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 היחידה שלי - דודו אהרון223.

 היית איתי הרי - שלמה ארצי224.

 המלכה שלי - ליאור נרקיס225.

 הפרח בגני - זוהר ארגוב226.

 השקט שנשאר - - גירסת אירוויזיון - שירי מימון227.

 ואז תבואי - הראל מויאל228.

 וידוי - יהודית רביץ229.

 זה הכל בשבילך - דני סנדרסון ומזי כהן230.

 זה כל הקסם - נימרוד לב ואורלי פרל231.

 זכיתי לאהוב - עברי לידר232.

 זמר נוגה - הפרברים233.

 זמר שלוש התשובות - זהבה בן234.

 חוץ ממך כלום - רמי קלינשטיין235.

 חושב עליה - עידן יניב236.

 חלום כחול - רמי פורטיס וברי סחרוף237.

 חשמל זורם בכפות ידיך - רותי נבון238.

 יום ועוד יומיים - שי גבסו239.

 ילדונת - אורי פיינמן240.

 יפה שלי - אייל גולן241.

 ירח בשמיים - לאה שבת242.

 יש לך אותי - תיסלם243.

 כלים שלובים - גידי גוב244.

 כשאת נוגעת בי - בועז שרעבי245.

 לא יכול להוריד ממך את העיניים - מאיר אריאל246.

 לכל אחד יש - ליאור נרקיס ושלומי שבת247.

 לקחת את ידי בידך - יהודית רביץ248.

 עוף גוזל249.

 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה250.

 ילדים של החיים251.

 יצאנו אט252.

 אני ואתה253.

 זו אותה האהבה254.

 לי ולך255.

 השיכור256.

 שיר של אחרי מלחמה257.

 סן פרנסיסקו על המים258.

 אדון שוקו259.

 שכשנבוא260.

 כשאת בוכה את לא יפה261.

 קפה טורקי262.

 כל השבוע לך263.

 אינך יכולה264.
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 זמר נוגה (התשמע קולי)265.

 הוא חזר בתשובה266.

 יושב על הגדר267.

 היא יושבה לחלון268.

 הבלדה על יואל משה סלומון269.

 צא מזה270.

 יכול להיות שזה נגמר271.

 אוהב להיות בבית272.

 עוד ניפגש273.

 אהבת פועלי בנין274.

 בשבחי הסמבה275.

 פרח הלילך276.

 (זה הסתיו עם הענן)277.

 הכניסיני תחת כנפך278.

 לבכות לך279.

 שביר280.

 היה לנו טוב נהיה לנו רע281.

 דמעות של מלאכים282.

 ערב מול הגלעד283.

.284__________________ 

.285 

 סע לאט286.

 עטור מצחך287.

 משקפיים ורודות288.

 אדוני השופט289.

 לילה290.

 אמא שלי291.

 פסק זמן292.

 בגללך293.

 יש בי אהבה294.

 שיר אהבה סטנדרטי295.

 גיטרה וכינור296.


