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שירים קצביים
שירים שקטים
אבא
אבשלום
אהבה
אהבה כזו
אולי הפעם
אושר לדקה
איזה יום
אל העולם שלך
אלוף העולם
אם את עדיין אוהבת אותי
אמא אם הייתי
אני גיטרה
אתמול היית שונה
באת לי פתאום
בדיוק כמו הירח
בין קודש לחול
בלילות
בקרוב יפתחו השמיים
בראשית
גיבור של אמא
גשם בעיתו
דברים שרציתי לומר
האחת שלי
הביתה
היי
הימים עוברים
הלב שלי
התחנה הישנה
ואם פרידה
זה שלנו
זה ששומר עלי
זיקוקים
ילדות נשכחת
ילדים כאלה
יקירתי
יש ונדמה
כמה חסר
כשהלכת
לבחור נכון
לומדת ללכת
ליל חניה
לפעמים
לראות את הכאב
מאמי
מודה אני
מורידים את הירח
מחר אני בבית
מישהו
מנגינה
מקום לדאגה
נחכה לך
ניצוצות
נפרדנו כך
נשימה
סוודר
עוד יום
עץ ירוק מפלסטיק
פנים ושמות
צלצולי פעמונים
צרות טובות
קחי לך זמן
קטונתי
קצת אהבה לא תזיק
רואה לך בעיניים
רסיסים
שבתות וחגים
שושנים עצובות
שמש
שמשהו יעצור אותי
שתשרף האהבה
תוכו רצוף אהבה
תל אביב בלילה
תנו לגדול בשקט
תפסת לי מקום
תשע נשמות

שלומי שבת
אריק איינשטיין ושלום חנוך
דניאל סלומון
עידן רייכל וזהבה בן
הפרוייקט של עידן רייכל
אורי בן ארי
דודו טסה
רותם כהן
חנן בן ארי
בועז שרעבי
חנן בן ארי
בני אמדורסקי
שימי תבורי
קרן פלס
יובל דיין
שולי רנד ואמיר דדון
רותם כהן
עידן עמדי
גבי שושן
משה פרץ
רותי נבון
יהודה פוליקר
ישי לוי
ירדנה ארזי
עילי בוטנר וילדי החוץ
אברהם טל
ישי ריבו
טיפקס
דיקלה
נתן גושן
שרית חדד
משה פרץ
נורית גלרון
עדן חסון
אסף אמדורסקי
ירדנה ארזי
איציק שמלי
שירי מימון
אמיר דדון
נסרין קדרי
חנן יובל
היהודים
שרית חדד
מירי מסיקה
מאיר אריאל
אליעד ושלומי שבת
אתניקס
יהודית רביץ
עדן בן זקן
מתי כספי
נתן גושן וישי ריבו
רמי פורטיס וברי סחרוף
אבנר גדסי
שירי מימון
נוי פדלון
מתי כספי
מרגלית צנעני
דני רובס
אהובה עוזרי
שלום חנוך
יציאת חרום
יהונתן רזיאל
אלון עדר והלהקה
אתי אנקרי
רביב כנר
יהודית רביץ
עידן רייכל
חנן בן ארי
עדן חסון
איתי לוי
ישי ריבו
עדן בן זקן
שלומי שבת
בניה ברבי
כרקוקלי

 12בלילה
אין יותר מועדונים
איש של לילה
אללה מעק
אם תרצי
אני אש
אני רץ
אני שוב בתמונה
אנצל
אף אחד
ארבע לפנות בוקר
באת עם השקט
בדרך אל האושר
בזמן האחרון
דם חם
הבלדה על חדווה ושלומיק
הוא מתקשר אליי
הזמן עושה את שלו
היא יודעת
הייתי חוזרת
הכוס הכחולה
הכי קרוב אלייך
הכל
הפרח בגני
הרקדן האוטומטי
השנה החדשה שלי
חבק אותי
חופשיה
חלומות אחרים
חמש בבוקר עוזבת
יד ביד
ייצאנו לרקוד
כוס של יין
כל עוד
כמו עפיפון
כשהשמש תעבור אליי
לא נרדמת תל אביב
לאן שלא תלכי
לגור איתו
לשם
מבול
מהפיכה של שמחה
מורה לחיים
מילים יפות מאלה
מישהו איתי כאן
מלך
מסיבה בחיפה
מסע
נאחז באוויר
נמס ממך
נסיך החלומות
נעים עכשיו
סיבה טובה (הנה זה בא)
סינדרלה
ספק ילדה ספק אישה
עוד יהיה לי
עוד לא למדנו כלום
עוד נגיע
עומד על צוק
עכשיו
ציפור מדבר
רוב השעות
רכבות
רצים באויר
שמלה כחולה
שמש
תזיזו
תם ולא נשלם
תן לזמן ללכת
תצרח

מיונים
ה
ללהקות הצבאיות
ולתיאטרון צה״ל

רוני דלומי
עדן חסון
רוני דלומי
מאור אדרי
חנן בן ארי
רן דנקר ועילי בוטנר
דודו טסה
ירדנה ארזי
מוש בן ארי
עדן בן זקן
יהודית רביץ
דודו טסה
דני רובס
עידן עמדי
שרי
מירי אלוני
קרן פלס
אברהם טל
נינט טייב
עדן בן זקן
עברי לידר
אביב אלוש ועילי בוטנר
אביאור מלסה
זוהר ארגוב
צביקה פיק
אוהד חיטמן
עילי בוטנר וילידי החוץ
שרית חדד
מאיר בנאי
פרימירה
עפרה חזה
הדורבנים
משה פרץ
יוני רכטר
יהודית רביץ
ירדנה ארזי
דני רובס
שירי מיימון
ריקי גל
מירי מסיקה
קרן פלס
ליאור נרקיס ועומר אדם
עמיר בניון
הפרוייקט של עידן רייכל
בניה ברבי
מירי מסיקה
האולטראס ואיתי לוי
אליעד
גידי גוב
עומר אדם
גלי עטרי
עילי בוטנר
איתי לוי (חידוש)
סקסטה
דפנה ארמוני
מרגלית צנעני
דודי בר דוד
ירדנה ארזי
היי פייב
הראל סקעת
אתניקס
עידן רייכל
דני רובס
גיא ויהל
לירן דנינו
הדג נחש ושי צברי
עדן בן זקן
עילי בוטנר
חיים משה
עילי בוטנר

