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 םיכרועה תוריחב
 בוט יל עיגמ - ןילגייפ יבהז היא
 ידיגת קר - לואש דוד

John Legend & Gary Clark Jr – Wild 
Lana Del Rey - Let Me Love You Like A Woman 

 Hungry - ןולא עבג
 וישכע םשל רזוח - ןרות ןד
 ינירה – יאנב רתיבאו קינטולפ דיבר
 )ינשה לגה( םדאל בוט - והיעשי רמות

Asaf Avidan – 900 Days 
Iogi - so sad 

Willow Mile – The Cost 
Alicia Keys & Sampha – 3 Hour Drive 

Celeste - Little Runaway 
Chris Stapleton - Cold 

Fleet Foxes – Can I Believe You 
Janelle Monae - Turntables 

Temples - Paraphernalia 
 

 םיכרועה ןוידל ולעש םירישה תמישר
 הנומא - ינאוניס יבא .1
 םילגה תרובג - ןלוג הביבא .2
 ינאפר - איהט יחיבא .3
 ןמז לכל - ץרפ יחיבא .4
 יהולא גונעת - תילזונ תולכירדא .5
 רובש םלוע - סקז ריפוא .6
 אוביש םוי לכב - ןוא ןב רוא .7
 !Boo-boo - טרוק רוא .8
 קבחי דוע ימ - ןהכ רשוא .9

 תספסיפ - ירפ רדיא .10
 וניקולאכ ןיא - ץכ ןתיא .11
 תמלשומ תא - שלקב ןולא .12
 רומזמ דודל - יול ןולא .13
 וקאש וקאש - סילא .14
  םע היהנו ואוב - ץיבוקשרג לבנעו םוריח תאיצי לפוט סכלא .15
 בורקמ הבהא - 'ץיברוג רימא .16
 ונידי אלמ - סוכרמ יתימא .17
 יניצר חטב הז - בל יסא .18
 ןשי היהא אלש - ןניק לאירא .19
 יבאד ובא - ןיכוד ידקרא .20
  יבאד ובאו םידדוב - ןיכוד ידקרא .21
 תומולח תומולח - ונמור יתא .22

   ןמנמש - וגליב .1
 אמאמ םיקתפ - אתקימע הריב .23
 הווארב המא - אדרב ינב .24
 ןוילעה קתפה - ןהכ ןימינב .25
 תישפוח הליפנ - בלודו רב .26
 בוט ונל היהי - ןוטיב קרב .27
 סטייג ליב - ןירג .28

 םינפ לא םינפ - ץישפיל דוד .2
 Breeze - יול ןירוד .29
 םינשה ךרבמ - ביוט דיוייד .30
 הליל - ןסב ינד .31



 

                                                                     

 דחפת לא - רוא רב םתורו רוטקפס הלאינד .3
 היוצח - רטכר םלוסב 4 ו רטכר הנפד .32
 הפודש הבהא - גלש הלה .33
 רמגנ יאפה ףוסב - םודאה חיטשה .34

 םולח - לפא רמוח .4
 םייחל הרזחב - ייר ינוט .35
 םיכאלמ לש ןשע - ןוטוב לט .36
 ךלש - רימעבג לט .37
 חרי רוא - בוט ןמיס לט .38
 Soca - ןישאמ בורג הטנרט .39
 עוגעג המכ - היסנר ןתנוהי .40
 לקש םירשע - רומלט באוי .41
 םולחה לש דבע - רורד ןב לבוי .42
 דוס - סאסמ לבוי .43
 שדחמ הז תא שיגרהל - ןיפלוו ןתנוי .44
 טקש לש לוק - ןוא-רב ידומו ץרפ יסוי .45
 תוטרח ילב - ישוי .46
 YamaDeca- ןדייא לעי .47
 הבהא לש םיסונייקוא - לקד חתפי .48
 יתימא אל הז - ןהכ ןורי .49
 דיב די - לע תבכוכ .50
 אהארוו ישאמ - סאילא רמאל .51
 רמגנ אל - ןהכ רואמ .52
 הסמח - יברב ריאמ .53
 הכייא – קורב ריאמ .54
  םימעפל - ןיטפיר לאכימ .55
 הרבח לש םיילוש - הנוכמ םידאוו ינמ .56
 בהאנו ואוב - ריאמ יכדרמ .57
 היהי המ - עמד-לא לאירמ .58
 המלש החמש - ןיילק השמ .59
 You So Done - זרא הגנ .60
 Ne cherche pas a savoir - ןשוש ןב העונ .61
 לארשי - םורטש רואילו ןמסיו םעונ .62
 םידחפה - רלגיז ןאה תירונ .63
 ריינה לומ בשוי - ןייטשריק-דלפ תירונ .64
 Angel - ביבר לוקינ .65
 המ לכ לע הדומ - ילבוטוח תירינ .66
 Treasure - דור ןתנ .67
 Fall Into Her - רלימ םאס .68
 ירכוזב - ןבס ריפס .69
 יילא יאוב - ורק וקס .70
 הסמח הסמח - יטיב ידע .71
 םינפב םינפ - רבלא ןדע .72
 תומודא תועיקש - ןוסח ןדע .73
 םייעובש טעמכ - והילא רמוע .74
 תא ןאל - יול רפוע .75
 הדירפה סלאוו - ןייטשנרוב לא-תבו דריע .76
 ילש אל םיימש - ןקז ןב תימע .77
 טבמה לע בשוח - יול תימע .78
 השיא איה םיהולא - גיטסול תימע .79
 ירוא ימוק - קלופ תימע .80
 תצלפמ לותח - םיליצאהו לבונ ירמע .81
 חלג - םהרבא לילצ .82
 אמאל בתכמ - ץרפ דולק .83



 

                                                                     

 ןמזה הז - זרא ןבואר .84
  םוקע יכה אוה רשי יכה - רודואר .85
  ילמרונ המכו רוכישה ריש - ץרפ ןור .86
 Not Crazy - סדה רב ינור .87
 רבדמ בלב קר אל - לרפ יעור .88
 בלה תומיעפ - לאזר הקיר .89
 סקפיו – ןוירוא םר .90
 תורבדמ תוספרמ - ןונ ןב לאפר .91
  הצוחה םינפבמ - ירא-בל תיגש .92
 תולובג ןיא - תאיג ןב רחש .93
 יררחש - ןרק ריש .94
 Human - יבקעי הריש .95
 דבל אל תא - ןהכ הריש .96
 יחחותשת המ - רומ םולש .97
98. Aaron Frazer - Bad News 
99. Alonzo - In Your World 

100. Anderson Paak - Jewelz  
101. Arlo Parks - Green Eyes 
102. Arlo Parks - Hurt 
103. Bala Blu - Nothing Lasts Forever 
104. Emanuela - 2000 Tokyo Dreams 
105. Hardrive Heroes Feat Echo - Craving 
106. Henny Lane - Creamy Fog 
107. Links -Ice Hokku  
108. Local Natives - Lemon ft. Sharon Van Etten 
109. Matt Berninger - One More Second 
110. Treasure -Nathan Rodd  
111. Papooz - The Garden  
112. Parts - Dark and Beautiful 
113. Pleasure as Pain -Parts  
114. Royal Blood - Trouble Coming 
115. Stevie Wonder Feat. Gary Clark Jr. - Where Is Our Love Song 
116. Sun Tailor - It Goes On 
117. The Bench - Whos There 
118. The Gorillaz - The Lost Chord (feat. Leee John) 
119. TheLongoodBye -  Once the Moon 
120. Tunng - Scared to Death 
121. Yorda - Her Place 

 

 

 


