר בסדינים  -מייז
אפילו רק הלילה  -לירון רמתי
אפילו ששריפות  -הראל סקעת
אפס  -בן ארצי
אצלי הכל בסדר  -נינט טייב  -מיה דגן
אצלך בעולם  -היהודים
אצלך בעולם מאיר בנאי
ארוץ אלייך  -שרון רוטר
ארוץ עד אלייך  -משה פרץ
ארז בן ארי  -צדק
ארים ראשי  -שי גבסו
אריק איינשטיין-שכשנבוא

אריק אינשטיין  -כמה טוב שבאת הביתה
אריק ברמן  -המתוקות האחרונות
אריק סיני  -העיירה שלי
ארכדי דוכין-היא לא דומה
ארץ הצבר  -עוזי חיטמן
ארץ הצבר-הופה היי
ארץ חדשה  -שלמה ארצי
ארץ חדשה (בגרסת הופעה חיה)  -שלמה ארצי
ארץ טרופית יפה  -יהודית רביץ
ארץ ישראל יפה  -דודו זכאי
ארץ ישראל יפה  -ישראל דיין
ארץ מובטחת  -פבלו רוזנברג
ארצי נבראתי לך  -שלמה ארצי
ארקדי דוכין  -מי אוהב אותך יותר ממני
ארקדי דוכין ומטרופולין  -אחת שתיים שלוש
ארקדי דוכין -מי אוהב אותך ותר ממני
ארקדי דוכין-עוד נגיעה
אש  -משה פרץ
אש  -רמי קליינשטין
אש  -שי גבסו
אשאר  -ג'וש
אשה יפה  -איציק קלה
אשה מהשמיים  -גלעד שגב
אשה נאמנה  -גרסת רמיקיס  -ישי לוי
אשה נאמנה-ישי לוי
אשליות  -ניסים סרוסי

אשליות מתוקות  -שרית חדד
אשם  -סינרגיה
אשמור את ליבי  -גיימבויז
אשמור עלייך  -משה פרץ
אש-שי גבסו
את  -ישי לוי
את  -מוש בן ארי
את  -רגב הוד
את אותי שופטת  -הצל  -שר אל
את אשתי  -דודו אהרון
את באה  -אליי מוייאל
את בליבי עומר אדם
את בנשמה  -שלומי שבת
את האור שלי  -יניב הראל
את האחת  -מושיק עפיה
את היפה בנשים  -אייל גולן
את המחר שלי  -שמעון בוסקילה\את העולם שלי  -אליאל הילל
את הפרח שגידלתי  -איציק קלה
את התקווה  -רגב הוד
את ושוב את  -דודו רז
את יפה  -עידן יניב
את כבר לא איתי  -חיים משה
את כמו אש  -קובי פרץ
את לא לבד  -דודו אהרון
את לי האור  -רגב הוד
את לי האור (רמיקס)  -רגב הוד

את לי לילה  -אבי סינואני
את לי לילה  -בועז שרעבי
את משגעת  -ישי לוי
את פרי גנך  -אלי לוזון
את שלי אני שלך  -אייל גולן
את שלי הלילה  -איציק קלה
את תלכי בשדה  -חוה אלברשטיין
אתה בא והולך  -דנה ברגר
אתה בליבי  -אורנה ומשה דץ
אתה חי בחלום  -יסמין סוויסה ושראל
אתה חי בחלום  -שר אל
אתה חייב למות עליי  -חמסה
אתה יודע  -מרגול
אתה לי ארץ  -אביבה אבידן
אתה לי ארץ  -ירדנה ארזי
אתה פה חסר לי  -נורית גלרון
אתה פה חסר לי  -נינט טייב
אתה פה חסר לי  -שרית חדד
אתה תותח  -שרית חדד
אתמול היית שונה  -שימי תבורי
את-מוש בן ארי
אתן לך אהבה  -אופיר כהן
אתן לך שנים  -ליאור נרקיס
אתניקס  -ג'סיקה
ב
ב .וו .שחורה  -אתניקס

בא הביתה  -עידן יניב
בא והולך  -דנה ברגר
בא לי  -קובי פרץ
בא לי לעוף  -סאבלימינל מארח את KYD
בא מן השתיקה  -קובי אפללו
באב אל וואד  -יפה ירקוני
באב אל וואד-שושנה דמארי
באה אליי  -הראל מויאל
באה אליכם  -מירי מסיקה
באה לי טוב  -סאבלימינל,אבי מסיקה וקובי פרץ
באה מאהבה  -יהודית רביץ
באושר ובעוני  -שי עמר
באנו חושך לגרש  -חנוכה
באנו להעיר ת'עיר  -מומי לוי
בארץ הזאת  -עוזי חיטמן
בארץ הזאת  -הופה היי
באת עם השקט  -דודו טסה
באתי  -חיים דדון
באתי אליך  -ירדנה ארזי
בגלגול הזה  -שלום חנוך
בגלל געגועי  -דנה לפידות
בגלל הרוח  -ריקי גל
בגלל הרוח  -שלומי שבת
בגללך  -אריק אינשטיין
בגללך  -גילת הלל
בגללך  -דודו אהרון

בדד  -זוהר ארגוב
בדד  -ישי לוי
בדידות  -בן שאול
בדידות  -הראל סקעת
בדמעות שאת בוכה  -פבלו רוזנברג
בדרך אל האושר  -ג'קו אייזנברג  -רפאל מירילא
בדרך אלייך  -סגיב כהן
בדרך לביתך  -אדיר גץ
בוא  -עברי לידר
בוא  -ריטה
בוא אליי הלילה  -נורית גלרון
בוא נזרום  -דיימונד'ז
בוא נפזר-עברי לידר
בואי  -הפרוייקט של עידן רייכל
בואי  -שר אל
בואי אליי  -דור דניאל
בואי כלה  -אחינועם ניני
בואי לנוח  -דקלון
בואי נברח  -אייל גולן
בואי נגיד שאני שלך  -אלון אולארצ'יק
בואי נדבר  -דודו אהרון
בואי נעזוב  -רן דנקר ועילי בוטנר
בואי נרד אל הים  -אדיר גץ
בואי נשאר  -גידי גוב
בואי נתחבק  -אלון אולארצ'יק
בואי עכשיו  -עומר אדם

בואי-עידן רייכל
בובת קברט  -דנה לפידות
בוחר מחדש  -אייל גולן
בוכה בלילות  -יוסי אזולאי
בוקר  -שיר לוי
בוקר חדש  -מוש בן ארי  -ענת בן חמו
בוקר של חמסין  -מני בגר
בורחת מהכל  -סיי לה וי
בושם צרפתי  -שרית חדד
בזוכרי ימים ימימה  -דקלון
בזכותך  -יוסי אזולאי
בחברה להגנת הטבע  -אריאל זילבר
בחום של תל אביב  -עברי לידר
בחום של תל אביב  -שרית חדד
בחוף של טראפטוני  -שלומי שבת
בחור רגיש  -דודו אהרון
בחורים כמוך  -מיכל אמדורסקי
בחלוף הזמן  -סגיב כהן
בטי בם  -אריאל זילבר
ביוטיפול  -דודו אהרון
ביום הכי בהיר  -קובי אפללו
בייבי  -שרונה ודניאלה פיק
בין האצבעות  -מושיק עפיה
בין האצבעות  -צביקה פיק
בין האצבעות  -רותי נבון
בין האש ובין המים  -גלי עטרי

בין הטוב והרע  -אייל גולן
בין הצללים  -משינה
בין כל הבלאגן  -שרית חדד
בין ערביים  -פבלו רוזנברג
ביני לבינך  -דודו אהרון
בית הערבה-אריק איינשטיין
בית קפה קטן  -שיר לוי
בכל מקום  -שירי מימון  -שלומי שבת
בכל פעם שאני מתאהב  -יזהר אשדות
בלבלי אותו  -קובי פרץ
בלדה לחדווה ושמוליק -מירי אלוני
בלדה למעיין  -ישראל דיין
בלדה למעיין  -להקת הנחל
בלדה לנאיבית  -יהונתן גפן
בלדה לנאיבית  -יעל לוי
בלדה לסוכן כפול  -משינה
בלוז כנעני  -אהוד בנאי
בלילה  -אביבה אבידן
בלילות  -קובי פרץ
בלילות  -שרית אביטן ונאור אורמיה
בלעדייך  -גידי גוב
בלעדייך  -מאיה בוסקילה
בלעדיך  -מאיה בוסקילה
בלתי נשכח  -עידן יניב
במוו שחורה  -אתניקס
במכירות ליד הים  -קרן פלס

במקומי  -שי גבסו
במרחק נגיעה מכאן  -יזהר אשדות
בן אדם  -אודי דוד
בן אדם  -ירדנה ארזי
בן סנוף  -אם אשכחך
בן של מלך  -מידד טסה
בנזין  -התחלה חדשה
בני ילד רע  -ריקי גל
בני ילד רע  -שרון חזיז
בניתי עלייך  -עומר אדם
בנמל של תל אביב  -סיון אלבז ושבי בר
בסבוסה  -שריף
בסוף היום אני צריכה אותך  -ריקי גל
בסוף מעגל  -אריק סיני
בסוף מעגל  -ישראל דיין
בעושר ובעוני-שי עמר
בעירי  -אייל גולן
בפונדק קטן  -בני ברמן
בקרוב אצלך  -אבי בן אבו
בקרקס הזה  -מירי מסיקה
בראשית  -אסף אמדורסקי
בראשית עולם  -שלומי שבת
ברבאבא  -ציפי שביט
ברביאניס  -יוונית
ברווזים  -ברווזים
ברווזים ברווזים  -עובד

ברחובות פריז  -יאיר זיו
ברית עולם  -רפאל מירילא
ברית עולם  -בועז שרעבי
ברכנו  -אביהו מדינה
ברכנו  -שימי תבורי
ברכת אלוהים  -חופית
ברצלונה  -אייל גול
בשבילי  -מושיק עפיה
בשבילי את השער לגן עדן  -ישי לוי
בשבילי -מושיק עפייה
בשבילי-שירלי צפרי
בשבילך  -אביהו שבת
בשבילך  -יניב הראל
בשבילך  -קובי פרץ
בשבילך נוצרתי  -אייל גולן
בשבילך-יניב הראל
בשדות בית לחם  -הגבעתרון
בשדות של המושב  -אורטל אופק
בשם האהבה  -שלומי שבת
בשמלה אדומה  -מופע הארנבות של דר קספר
בשמלה אדומה-להקת הנחל
בשקט  -שלמה ארצי
בת שישים  -ישראל דיין
בת שישים  -סאבלימינל והגבעטרון
בתוך  -הראל סקעת
בתוך הפקק האינסופי  -יהודה פוליקר

בתוך הקסם  -אייל גולן
בתלם אוהבים  -רגב הוד
ג
גאולה  -חמי רודנר
גאולה  -רון שובל
גבולות הגיון  -נתן גושן
גבר הולך לאיבוד  -שלמה ארצי
גבר משתגע  -ליאור פרחי
גבריאל  -עופרה חזה
גבריאל-הדר עוזרי
גדליה רבע איש  -דקלון
גוונים  -ישראל דיין
גוליית  -כוורת
ג'ונגל (דאנס)  -אייל גולן
ג'ונגל  -אייל גולן
גורל אחד  -עופרה חזה
גיבור גדול  -סי היימן
גיבור על העולם  -פסטיגל 1112
גידי  -שרון ליפשיץ
גידי גוב  -למה ליבך כמו קרח
גידי גוב  -נאחז באוויר
גילו נא  -יום הולדת
גל אהבה  -ישי לוי
גלגל ענק-עידן יניב
גלי  -ירמי קפלן
גלעד שגב  -אישה מהשמיים

גלעד שגב  -נועדנו
גלעד שגב  -עכשיו טוב
גלשן  -דני סנדרסון
גלשן-כוורת
גן השיקמים  -ריקה זראי
גן סגור  -הכבש השישה עשר
גן סגור  -גידי גוב
ג'סיקה  -אתניקס
געגוע  -יהודית רביץ
געגוע  -עמיר בניון
געגוע  -שמעון בוסקילה
גקי +מאיה  -קשה לי להתרגש
גרמת לי ללכת  -ג'קו אייזנברג
גשם  -אלי לוזון
גשם  -מאיר בנאי
גשם אחרון  -טל לופסקי
גשם במאי  -אייל גולן
גשם כבד עומד ליפול  -אביב גפן
גשם כבד עומד ליפול  -מאיה רוטמן
גשם שיבוא  -שירי מימון ושמעון בוסקילה
גשם-מאיר בנאי
גשר אלנבי  -ישראל דיין
ד
דברי איתי  -אייל גולן
דברים קטנים  -טל שגב
דברים שרציתי לומר  -יהודה פוליקר

דבש  -ארי גורלי
דו יו לאב מי  -שרית חדד
דואט הפרידה-גלי עטרי ומני בגר
דוד  -דודי לוי
דודו אהרון  -אל תידאגי לגורלינו
דודו אהרון  -את אישתי
דודו אהרון  -לא מוותר
דוהר לתוך הפקק  -אייל גולן
דון קיחוטה  -שירי מימון
דוקטור  -ליאור נרקיס
דז'ה וו  -אייל גולן
די לך  -ישי לוי ועמיר בניון
דיאנה גולבי  -הדרך שלך
דיווה  -דנה אינטרנשיונל
דין דין אביב  -מוכרת לי מפעם
דינג דונג  -דנה אינטרנשיונל
דם חם  -שרי
דמעות  -אייל גולן
דמעות זולגות  -יואב יצחק
דמעות של מלאכים  -יוני רכטר  -יהודית רביץ
דף חדש  -יואב יצחק
דקלון  -שבחי ירושלים
דרישת שלום  -ירדנה ארזי
דרך  -אביהו שבת
דרך  -מוש בן ארי
דרך  -עמיר בן עיון

דרך ארוכה  -גלי עטרי
דרך ארוכה-סרט דיזנגוף 99
דרך הכורכר  -אריק סיני
דרך חדשה  -נתנאל פרי
דרך לחיים  -אייל גולן
דרך לחיים  -אייל גולן
דרכינו  -הבורגנים
ה
האגס אחד  -קובי אפללו
האהבה הישנה  -שלמה ארצי
האהבה שבעינייך  -שראל
האהבה שלי היא לא האהבה שלו  -יצחק קלפטר
האוטו שלנו גדול וירוק  -עממי
האונס  -מזי כהן  -אהוד בנאי
האור בחיי  -נינט טייב
האור שבעיניים  -אייל גולן
האחת של חיי  -קובי פרץ
האחת שלי  -ישי לוי
האיש ההוא  -שלמה ארצי
האישה של חיי  -שלומי שבת  -ירון כהן
האישה שלי  -משה פרץ
האלופה  -הנרי
האם היית  -ריטה
האם היית  -רמי קליינשטיין
האם להיות בך מאוהב -אביב גפן
האמיתי  -שלמה ארצי

האשה של חיי-שלומי שבת-וירון כהן
האשה שלי  -משה פרץ
הבוקר הבנתי  -הילה זיתון
הבוקר יאיר  -שירה גבריאלוב
הבחור הביישן על פסנתר  -אדיר גץ
הבית של פיסטוק  -אילנית
הביתה  -ירדנה ארזי
הביתה הלוך וחזור  -כברא כסאי
הבלדה לשוטר אזולאי-אושיק לוי
הבלדה על אביר החופש ובת גלים  -קרולינה
הבלדה על חדווה ושלומיק  -מירי אלוני
הבלדה שלי עלייך  -רן דנקר
הדג נחש  -עוד אח אחד
הדרך אל הכפר  -מיכאל קירקילן
הדרך אל הכפר  -רבקה זוהר
הדרך ארוכה  -אייל גולן
הדרך שלך  -דיאנה גולבי
ההצגה הגדולה  -ירדנה ארזי
הו דון קישוט  -דני סנדרסון
הוזה אותך מולי  -אייל גולן
הולהה  -קובי פרץ
הולך אדם  -דקלון
הולך אדם  -שימי רון
הולך בטל  -תמוז
הולך ונעלם  -סינרגיה
הולך לי מיואש  -משה פרץ

הולך לשם  -חן אהרוני
הולכת ממך  -שרון חזיז
הופ הופ  -מיקי גבריאלוב
הופ הופ טראללה  -יום הולדת
הופה  -עומר אדם
הזוהר לארגוב  -איציק קלה
הזונה מרחוב השך  -ישי לוי
הזמן עושה את שלו  -אברהם טל
הזמנה לחתונה  -אורי בנאי
החגיגה נגמרת  -נעמי שמר
החזירי לי את בני  -עופר לוי
החיים דבש  -עומר אדם
החיים יפים  -אחינועם ניני
החלום שלי  -אייל גולן
החמצן  -איציק שמלי
היא הולכת בדרכים  -אלון אולארצ'יק
היא יודעת  -נינט טייב
היא כל כך יפה  -כוורת
היא לא דומה  -ארקדי דוכין
היא לא יודעת מה עובר עלי  -שלמה ארצי
היא לא יודעת מה עובר עליי  -אריק איינשטין
היא רוקדת  -ירדנה ארזי
היה זה בערב סגריר  -סמיר שוקרי
היה חזק  -בועז שרעבי

היה לי חבר היה לי אח  -דודו טסה

היהודים  -אין לך מקום
היהודים  -אם כבר
היו זמנים  -זוהר ארגוב
היו זמנים  -יפה ירקוני
היו לי פעם חברים  -להקת השמחות
היו לילות  -אסתר עופרים
היו לילות-יפה ירקוני
היום -אהוד בנאי
היום היום  -שרית חדד
היום יום הולדת  -יום הולדת
היום כולי שלך  -מאור אמסלם
היופי שלך  -רגב הוד
היחידה שלי  -דודו אהרון
היי שקטה  -ריקי גל
היינו עושים אהבה  -כנסיית השכל
היית לפני  -רון שובל
הייתי בגן עדן  -שרית חדד
הייתי לפני  -שמעון אלבז
הייתי לפני-רון שובל
הייתכן  -דניאל סולומון
הילד הכי קטן בכיתה  -עוזי חיטמן
הילד שביקשתי  -סטאלוס  -אורן חן
הילדה הכי יפה בגן  -נורית גלרון
הים אוסף דמעות  -ארז הלוי
הימים שלנו  -היהודים
היפה בנשים  -אייל גולן

הכאב הזה  -נינט טייב  -עברי לידר
הכאב הזה  -עופרה חזה
הכוכב  -דקלון
הכוכבים דולקים על אש קטנה  -משינה
הכוס הכחולה  -עברי לידר
הכותל  -צמד דרום
הכי טובה בעולם  -אייל גולן
הכינור הנאמן  -ירדנה ארזי
הכל בשבילך  -סגיב כהן
הכל הפוך  -לידור יוספי
הכל זה מלמעלה  -דודו אהרון
הכל יודוך  -רבי יעקב דסקל
הכל יכול לקרות  -נינט טייב
הכל מבינה  -פורטרט
הכל מזכיר אותך  -רן דנקר  -עילי בוטנר
הכל מלמעלה  -סאבלימינל מארח את גד אלבז
הכל סגור  -שרית חדד
הכל עד כאן  -עמיר בניון
הכל פתוח  -נעמי שמר
הכל פתוח  -עופר לוי ולאה לופטין
הכניסיני תחת כנפך  -אריק אינשטיין
הכעס  -רוקפור
הלא נודע  -דני סנדרסון
הלב  -מאיה בוסקילה
הלב יודע  -דוד ד'אור  -שלומי שבת
הלב יודע  -דודו אהרון

הלב נתפס  -רון שובל
הלב צמא  -רביד גואטא
הלב שלי  -אייל גולן
הלב שלי נשבר  -דיימונד'ז
הלב שלי-אייל גולן
הלו  -בלקפילד
הלו אדון שלום גברתי  -דנה לפידות
הלוואי  -בועז שרעבי
הליכה לקסריה  -שולי נתן
הלילה השחור  -אייל גולן
הלילה יעבור  -יפתח קרז'נר
הלילה יש חגיגה  -רגב הוד
הלילה לא  -דודו טסה
הלילה שלך  -אייל גולן
הלילה שמחה גדולה  -איציק אלרוב
הללויה  -חלב ודבש
הללויה-גלי עטרי
הם בזמר הזה  -קולן
הם בזמר הזה  -מתי כספי
המגפיים של ברוך  -כוורת
המורי  -דקלון
המזל בחייך  -אתי ביטון
המילים החסרות  -שי גבסו
המכתב  -אביב גפן
המלח שלי  -להקות צהל
המלחמה האחרונה  -יהורם גאון

המלכה שלי  -ליאור נרקיס
המפרש  -סגיב כהן
המציאות שלך  -אייל גולן
המציאות שלנו  -שיר ביטון
המקום המושלם  -סאבלימינל מארח את סיוון
המתוקות האחרונות  -אריק ברמן
הן אפשר  -הצ'זבטרון
הן אפשר  -יפה ירקוני
הניחי לי  -רמי קלינשטיין
הנך יפה-עידן רייכל
הנני כאן  -הראל סקעת
הנני כאן  -יהורם גאון
הנסיך הקטן  -גידי גוב
הנרות הללו  -חנוכה
הסבון בכה מאד  -צביקה פיק
הסוד  -סאבלימינל והצל מארחים את שרית חדד
הסודות  -דנה עדיני
הסודות  -דניאל סלומון
הסודות -דנה עדני
הסלע האדום  -אריק לביא
הסר דאגה מליבך ישראל  -מושיק עפיה
הסתכלי אליי  -אייל גולן
העיירה של טוביה  -אבי סינואני
העיירה שלי  -אריק סיני
העיישה  -חיים משה
הפוכים  -דנה לפידות

הפיג'מות  -סיוון
הפיל הכחול  -יסמין
הפינאלי  -סאבלימינל
הפינס  -קרולינה
הפרד ומשול  -סאבלימינל  -הצל
הפרוייקט של רביבו  -מחרוזת תן לזמן ללכת
הפרח בגני  -זוהר ארגוב
הפרח שנבל  -צמח צוריאל
הפרטיזן  -אביהו מדינה
הפרטיזן  -זוהר ארגוב
הצחוק שלך  -יואב יצחק
הקולות של פיראוס  -חיים משה
הקיץ בא  -רונית רסטה
הקיץ האחרון  -שפיות זמנית
הקסם השחור  -ישי לוי
הקשיבי לי  -דניאל סלומון
הראל סקעת-משהו ממני
הרבה פנים  -רמי קלינשטיין
הרגלים רעים  -דנה לפידות
הרגע  -סגיב כהן
הרוח  -נאור אורמיה
הרוח תשנה את כיוונה  -הראל סקעת
הרועה הקטנה מן הגיא  -ישראל דיין
הרועה הקטנה מן הגיא  -שושנה דמארי
הרי את מקודשת  -שלומי שבת
הריני שר  -דקלון

הרעות  -להקות צהל
הרקדן האוטומטי  -צביקה פיק
השוטר אזולאי  -אהוד מנור
השיר הזה  -שרונה ודניאלה פיק
השיר שיביא לך אהבה  -גלי עטרי
השיר שלך  -ליאור נרקיס
השיר שלך  -נתנאל
השיר שלנו  -אביב גפן
השיר שלנו  -נינט טייב  -רן דנקר
השפן הקטן  -עממי
השקט שנשאר  -השקט שנשאר
התחלה חדשה  -בנזין
התחלות  -יזהר אשדות
התמונות שבאלבום  -חיים משה
התנשאי לי  -רגב הוד
התקוה  -אביב גפן
התקווה  -סאבלימינל והצל מארחים את סיוון וגלית דהן
התשובה  -משינה
ו
ואולי  -משה פרץ
ואולי  -עברי לידר
ואולי עכשיו-משינה
ואז תבואי  -הראל מויאל
ואחרי ככלות הכל  -דני בסן
ואחרי שהכל יגמר  -יאיר זיו
ואיך שלא  -אריאל זילבר

ואלס להגנת הצומח  -נעמי שמר
ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר  -חנן יובל
ואם עכשיו  -סגיב כהן
ואמר ביום ההוא  -רבי יעקב דסקל
ואמר ביום ההוא  -שיע מנדלוביץ'
ואני קורא לך  -אייל גולן
ואני שר  -שלומי שבת
ואת  -הראל סקעת
וביניהם  -מאיר בנאי
והיום  -רגב הוד והיום את שונה  -איציק שמלי
והיום  -רגב הוד
והפעם שיר אהבה  -טיפקס
וואי וואי וואי שמש זורחת מעליי  -דין כרמל
וואי לי  -עומר אדם
ולי קראת פרח  -שרית חדד
ולמרות  -בועז שרעבי
ולעיתים-שלמה ארצי
ון קלאן יסנה  -יוונית
ועכשיו  -לירן נדל
ועם הזמן  -אביב גפן
ושבו בנים לגבולם  -בן סנוף
ושוב איתכם  -יפה ירקוני
ושוב איתכם  -ישראל דיין
ז
זאת שבמקומי  -קרן פלס
זה אני  -אייל גולן

זה בא ממך  -מושיק עפיה
זה הזמן  -משה פרץ
זה הזמן לסלוח  -דניאל סלומון
זה הזמן לסלוח  -יואב יצחק
זה הזמן לסלוח  -עממי
זה היה ביתי  -כלא 6
זה היה ביתי  -מני בגר
זה הכל או כלום  -דיויד ברוזה
זה הכל בשבילך  -דני סנדרסון  -מזי כהן
זה כל הקסם  -נמרוד לב  -אורלי פרל
זה לא אני רק הלב שלי  -אייל גולן
זה לא מסתדר לי  -איציק שמלי
זה לא נגמר  -רמי קלינשטיין
זה לא קשה  -אילנה לופט
זה לעולם  -לירן אביב
זה מה שנשאר  -שלמה ארצי
זה קורה  -סאבלימינל,אריק לביא וסיון
זה רק בינינו  -מאיה בוסקילה ואבי מסיקה
זה ששומר עלי  -שרית חדד
זודיאק  -גיא שרפי
זוז מצד לצד  -מומי לוי
זזים על הבאס  -סאבלימינל  -הצל
זינגרלה  -הפסגות
זיקוקים  -משה פרץ
זירת חיי  -ישי לוי
זכיתי לאהוב  -עברי לידר

זמן זה כוח  -פסטיגל 1112
זן נדיר  -קורין אלאל
זר כיסופים  -אייל גולן
ח
חבקי אותי  -קובי פרץ
חברים מכל מיני צבעים  -שרית חדד
חג פורים  -עממי
חג פורים  -פורים
חגיגה  -שרית חדד
חגיגת אביב  -ישראל דיין
חוה אלברשטיין  -כמו צמח בר
חוזר אליי  -עברי לידר  -מטרופולין
חוזר אלייך  -לירן דנינו
חוזרים הביתה  -שלמה ארצי ואריק אינשטיין
חוזרת אלי  -אבי בן אבו
חולה עלייך  -ירון כהן
חולשה לרקדנים  -ריקי גל
חום יולי אוגוסט  -שלמה ארצי
חומות חימר  -מרגול
חוף אל חוף  -אייל גולן
חופים  -חוה אלברשטיין
חופים  -להקות צהל
חופים הם לפעמים  -להקת פיקוד מרכז
חופשי  -היהודים
חופשי ומאושר  -בועז שרעבי
חופשי ומאושר  -הראל מויאל

חופשי ומאושר  -שלומי שבת
חופשי זה לגמרי לבד  -בנזין
חופשייה  -שרית חדד
חופת שמיים  -מאור דניאל
חוץ ממך כלום  -רמי קלינשטיין
חוץ מעצמך  -שר אל
חור בלבנה  -רוקפור
חורף  - 27להקה צבאית
חורשת האקליפטוס  -נעמי שמר
חושב עליה  -עידן יניב
חזק  -משה לאופר
חזק  -רבי יעקב דסקל
חי  -עופרה חזה
חי  -שיר לוי
חי בלה לה לנד  -כוכבי לה לה לנד
חי בלה ללנד  -סידרה
חי מיום ליום  -סאבלימינל מארח את הצל ומומי לוי
חיבור מיוחד  -ליאור נרקיס
חייב למות עלי  -חמסה
חייך וחיי  -בועז שרעבי
חייך וחיי  -גידי גוב  -ריטה
חייך וחיי-בועז שרעבי דואט
חייל של אהבה  -אייל גולן
חייל שלי  -מיכל אמדורסקי
חיים משה-תודה
חיים משה  -תני לי

חיים משוגעים  -מושיק עפיה
חיים משל עצמי  -בן ארצי
חיים שלי  -זהבה בן
חיים שלמים  -אייל גולן
חי-עופרה חזה
חינה
חכי  -עמי אור
חכי לי  -עידן יניב
חכי לי דאור
חכי עוד רגע  -סגיב כהן
חלום כחול  -רמי פורטיס וברי סחרוף
חלום כחול  -רמי פורטיס
חלום מתוק  -מושיק עפיה  -שלומי סרנגה
חלומות  -אייל גולן
חלומות מתגשמים  -הראל מויאל הראל סקעת עדי כהן
חלומות מתגשמים  -עופר לוי
חלומות מתגשמים  -צביקה פיק
חלומות של אחרים  -עידן רייכל
חלליות  -ברי סחרוב
חללית  -גזוז
חללית  -דני סנדרסון
חלק מחיי  -אייל גולן
חלק ממך  -שירי מימון
חלק ממני  -גד אלבז
חמי רודנר-מה שעובר עלי
חנה'לה התבלבלה  -גלעד שגב

חנוכה חנוכה  -חנוכה
חנוכיה לי יש  -חנוכה חסידה צחורה  -דקלון
חסידית  -מחרוזת
חסקה  -להקות צהל
חסרה לי  -יניב הראל
חפלה  -איציק שמלי
חפלה ערקית
חפץ חיים  -ירדנה ארזי
חצבים פורחים  -תיסלם
חשבתי שיהיה רומנטי  -אוהד חיטמן
חשמל באויר  -ליאור פרחי
חשמל זורם בכפות ידיך  -רותי נבון
חתול מפלצת  -רמי פורטיס
חתול רחוב  -ליאור נרקיס
חתן וכלה  -אורן חן
ט
טבה טומבה  -שלומי סרנגה
טוב בלב  -אייל גולן
טורו  -סאבלימינל מארח את איציק שמלי ואלון דה לוקו
טיפ טיפה  -אהוד בנאי
טיפה טיפה  -מירי מסיקה
טיפה של חום  -מרגול ושיר לוי
י
יא בינתי סולטן
יא משלטי  -להקות צהל
יאללה  -אביהו שבת ומיכל אמדורסקי

יאללה ביי  -אריאל הורוביץ
יאללה לך הביתה מוטי  -שרית חדד
י'בנתי  -שני יצהרי
יד ביד  -עופרה חזה
יד ביד-צביקה פיק
יד קטנה  -ישראל דיין
יד קטנה  -אושיק לוי
ידיים למעלה  -עממי
ידיים לשמיים  -מרגול
ידיעה  -שוטי הנבואה
ידך בידי  -עופר לוי
ידעתי שזה זמנים  -אייל גולן
יה  -מוש בן ארי
יהא שלמא רבא  -רבי משה קופרק
יהודה יהודה-להקת השמחות
יהונתן גפן-הבלדה על חדווה ושלומיק
יהורם גאון-אלף נשיקות
יהי החודש  -מרדכי בן דוד
יהי החודש  -רבי יעקב דסקל
יהי שלמה רבא  -רבי יעקב דסקל
יהיה בסדר  -אביבה אבידן
יהיה טוב  -דיויד ברוזה
יהללו-עמיר בניון ומיכה שטרית
יו יה  -כוורת
יואב יצחק כל יום נולד שתחזרי
יודוך רעיוני  -דקלון

יום אחד תבקשי  -ישי לוי
יום אחרון  -טל שגב
יום הולדת  -דנה אינטרנשיונל
יום אחרון  -שלומי שבת
יום הולדת  -מי שטוב לו ושמח
יום הולדת -להקת עדן
יום ועוד יום  -שי גבסו
יום טוב לנו  -פורים
יום יבוא  -איציק שמלי
יום קדוש  -גלעד שגב
יום שישי  -בנזין
יום שישי הגיע  -דקלון
יון טומרקין  -כשאני אמצא אותך
יונה שלי  -ישי לוי
יונתן הקטן  -עממי
יונתן שפירא  -איה כורם
יוסי אזולאי-אני אקטוף לך את הירח
יוסי בנאי  -אהבה בת עשרים
יופייך  -אדיר גץ
יוצא מדעתי  -נאור אורמיה
יורקת אש  -סגיב כהן
יושב על הגדר  -אריק איינשטין
יושבים בבית קפה  -טיפקס
יותר טוב לסלוח  -שירי מימון
יותר מדי שנים  -רגב הוד
יותר מזה אנחנו לא צריכים  -סאבלימינל ואיציק שמלי

יחד  -קובי פרץ ואישתר
יחד  -רבי יעקב דסקל
יחזקאל  -החלונות הגבוהים
יחפה  -נינט טייב
ילד  -מרגול
ילד אסור ילד מותר  -ריקי גל
ילד אסור ילד מותר  -שלומי בראל
ילד מאוהב  -משה פרץ
ילד מזדקן  -כוורת
ילד פלא  -יגאל בשן
ילד רחוב  -סאבלימינל
ילדה יחפה  -ירדנה ארזי
ילדה מבית טוב  -דודו אהרון
ילדה סוכר-מוקי
ילדה רעה  -פיני חדד  -נתי לוי
ילדה של אב  -נתנאל
ילדה של סתיו  -אבי פרץ
ילדונת  -ישי לוי
ילדונת  -פבלו רוזנברג  -יואב יצחק
ילדות רעות  -ילדות רעות
ילדותי השניה  -מתי כספי
ילדים של החיים  -אריק אינשטיין
ילדתי  -קובי פרץ
ילדתי  -רוני אחיאל
ילדתי נא שובי  -אייל גולן
ים  -המושבה

ים הרחמים  -קובי אפללו
ים פרחים  -אייל גולן
ים של דמעות  -זוהר ארגוב
ים של דמעות  -ליאור פרחי
ים של דמעות  -נינט טייב
ים של טעויות  -אייל גולן
ים תיכוני  -מחרוזת
ימי התום  -רמי קליינשטיין
ימי התום  -שיר ביטון
ימים טובים  -הגבעות
ימים של קיץ  -כפיר בן ליש
ימים של שקט  -לולה
יניב בן וניבין  -מטייל באגדה
יסמין  -הפיל הכחול
יסמין  -רן ניסן
יעקב יושן-ללדין
יער זקן  -דקלון
יפה יפה  -שרית חדד
יפה שלי  -אייל גולן
יצאנו אט  -יפה ירקוני
יצאנו אט  -שושנה דמרי
יצאנו לרקוד  -הדורבנים
יקירתי  -רננה כהן
ירוק בעיניים  -חיים משה
ירוק בעיניים-עוזי חיטמן
ירושלים האחרת  -יזהר כהן

ירושלים של זהב  -נעמי שמר
ירושלים של זהב  -שולי ראנד
ירח  -שלמה ארצי
יש אי שם  -גידי גוב
יש אי שם  -גידי גוב
יש בי עוד כוח  -הפרוייקט של עידן רייכל
יש בליבי כינור  -מאיה בוסקילה
יש בליבי כינור-מיכאל קירקילן
יש ונדמה  -ירדנה ארזי
יש לי אהוב בסיירת חרוב  -להקה צבאית
יש לי ציפור קטנה בלב  -עומרי רוטברד
יש לי ציפור קטנה בלב-יגאל בשן
יש לי רק אותך  -דודו אהרון
יש לך  -שלומי שבת
יש לך אותי  -יזהר אשדות
יש לך אותי  -מושיק עפיה
יש לך אותי  -תיסלם
יש לנו אהבה  -סאבלימינל ואתניקס
יש מקום  -יהורם גאון
יש מקום בעולם  -סיון אלבז
יש שמיים מעליי  -אביתר בנאי ואביב גפן
ישי לוי  -את
ישי לוי  -עננים
ישי לוי ששי יעיש  -עוד יהיו ימים
ישי לוי-צליל ענבלים
ישי לוי-רוצה אותך בלילה

ישנן בנות  -דנה אינטרנשיונל
ישקני  -סגיב כהן
יתגדל ויתקדש
יתי תקניס אולפתא  -יוונית
כ
כאב של לוחמים  -עידן עמדי
כאילו אין מחר  -דנה ברגר
כאילו כאן  -דנה אניטרנשונל
כאילו כאן  -בועז מעודה
כאן  -אורנה ומשה דץ
כאן נולדתי-דץ ודצה
כבר לא  -הראל מויאל
כבר לא יכול  -אייל גולן
כבר סידרנו הרכבת  -עממי
כבר עברו השנים  -גלי עטרי
כבר עברו השנים  -זוהר ארגוב
כבר עברו השנים  -חופני
כבר עכשיו-ירמי קפלן
כד קטן  -חנוכה
כדת משה וישראל  -איציק שמלי
כובשת  -מאור דניאל
כוכב מאוהב  -יואב יצחק
כוכבי לילה יזהירו  -נתנאל
כוכבי פסטיגל  - 1121לילה מטורף בפסטיגל
כולי שלך  -דור דניאל
כולכם שחקו נא איתי  -נירה רבינוביץ'

כולם ביחד  -יקיר ואנה
כולם רוקדים עכשיו-היי פייב
כזה רומנטי  -זהבה בן
כח  -איציק שמלי
כי זו את  -ישי חי
כך או כך  -רוני דלומי
כך כך יפה  -איין גולן
כך עוברים חיי  -חיים משה
ככה את רצית אותי  -רמי קליינשטיין גידי גוב
ככה וככה  -שלום חנוך
ככה לא עוזבים  -אבי בן אבו
ככלות הכל והתמונה  -דני בסן
כל בוקר  -משה פרץ
כל האמת  -סגיב כהן
כל היתר חולף  -קרן פלס
כל הכבוד  -יהורם גאון
כל הכוכבים  -דוד ד'אור
כל הכח  -קובי פרץ
כל המילים  -לירן דנינו
כל הנשים יפות  -שלומי סרנגה
כל העולם  -דודו אהרון
כל הציפורים  -הראל סקעת
כל השבוע מרגיש כמו חדש  -בועז בנאי
כל יום  -שלמה ארצי
כל יום מתחילה שנה  -עופרה חזה
כל יום נולד שתחזרי  -יואב יצחק

כל כך הרבה שירים  -יהודה סעדו
כל כך יפה  -אייל גולן
כל מה שביקשתי  -נתי לוי  -גילי עידן
כל מה שיש לי  -נתן גושן
כל מה שיש לי עכשיו  -קובי אפללו
כל מה שנשאר  -בוטן מתוק בקרקס
כל מה שתגידי  -יוסי חן
כל מה שתרצי  -איציק שמלי
כל מה שתרצי  -רמי קלינשטיין
כל נדרי  -חיים משה
כל עוד  -יהודה סעדו
כל עוד  -יוני רכטר
כלים שלובים  -גידי גוב
כמה אהבה  -קובי פרץ
כמה אהבה (רמיקס)  -קובי פרץ
כמה אושר  -דודו אהרון
כמה חסר  -איציק שמלי
כמה טוב שבאת  -יואב יצחק
כמה טוב שבאת הביתה  -אריק אינשטיין
כמה כמה  -שני יצהרי
כמה עוד אפשר  -הראל סקעת
כמו אוהבים  -הראל מויאל
כמו אז  -שלמה ארצי
כמו השקט  -משה פרץ
כמו ילד  -דודו אהרון
כמו להבה  -ישי לוי

כמו מלאך  -דודו אהרון
כמו מלך  -משה פרץ
כמו סינדרלה  -שרית חדד
כמו צועני-הופה היי
כמו ציפור  -אהוד בנאי
כמו ציפור  -עופרה חזה
כמו ציפור מטורפת  -יזהר כהן
כמו ציפור מטורפת  -כרמל אקמן
כמו צמח בר  -חוה אלבררשטיין
כמו שיכור  -מרגלית צנעני
כמו שלילה  -סגיב כהן
כמו ששיר נוגע  -נינט טייב
כן לאהבה  -עידן יניב
כסף ואלכוהול  -דודו אהרון -
כרם פרי  -אתניקס
כשאחר  -אייל גולן
כשאלך  -דודו אהרון
כשאני איתך אני כמו דג  -טיפקס  -שרית חדד
כשאני אמצא אותך  -יון טומרקין
כשאני מתאהב  -פבלו רוזנברג
כשאף אחד לא רואה  -פבלו רוזנברג
כשאת צוחקת  -אייל גולן
כשאת איתו  -אייל גולן
כשאת איתי  -יעל סיוסה
כשאת איתי  -רן דנקר
כשאת איתי  -שלומי שבת

כשאת איתי-רן דנקר
כשאת בוכה את לא יפה  -אריק איינשטיין
כשאת בוכה את לא יפה  -תיסלם
כשאת לידי  -אביחי מליחי
כשאת לידי  -ישי לוי
כשאת נוגעת בי  -בועז שרעבי
כשאת עצובה  -עמיר בניון
כשאת צוחקת  -ישי לוי
כשאתה  -מנור שבת
כשאתה כאן  -נינט טייב
כשאתה נשבר  -מאיה בוסקילה
כשהגשם יורד  -מאיה בוסקילה
כשהלב בוכה  -שרית חדד
כשהלכת  -שירי מימון
כשהמזל נוגע  -ישי לוי
כשהמלך עיוור  -שיר ביטון
כשתבוא  -בועז שרעבי
כתם הפרי  -אתניקס
ל
לא אומרת כלום  -מטרופולין
לא אותך  -ליהי עטר
לא אני הוא האיש  -צביקה פיק
לא בא לי לשמוע  -הדורבנים
לא בוגד  -צינגלה
לא בוגד  -מחרוזת
לא בטוחה  -עדי כהן

לא דומה  -דודו אהרון
לא יודעת כלום על אהבה  -אביהו שבת וג'ולייטה
לא יכול  -ישי לוי
לא יכולתי לעשות יותר כלום  -נינט טייב
לא יפרידו ביננו  -דודו אהרון
לא לבד  -פיני חדד
לא לוקחת ללב  -ירדנה ארזי
לא מוותר  -דודו אהרון
לא מוותר  -עידן יניב
לא מוותרים  -ליאור נרקיס
לא מוצא את עצמי  -נאור אורמיה
לא מכירים אותך  -הראל מויאל
לא נעצור  -ירדנה ארזי
לא נרדמת תל אביב  -עדי כהן
לא עוזב את העיר-שלמה ארצי
לא עוצרת  -רוני דואני
לא פראיירים  -הדג נחש
לא ציפיתי  -קרולינה
לא קל  -היהודים
לא תדעי דמעה  -עומר אדם
לא קל-מיכאל קירקילן
לא תיפול  -גלי עטרי
לא תנצחו אותי  -רמיקס
לאב בוי  -דנה אינטרנשיונל
לאורך הים  -עופרה חזה
לאט לאט  -שלום חנוך

לאלף נמר  -ריטה
לאן  -דור דניאל
לאן  -ישי לוי
לאן את הולכת  -ישי לוי
לאן שלא אפנה לראות  -אריאל זילבר
לב אמיץ  -רן דנקר
לב חולה  -אייל גולן
לב חצוי  -שיר לוי
לב קבור  -מאור אדרי וחנן ילד הפלא
לב שבור  -אייל גולן
לב של גבר  -אייל גולן
לב של ילד  -מלי לוי
לבגידות  -מאור דניאל ואלי זולטא
לבד  -ישי לוי
לבדי  -אייל גולן
לבדי  -הראל מויאל
לבכות לך ( לנצח אחי )  -אביב גפן
לבכות לך-אריק איינשטיין
לבן בחלום שחור  -איפה הילד
לבן על לבן  -דן תורן
לבנימין אמר  -מרדכי בן דוד
לגור איתו  -ריקי גל
לגור איתו-צביקה פיק
לגעת באושר  -אלי לוזון
להאבד ברוח  -עומר אדם
להאמין  -דוד ד'אור

להיות  - so farהבנות נחמה
להיות אדם  -זוהר ארגוב
להיות אדם  -פיני חדד
להיות לבד (אמור אמור)  -שלומי שבת
להציל אותך  -שלמה ארצי
להקת הנחל-בשמלה אדומה
להקת שבע-סאלם
להרגיש אותך  -מאור דניאל
להשתטות  -ליאור פרחי
להשתטות לפעמים  -גבי שושן
להשתטות לפעמים  -הראל סקעת
להתחיל להמשיך  -רונית שחר
לו הייתי  -אייל גולן
לו יהי  -נעמי שמר
לוחמת  -אייל גולן
לולה לא לבד  -פבלו רוזנברג
לו הייתי יכול  -אייל גולן
לוליטה  -אתי אנקרי
לוליטה  -גוסטו
לוליטה  -גידי גוב
לומר את זה פשוט  -נתנאל
לומר לך ש - ...שלומי שבת
לונדון  -חוה אלברשטיין
לוקח ת'זמן  -עופר בשן
לחזור לחיים  -רוני אחיאל
לחיי האהבה  -אהוד מנור

לחיי האהבה  -מיקי גבריאלוב
לי את  -אבי סינואני
לי ולך-אריק איינשטיין
ליאור מיארה  -במרכז הרחבה
ליאור מיארה  -חם אש
ליאור מיארה  -שוב לדעת
ליאור מיארה  -תני לי אהבה
ליאור נרקיס  -ערב טוב
ליאור נרקיס ושלומי שבת-לכל אחד
ליאור נרקיס  -מילים לאהבה
ליאור נרקיס  -ילדונת
ליאור נרקיס  -ערב טוב לך
ליאור נרקיס-העולם כמו גלגל
ליאור פרחי  -תזהר ממנה
ליאור פרחי-חשמל באוויר
ליאת בנאי  -בא לי עליך
ליבי שלך  -זהבה בן
לילד הזה התפללתי  -אייל גולן
לילה בחוף אכזיב  -יהורם גאון
לילה בחוף אכזיב  -נעמי שמר
לילה בלי כוכב  -שימי תבורי
לילה ים תיכוני  -אורי פיינמן
לילה כיום יאיר  -אביתר בנאי
לילה לא שקט  -שלמה ארצי
לילה לבן  -עידן יניב
לילה לילה  -ישראל דיין

לילה לילה  -שושנה דמרי
לילה מטורף בפסטיגל  -כוכבי פסטיגל 1121
לילה מסוכן  -מאור אמסלם
לילה עיר  -מאור כהן
לילות בבית  -זהבה בן
לילות קסומים  -שר אל
ליפול  -היהודים
ליפול  -מאיה רוטמן
ליצן קטן נחמד  -פורים
לירון לב מתעורר מחדש
לירן אביב  -תגידי
לך איתה  -אביבה אבידן
לך איתה  -שירלי לילו
לך איתה  -קובי אשרת
לך אלי תשוקתי  -יואב יצחק
לכי לך  -נאור אורמיה
לכי תספרי  -מאור דניאל
לכי תספרי (רמיקס)  -מאור דניאל
לכל אחד ירושלים  -רוחמה רז
לכל אחד יש  -ליאור נרקיס ושלומי שבת
ללכת  -לירן דנינו
ללכת או להשאר  -אייל גולן
ללכת עם האור  -זהבה בן
למה  -מאיה אברהם
למה את בוכה  -שאולי וקנין
למה את דואגת  -קובי אוז

למה לא אמרת לי  -אריק לביא
למה לי לקחת ללב  -אריק איינשטיין
למה לי פוליטיקה  -משינה
למה ליבך כמו קרח  -גידי גוב
למות מקנאה  -אייל גולן
למחוק את הזמן  -מרגול
למחרת  -יהודית רביץ
למי יש יומולדת  -יום הולדת
למעני  -בית הבובות
למרגלותיך  -ענת בן חמו
לנצח בני  -אייל גולן
לעולם בעקבות השמש  -שרי
לעוף  -הראל סקעת
לעיתים  -שלמה ארצי
לפעמים  -מיכה שיטרית
לפעמים  -רון שובל
לקנות לך יהלום  -אייל גולן
לראות אותה היום  -תיסלם
לראות את האור  -אפרת גוש
לראות את הכאב  -שרית חדד
לרקוד  -ליהי עטר
לשם  -מירי מסיקה
לשקר לעצמי  -גילת הלל
לתת  -בועז שרעבי
מ
מאבד אותה  -ג'קו אייזנברג

מאהבת  -אבי מסיקה
מאו...הב  -סאבלימינל ולירן אביב
מאוהב בך כל הלילה  -אייל גולן
מאוהבת  -גל גדות
מאוהבת  -מלי לוי
מאוהבת  -שרית חדד
מאור אדרי  -את עוד אוהבת
! מאור אדרי  -הגבר שכבש
מאור עיניי  -סיוון גנון
מאושרת  -אייל גולן
מאושרת  -עומר אדם
מאושרת איתי  -פבלו רוזנברג
מאז ידעתי את  -דודו אהרון
מאחלת לך  -שרית חדד
מאיה  -שלום חנוך
מאיר בנאי  -שער הרחמים
מאמה מיה  -ישי לוי
מאמי  -איציק שמלי
מאמי  -איתי פרל
מאמי  -חן אהרוני
מאמי  -מירי מסיקה
מאמי  -ניסו סימן טוב
מאמי זה נגמר  -עומר אדם
מאמי זה ניגמר  -מיכאל סמולין
מאמי מאמי  -איציק קלה
מאמיל'ה  -שריף

מאמינים  -מחרוזת
מאמינים  -מרדכי בן דוד
מאריפוסה  -שלומי שבת
מאת אב ומאת אלול  -צביקב פיק
מבול  -קרן פלס
מבט שנוגע  -מושיק עפיה
מבין הפוך  -תומר מתנה
מבקש את ידך  -מאור דניאל
מברוק עלייק  -שריף
מגדלור  -יהודית רביץ
מדברים בשקט  -הפרוייקט של עידן רייכל
מדברים על שלום  -מוקי
מדמיין אותך  -אייל גולן
מה אברך  -להקה צבאית
מה אברך-רבקה זוהר
מה אוהב אותך יותר ממני  -ארקדי דוכין
מה אומרים כולם  -דודו אהרון
מה איתי  -מאיה רוטמן
מה איתך  -מושיק עפיה
מה אני בלעדייך  -דודו אהרון
מה את עושה לי  -מייז
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר  -אריק אניינשטיין
מה הדאווין שלך  -דני סנדרסון
מה היה קורה  -נאור אורמיה
מה זאת אהבה  -מתי כספי וריקי גל
מה חשוב היום  -שמעון בוסקילה

מה יפים הלילות בכנען  -אילקה ואביבה
מה יפים הלילות  -יהורם גאון
מה יש לי  -ירדנה ארזי
מה לך ילדה  -זוהר ארגוב
מה לך ילדה  -שימי תבורי
מה נשאר לי  -מוש בן ארי  -טל שגב
מה עוד ביקשת  -אריק ברמן
מה עם אהבה  -עידן יניב
מה קורה איתך  -משה פרץ
מה שאת אוהבת  -גלי עטרי
מה שאת צריכה  -נאור אורמיה
מה שהבטחתי  -אלירן שם טוב
מה שהלב בחר  -קובי אפללו
מה שיכולנו להיות  -רן דנקר
מה שלא הספקתי לומר  -רן דנקר  -עילי בוטנר
מה שלומך יקירי  -שרית חדד
מה שעובר עלי  -איפה הילד
מה שתבקש  -מיכל אמדורסקי
מה תאמרי  -יזהר אשדות
מהממת  -שי שלום
מהמרחקים  -גלי עטרי  -סגיב כהן
מהפך  -רגב הוד
מהשמיים  -משה פרץ
מוזיקה נשארת  -ירדנה ארזי
מוכרת לי מפעם  -דין דין אביב
מול כל העולם  -השמינייה

מומי לוי גלי עטרי -
מונו  -שלומי סרנגה
מוניות  -דנה לפידות שמש אדומה
מוסיקה  -צביקה פיק
מוש בן ארי  -משא ומתן
מותק  - 1רוני דואני
מזמור לגלעד  -אייל גולן
מחוזות האהבה  -ירדנה ארזי
מחול מטורף  -יהודית רביץ
מחול מטורף  -ציפי משהיד
מחול מטורף  -ריטה
מחכה  -עידן חביב
מחכה  -ריטה
מחכה לך  -אייל גולן
מחכים למשיח -שלום חנוך
מחפש את הדרך  -איציק קלה
מחפש חבר קרוב  -שמעון בוסקילה
מחר  -אביב גפן
מחר  -נעמי שמר
מחר אני בבית  -אתניקס
מחרוזת  -אהבה נוסטלגיה  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת  -השירים שאהבנו
מחרוזת ואלס  -ישראל דיין
מחרוזת חסידית  -ישראל דיין
מחרוזת  -טנגו
מחרוזת  -להקה צבאית

מחרוזת  -סמבה
מחרוזת  -פסדובלה
מחרוזת  -צלילי יוון
מחרוזת  -קוקו
מחרוזת אבי סנוואני תפילה לילד
מחרוזת אהבתיה -שלמה ארצי
מחרוזת אייל גולן
מחרוזת אינתה עומרי
מחרוזת אל הגן  -דקלון
מחרוזת אנחנו מאמינים -ליאור פרחי
מחרוזת אני שר  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת את לי לילה -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת בדד ארעה צאני  -דקלון
מחרוזת בואי נערה הוי אנשים  -ישי לוי
מחרוזת ברצלונה  -אייל גולן
מחרוזת הורה  -ישראל דיין
מחרוזת הפטנט מתימן  -דקלון
מחרוזת השירים שאהבנו  -ישראל דיין
מחרוזת השקטים היפים  -ישראל דיין
מחרוזת זה לא חלום-שוב רוקדת  -ישי לוי
מחרוזת זוהר ארגוב
מחרוזת חולפות השנים  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת חנה'לה התבלבלה  -דקלון
מחרוזת חנותך  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת טומבלליקה  -ישראל דיין
מחרוזת טנגו  -ישראל דיין

מחרוזת יום הולדת  -עממי
מחרוזת יותר מוארת  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת ים תיכוני  -ישראל דיין
מחרוזת יפה אהבה
מחרוזת כוורת  -כוורת
מחרוזת כי אשמרה  -דקלון
מחרוזת כשבגרוש היה חור  -ישראל דיין
מחרוזת לא בוגד  -אבי סינוואני
מחרוזת לא לבד
מחרוזת להקות צבאיות  -ישראל דיין
מחרוזת ליאור נרקיס  -ליאור נרקיס
מחרוזת לילה שלי  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת לילות כנען  -ישראל דיין
מחרוזת למענך-ילדתי-כשאת עצובה  -נתי לוי
מחרוזת מה נותר  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת מליון דולר
מחרוזת מרוקאית  -זהבה בן
.מחרוזת משה פרץ
מחרוזת משינה  -משינה
מחרוזת מתוקים  -יואב יצחק  -שלומי שבת
מחרוזת סלואו -ישראל דיין
מחרוזת סמבה -ישראל דיין
מחרוזת עד יום מותי ,מת לחבק אותך ,אין הגיון באהבה
מחרוזת עלם חמודות
מחרוזת פורים בסגנון האוס  -פורים
מחרוזת פורים בסגנון ים תיכוני  -פורים

מחרוזת פורים בסגנון רוק  -פורים
מחרוזת צלילי יוון -ישראל דיין
מחרוזת צעד תימני -ישראל דיין
מחרוזת קוקו  -אסי וגורי
מחרוזת קסם המזרח  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת קפה בשניים  -קריוקי ישראלי מזרחי
מחרוזת קריוקי פצצה עת דודים+נערת החלומות
מחרוזת רוק ישראלי  -ישראל דיין
מחרוזת רעיה ,תני ללכת  -יואב יצחק
מחרוזת שושנת פלאים  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת שיר לדרך  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת שירי אהבה  -ישראל דיין
)מחרוזת שירי דת (חלק 2
מחרוזת שירים נוסטלגים
מחרוזת שלומי שבת
מחרוזת תן לזמן ללכת  -הפרוייקט של רביבו
מחרוזת תנועות הנוער  -ישראל דיין
מחרוזת תקומה והעפלה  -ישראל דיין
מחר-נעמי שמר
מחשבות נודדות  -רפאל מירילא
מטאדור  -דקלון
מטורף  -אייל גולן
מטרה מספר אחת  -עדי הימלבלוי  -אגם רוטברג
מי אוהב אותך יותר ממני  -ארקדי דוכין
מי אם לא עידן יניב  -עידן יניב
מי אמור  -שרית חדד

מי היה מאמין  -בועז מעודה  -מרינה מקסימיליאן בלומין
מי היה מאמין  -קרן פלס
מי יאהב אותך כמוני  -יואב יצחק
מי ידע שכך יהיה  -בועז שרעבי
מי ימלל  -חנוכה
מי שחלם  -הראל סקעת
מי שחלם  -להקות צהל
'מי שטוב לו ושמח  -נירה רבינוביץ
מי שמאמין  -אייל גולן
מי תרצי  -גידי גוב
מי תרצי עמיר בן עיון גידי גוב
מי תרצי שאהיה  -יואב יצחק
מיגדלור  -מיקה קרני
מיכאל  -אתי אנקרי
מיכה שיטרית  -מסמרים ונוצות
מילה קטנה  -ירדנה ארזי
מיליארד טועים  -אביב גפן
מיליון או דולר  -אייל גולן
מיליון כוכבים  -עמית פרקש
מיליון שנים  -לירן אביב
מיליונים  -אתי אנקרי
מילים  -הראל סקעת
מילים יפות  -גזוז
מילים יפות מאלה  -הפרוייקט של עידן רייכל
מילים לאהבה  -ליאור נרקיס
מילים פשוטות  -דודו אהרון

מיקי גבריאלוב  -הופ הופ שניים שניים על המדרכה
מישהו  -יהודית רביץ
מישהו גדול  -שי גבסו
מישהו הולך תמיד איתי  -עופרה חזה
מישהו פעם  -עברי לידר
מישהו שומע אותי  -איפה הילד
מכא על חטא  -איציק שמלי
מכאן  -שלומי שבת
מכה אפורה  -מוניקה סקס
מכח שמיים  -מורן כרמל
מכל האהבות  -הפרוייקט של עידן רייכל
מכתב לאחי  -קובי אפללו
מכתב פרידה  -ישי לוי
מכתב קטן  -דני רובס
מלאך ושטן  -לידור יוספי
מלאך שומר  -אייל גולן
מלאכים בוכים בשמיים  -רינת בר
מלאת אהבה  -אייל גולן
מלאת אהבה  -רובי לוי
מליון כוכבים  -עמית פרקש
מליון נשיקות  -עומר אדם
מלך  -מרגול
מלך המגרש  -אייל גולן
מלך העולם  -שלמה ארצי
מלך מלכי המלכים  -אייל גולן
מלכות החרמון  -להקות צהל

מלכותו לנצח  -שלמה קאליש
מלכת היופי שלי  -אייל גולן
מלנכולי  -ישי לוי
מלנכוליה  -חמי רודנר
ממני אלייך  -ישי לוי
ממעון שמיך  -יקיר ונה ונתי לוי
ממעמקים  -הפרוייקט של עידן רייכל
ממריאים  -אייל גולן
ממריאים  -מוש בן ארי
ממש מראה נהדר  -רון שובל
ממשיך במרדף  -יהודה סעדו
מנגב לך את הדמעות  -שלמה ארצי
מנגינה  -אייל גולן
מנגן ושר  -בועז מעודה
מנור שבת  -כשאתה
מנטה  - 1121מרגול
מנעי קולך מבכי  -הפרוייקט של עידן רייכל
מסובבת אותי  -רון שובל
מסמרים ונוצות (גרסת רוק )  -מיכה שיטרית
מספרים  -הדג נחש
מספרים הזקנים  -אורן חן
מסתובבת בלילות  -דור דניאל
מעוז צור  -חנוכה
מעיל אחד בגשם  -שבי בר
מעל פסגת הר הצופים  -יהורם גאון
מעליות  -דודו טסה

מערבה מכאן  -ריקי גל
מערבה מכאן  -תרצה אתר
מפה לשם אייל גולן
מצחיק מידי  -יהודה סעדו
מצטער  -אייל גולן
מציאות אחרת  -אייל גולן
מציאות מדומה  -אבי מסיקה
מקהלה עליזה  -חוה אלברשטיין
מקודשת  -שרית חדד
מקום בלילה  -מורן גמליאל
מקום לדאגה  -יהודה סעדו
מקום לדאגה  -ריקי גל
מקום לצידך  -דור דניאל
מקיץ אל החלום  -נינט טייב
מקיץ אל החלום  -גלי עטרי
מקסיקו  -אביב גפן
מרגיש אחר  -סינרגיה
מרגיש כמו מלך
מרוקאית  -מחרוזת
מרי לו  -צביקה פיק
מריומה
מרלן  -זוהר ארגוב
מרלן  -עידן יניב
מרלן  -רובי חן
משא ומתן  -מוש בן ארי
משאלה  -בועז שרעבי

משבר אמון  -דני ליטני
משה פרץ  -אהובתי
משה פרץ  -אין כמוך
משה פרץ  -ארוץ עד אלייך
משה פרץ  -כמו מלך
משה פרץ  -מה קורה איתך
משה פרץ  -מהשמיים
משה פרץ  -קחי אותי אלייך
משה פרץ  -רחוק ממך
משה פרץ  -שיגרה
משה פרץ אני נשבע לך
משה פרץ יש רגעים
משה פרץ-אמא
משהו אצלנו השתבש  -יהורם גאון
משהו אצלנו השתבש  -ישראל דיין
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו  -דני רובס
משהו ממני  -הראל סקעת
משהו קטן וטוב  -משינה
משוגעת  -דנה לפידות
משחק החיים  -סדרה
משחק החיים  -ריקי גל
משחק פורים  -פורים
משחק של דמעות  -דן פרבר
משחקים של ילדים  -הנוטשים
משינה  -אחכה לך בשדות
משינה  -אין מקום אחר

משינה  -בין הצללים
משינה  -מחרוזת משינה
משנכנס אדר  -פורים
משנכס אדר  -עממי
משתגע מאהבתך  -שלומי שבת
מת אב ומת אלול  -צביקה פיק
מת לחבק אותך  -רובי לוי
מתאהב בך  -שלומי שבת
מתגלגלים  -מרגול
מתגעגע  -אייל גולן
מתוקה  -ליאור נרקיס
מתוקים  -שלומי שבת
מתחת לשמיים  -דיויד ברוזה
מתי את חוזרת  -סינרגיה
מתי חתונה  -זהבה בן
מתי לחזור  -אתניקס
מתי נתנשק  -אביתר בנאי
מתעורר  -עברי לידר
מתעורר מחדש  -לירון לב
מתפוצץ בגללך  -אייל גולן
מתפרפר  -דניאל בן חיים
נ
נאור אורמיה לכי לך
נאור אורמיה  -מה היה קורה
נאמר כבר הכל  -החברים של נטאשה
נבראתי לך  -שלמה ארצי

נגד הרוח  -שלום חנוך
נגיעה אחת רכה  -גידי גוב
נגיעה אחת רכה  -נורית גלרון
נגעת לי בלב  -אייל גולן
נדליק ביחד נר  -שרית חדד
נהפוך את המדינה  -ליאור נרקיס
נובמבר  -מירי מסיקה
נוגעת בי  -מייז ליטל אברג'יל
נולדת בשבילי  -אייל גולן
נולדתי לשלום  -עוזי חיטמן
נוסטלגיה  -אביב גפן ושרון ליפשיץ
נוסע צפונה  -דוד ד'אור  -ארקדי דוכין
נועדנו  -גלעד שגב דין דין אביב יהודה קיסר
נוף ילדות  -שלמה ארצי
נוצה ברוח  -דודו אהרון
נוצה ברוח  -ריטה
נושאת תפילה  -שרית חדד
נותן את הלב  -עידן יניב
נותן לך אהבה  -יואב יצחק
נותנת את הלב  -איציק קלה
נח  -מתי כספי
נחגוג את הלילה  -שראל
ניסים  -עברי לידר
ניסים סרוסי-אשליות
ניצחת איתי הכל  -עמיר בניון
נכון את יפה  -אפרים שמיר

נכון להיום  -זוהר ארגוב
נכון להיום  -עידן עמדי
נמס ממך  -עומר אדם
נסיך החלומות (ולנטינו)  -גלי עטרי
נסיכה  -אבי סינואני
נסיכה שלי  -איציק קלה
נעלמת בלי מילים  -אתי לוי
נערה ממש אוצר  -אריס סאן
נערי שובה אלי  - 1121מרגול
נערת הרוק  -ריקי גל
נפלת חזק  -איפה הילד
נפרדנו כך  -אבנר גדסי
נצח לצידך  -עומר אדם
נצמדנו  -שלמה ארצי
נר לי  -חנוכה
נר על החלון  -הראל מויאל
נר על החלון  -סטלה מאריס
נר על החלון  -פלבו רוזנברג
נרדם על החולות  -ג'קו אייזנברג
נרותי הזעירים  -חנוכה
נרים כוס יין  -ישראל בר און
נרקוד הלילה  -קובי פרץ
נרקוד נשכח  -שלמה ארצי
נשארתי נורמלי  -ג'קו אייזנברג
נשבע  -חיים משה
נשבע לך כאן  -אייל גולן

נשבע לך  -משה פרץ
נשבע לך  -משה פרץ דודו אהרון
נשבענו  -רגב הוד
נשבענו שנאהב  -רגב הוד
נשים וחופשיות  -ישי לוי
נשימה  -חן אהרוני ואסתי גינזבורג
נשיקה אחת ממך  -אייל גולן
נשיקה קטנה  -עידן יניב
נשל הנחש  -מאיר אריאל
נשמה  -ישי לוי
נשמע  -חיים משה
נשמתי  -איתי קרן
נשמתי  -מאיה בוסקילה
נתי לוי  -כל מה שביקשתי
נתי לוי  -צמא לאהבה
נתנאל  -ילדה של אב
נתתי לה חיי  -כוורת
ס
סאלאם  -שבע
סביבון סוב סוב סוב  -חנוכה
סגאפאו קיטא  -יוונית
סוד  -רוני דואני
סוד המזלות  -ששי יעיש
סודות האהבה  -משה פרץ
סודות חיי  -יואב יצחק
סוף לסיפור  -יהודית רביץ

סוף עונת התפוזים  -שלום חנוך
סוף שבוע בפריז  -שרית חדד
סופרסטאר  -רוני דואני
סי היימן-גיבור גדול
סיגל  -אריס סאן
סיגליות  -דיויד ברוזה
סיגפו  -בית הבובות
סיוון  -יגאל בשן
סיכוי נוסף  -פאר טסי
סימן שאתה צעיר  -גידי גוב
סימנים  -הראל מויאל
סימנים של אוהבים  -עופרה חזה
סיפור אהבה  -איציק שמלי
סיפור מכור  -מאיה בוסקילה
סליחות  -יהודית רביץ
סנתו ציגרו מקטסטרפיס  -יוונית
ספרי לי אהובה  -דין דין אביב
סרט הודי  -דנה אינטרנשיונל  -עידן יניב
סרט שחור לבן  -אייל גולן
ע
עגילי דמאר  -ירדנה ארזי
עד אליי  -מאור פינייה
עד אלייך  -סינרגיה
עד החופה  -עידן יניב
עד הסוף  -שלומי שבת  -ליאור פרחי
עד הסוף ביחד  -קובי פרץ

עד העונג הבא  -המכשפות
עד יום מותי  -איציק קלה
עד לב שמיים  -אבי סינואני
עד מתי  -גליקריה
עד מתי  -ג'קו אייזנברג  -זהבית פסו
עד מתי  -ישי לוי
עד מתי  -מרצדס בנד
עד מתי אלוהי  -אנטוניו
עד סוף הזמן  -שיר לוי
עד סוף העולם  -חיים משה  -יואב יצחק
עד סוף הקיץ  -רפאל מירילה
עד שבאת  -בית הבובות
עד שמצאתי אותך  -מושיק עפיה
עד שתבין אותי  -שירי מימון
עד שתעזוב  -ריטה
עד שתשובי אליי  -משה פרץ
עדיין אוהב  -לירן אביב
עדיין כאן  -יש לוי
עדיין ריק  -לירן דנינו
עדיין שלך  -אביהו שבת
עדיף  -דניאל סלומון
עוד אח אחד  -הדג נחש
עוד דקה את נעלמת  -נריה חובב
עוד חוזר הניגון  -ברי סחרוף
עוד יהיה לי  -מרגול
עוד כמה רגעים  -אייל גולן

עוד לא אהבתי די  -יהורם גאון
עוד לא אהבתי די  -ישראל דיין
עוד לא אהבתי די  -נעמי שמר עוד לא תמו כל פלאייך  -רמי קלינשטיין
עוד לילה עבר  -הדורבנים
עוד מעט  -גלי עטרי
עוד מעט  -נינט טייב  -רן דנקר
עוד נגיעה  -ארכדי דוכין
עוד נגיעה  -החברים של נטאשה
עוד ננצח  -אבי בן אבו
עוד סיפור אחד של אהבה  -לי בירן
עוד סיפור אחד של אהבה  -שימי תבורי
עוד פגישה  -תיסלם
עוד שבת  -טיפקס
עודד אמר  -עודד מנשה
עודני ילד  -הראל סקעת
עודני ילד  -עוזי חיטמן
עוזרני  -דקלון
עולה עולה  -יזהר כהן
עולם מושלם  -אייל גולן
עומד במקום  -עידן יניב ולי בירן
עומד בשער  -עמיר בניון
עומר אדם  -איני יכול
עומר אדם  -אל תבכי
עומר אדם  -בניתי עלייך
עומר אדם  -הופה
עומר אדם  -החיים דבש

עומר אדם  -חוזה בנשמה
עומר אדם  -להאבד ברוח
עומר אדם  -מיליון נשיקות
עומר אדם  -נמס ממך
עומר אדם  -קסם
עומר אדם  -קרוב אלייך
עונות  -אביב גפן
עוף גוזל  -אריק אינשטיין
עופר לוי  -אהבה אמיתית
עופר לוי  -אני ואת
)עופר לוי  -חובות ליבי (בצימאוני
עופר לוי  -מאוהב בגשם
עופר לוי  -רוח ים
עופר לוי  -אני חוזר
עופר לוי-רוצה בך אוי אוי
עופרה חזה-שיר הפרחה
עוקף מלמעלה  -מוקי
עורי עור  -אביב גפן
עושה לך טוב  -אביהו שבת
עטוף ברחמים  -ריטה
עטוף ברחמים  -שירי מימון
עידן יניב  -מה עם אהבה
עידן יניב-חושב עליה
עידן משה  -את
עידן עמדי  -אלייך
עידן עמדי  -כאב של לוחמים

עידן עמדי  -רץ אל האור
עידן רייכל  -אבא אמא וכל השאר
עיישה  -חיים משה
עילי בוטנר-אני אש
עיניה  -עמיר בניון
עינייך החומות  -זוהר ארגוב
עיניים להם  -סאבלימינל מארח את צ'ולו
עיר מקלט  -אהוד בנאי
עיר מקלט  -ברי סחרוף
עירומים  -שחר אבן צור
עירקית  -מחרוזת
עכשו אתה חוזר בחזרה  -מירי מסיקה
עכשו תורי גירסת בנים
עכשיו מעונן  -אביב גפן
על גבעת שיח אברק  -יהורם גאון
על הגשר הישן  -רמי קלינשטיין
על המסך שלי  -הנרי וניקה
על הרצפה  -מוניקה סקס
על חבל דק  -אייל גולן
על כל אלה  -נעמי שמר
על פי תנועת הרכבות  -שלמה ארצי
עלה קטן שלי  -דודו אהרון
עלייך ועליי  -שרית חדד
עלם חמודות  -ישי לוי
עלש  -שמעון בוסקילה ושלמה ארצי
עניין של זמן  -גידי גוב

עננים  -ישי לוי
ערב טוב-ליאור נרקיס
ע
פחות אבל כואב  -יהודה פוליקר
פחי שואו  -משינה
פיג'ו  - 91קרן פלס
פיצירקה
פלו נבו  -יוונית
פמוקליסיס תוספיתי  -יוונית
פמלה  -בועז שרעבי
פני מלאך  -יואב יצחק
פנים אל מול פנים  -יהודה פוליקר
פנים ושמות דני רובס
פנסים  -עברי לידר
פס ליום אחד  -יוסי אזוליי
פסק זמן  -אריק איינשטיין
פקתו  -יוונית
פרח השכונות  -טיפקס ועלמה זק
פרחים בקנה  -סאבלימינל והצל
פרטיזן-זוהר ארגוב
פרי גנך  -זוהר ארגוב
פתאום כשלא באת  -שלמה ארצי
צ
צאי אל החלון  -אייל גולן
צביקה פיק-לגור איתו
צדק  -ארז לב ארי

צורח  -גקו אייזנברג
צחוק הגורל  -פיטר רוט
צילו של יום קיץ  -יזהר אשדות
ציפור מדבר  -אתניקס
ציפור הנפש  -עופר לוי
צליל מיתר -אייל גולן
צליל מכוון  -יצחק קלפטר
צליל ענבלים  -ישי לוי
צמא אלייך  -איציק קלה
צמא לאהבה  -עממי
צעיר לנצח  -רמי קלינשטיין
צרות טובות  -שלום חנוך
ק
קו הזינוק  -החברים של נטשה
קובי אפללו  -מה שהלב שלי בחר
קובי עוז-עוד שבת
קובי פרץ  -בלבלי אותו
קובי פרץ  -בלילות
קובי פרץ  -נרקוד הלילה
קובי פרץ -את את רווקה
קובי פ  -רץ ילדונת
קונצרט חיי  -רגב הוד
קח אותי  -היהודים
קחי אותי אליך  -משה פרץ
קחי את ליבי  -אביהו שבת
קיץ משגע  -דניאל בן חיים

קלמתה  -יוונית
קסם  -איציק קלה ועומר אדם
קצת אחרת  -רוני דלומי
קצת משוגעת  -שרית חדד
קר שם בחוץ  -רמי קלינשטיין
קרוב אל ליבך  -רמי קלינשטיין
קרוב אלייך  -יניב הראל
קרוב ללב  -בן ארצי
קרוב ללב  -דודו אהרון
קרוסלה  -בן ארצי
קשה לי  -אבי פרץ
קשקשתא  -לאה נאור
ר
ראש בראש  -אמיר פיי גוטמן
רבות הדרכים  -דניאל סולומון
רביד גואטה  -סוד הנשמות
רגב הוד  -אשת חיל
רגב הוד  -פעימות ליבך
רגעים  -רינת גבאי
רגע גדול  -אייל גולן ושרית חדד
רגעים  -רינת גבאי
רגעים של נחת  -ישי לוי
רדיו חזק  -תיסלם
רואה לך בעיניים  -אתי אנקרי
רואים רחוק רואים שקוף  -מאיר בנאי
רובי לוי  -מת לחבק אותך

רוחות רעות  -מאור אדרי
רומנטי או סמפטי  -דודו אהרון
רוני  -גזוז
רוצה בנות  -חובבי ציון
רוצה שתחזרי  -אייל גולן
רוצי שמוליק  -אריאל זילבר
רוק ישראלי  -מחרוזת
רוק סתם  -מיכל אמדורסקי
רחבת הריקודים  -יהודית רביץ
ריח של פריחה  -ישי לוי
ריטה  -מחכה
ריטה  -מחול מטורף
ריטה  -נמר
ריץ' רץ  -אבי מסיקה
ריקוד קטן  -יזהר אשדות
ריקוד רומנטי  -ישי לוי
ריקודי עמבה  -טיפקס
ריקי גל  -מה שאת אהבה
רכבת אקספרס לגן עדן  -מאיה בוסקילה
רכבת לילה לקהיר  -משינה
רכבת לצפון  -אסף אמדורסקי
רמי קלינשטיין  -עוד לא תמו כל פלאייך
רנה  -אריאל הורוביץ
רעיה  -אביהו מדינה
רעיה ישי  -לוי
רצה הביתה  -קרן פלס

רציתי  -דור דניאל
רציתי להגיד לך  -אייל גולן
רציתי לשיר  -כוכב נולד 2
רציתי רק  -משה פרץ
רציתי  -יהודה לוי  -האלופה
רק אל תגיד  -מאיה בוסקילה
רק אתמול  -גלי עטרי
רק אתמול  -קלפטר
רק בגלל זה  -אייל גולן
רק החיים  -לאה שבת
רק מתגעגע  -אייל גולן
רק תחייכי  -איציק שמלי
רקדי  -ישי לוי
ש
שאני איתך  -עופר וזהבה
שאריות של החיים  -עידן רייכל
שב אני אלייך  -אילן ואילנית
שבועת אוהבים  -ישי לוי וגאולה מדיאל
שבועת אמונים  -מושיק עפייה ורינת בר
שבחי ירושלים  -אביהו שבת
שבי בר  -מעיל אחד בגשם
שביל הבריחה  -ריטה
שבע בכיכר  -גזוז
שבתות וחגים  -עדי כהן
שבתות וחגים  -יהודית רביץ
שדות של אירוסים  -שלמה ארצי

שוברת שתיקה  -מאיה בוסקילה
שווים  -רן דנקר ועילי בוטנר
שום דבר לא יפגע בי  -כנסיית השכל
שומרני אל  -אייל גולן
שומרת לילה  -סיגי  -האלופה
שושנה דאמרי-היו זמנים
שושנת יעקב  -עממי
שושנת ספרד  -אייל גולן
שטח ההפקר  -מומי לוי
שי גבסו  -מישהו גדול
שיגרה  -משה פרץ
שימי רון  -מייחל לבואך
שיעור מולדת  -כוורת
שיר אהבה אנידאני  -עלמה זוהר
שיר אהובת הספן  -ריטה
שיר בעיפרון  -בית הבובות
שיר געגועים  -קובי אפללו
שיר הפרחה  -עופרה חזה
שיר הרעות  -להקת הנחל
שיר השומר  -חנן יובל
שיר לאהבה  -גאיה ודין דין אביב
שיר למעלות  -עממי
שיר לשירה  -מירי מסיקה
שיר לשלום  -מירי אלוני
שיר נבואי קוסמי עליז  -יוני רכטר
שיר תקווה  -מירי מסיקה

שיר לוי  -עד סוף הזמן
שירת הסטיקר  -הדג נחש
שלום לאמונות  -מירי מסיקה
שלום לתמימות  -רונית שחר
שלום  -מאיה בוסקילה
שלומי סרנגה-מונו
שלומי שבת  -מלאכית
שלומי שבת  -עד הסוף
שלומי שבת  -שתדעי
שלומי שבת -אבא
שלומי שבת וירון כהן  -את המלאך שלי
שלומי שבת וליאור פרחי  -עד הסוף
שלומי שבת-אמא
שלומי שבת-יוצא מזה לאט יוצא בטוח
שלושה ימים  -יהודה פוליקר
שלכת  -עמיר בניון
שלך  -סטלוס
שלמה ארצי  -חום יולי אוגוסט
שלמה ארצי  -על פי תנועת הרכבות
שלמה ארצי -האהבה הישנה
שלמה ארצי  -היא לא יודעת מה עובר עלי
שלמה ארצי-מנגב לך את הדמעות
שלמה ארצי-שינויי מזג האויר
שלשה ימים  -יהודה פוליקר
שם הרי גולן  -נעמי שמר
שמחה גדולה הלילה  -עממי מסורתי

שמח-קשה לי לוותר עלייה
שמיים כחולים  -המשולש
שמעון בוסקילה  -את המחר שלי
שני יצהרי-יבינתי
שניים  -שלמה ארצי וריטה
שנינו מאותו הכפר  -נעמי שמר
שער הרחמים  -מאיר בנאי
שער שש  -אריק ברמן
שפוי בשבילך  -ליאור נרקיס
שקיעות  -רז חדד
שר אל  -תצילי אותי
שראל  -חייל בצבא שלך
שריף  -בסבוסה
שרית חדד  -בא לי
שרית חדד  -דו יו לאב מי
שרית חדד-אשליות מתוקות
שרית חדד-סוף שבוע בפריז
שתדעי  -שלומי שבת מקורי
שתדעי  -שלומי שבת
שתי אצבעות מצידון  -אבי סינוואני
שתיים בלילה  -משה פרץ
תגיד את זה  -ריטה ורמי קלינשטיין
ת
תגידו לה  -דודו אהרון
תגלי לי  -ליאור נרקיס
תואהבי קצת את עצמך  -שירי מימון

תודה  -חיים משה
תודה  -ישי לוי
תודה  -עוזי חיטמן
תותים  -אתניקס
תזהר ממנה  -ליאור פרחי
תחזרי  -אייל גולן
תיסכלי עלינו  -דניאל בן חיים
תישאר  -הילה זיתון
תמונה שבורה  -אייל גולן
תן לי את השקט  -רוני דלומי
תן לשים ת'ראש על דיונה  -הגשש החיוור
תנו ברגליים  -פסטיגל 1119
תנו לגדול בשקט  -שלומי שבת
תנו לי לשתות  -סינרגיה
תנועות נוער מחרוזת
תנופה  -בועז בנאי
תני לי אויר  -לי בירן
תני לי יד  -בועז שרעבי
תני לי לאהוב אותך  -אייל גולן
תני ללכת  -יואב יצחק
תסלחי לי  -בר כהן
תסלחי לי  -חיים משה
תסתכלי עליי  -דקר ליבנת
תפוחים ותמרים  -רמי קלינשטיין
תפילה  -עופרה חזה
תצאי מהכלים  -שרית חדד

תקופה של שינויים  -קרן פלס
תרצי בי  -שלומי שבת
תרקוד  -שלמה ארצי
תשאירי לי מקום לחבק אותך  -אבטיפוסתשליך  -עידן עמדי
תשמרי על החלום  -שראל
תשע בכיכר  -גזוז

