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שירי רקע
אהבתיה
יפה כלבנה
דרך
דרך ארוכה
מתנות קטנות
חלק מהזמן
ריח תפוח אודם שני
הם בזמר הזה
מה שהלב בחר
רק תפילה אשא
מישהו הולך תמיד
שירים פשוטים
לקחת את ידי בידך
את לי לילה
שמלת כלולות
תלבשי לבן
ממעמקים
בלילות הקיץ
עוף גוזל
בואי כלה
לי ולך
את ואני (ש .ארצי)
את ואני והרוח
סיבה טובה
יש אי שם
פגישה לאין קץ
את תלכי בשדה
איילת אהבים
קומי צאי
עברתי רק כדי לראות
בלדה בין כוכבים
שיר היונה
אליעזר בן יהודה
תנו לגדול בשקט
אתה לי ארץ
אלוקים נתן לך
שבחי ירושלים
לתת
שיר נבואי קוסמי
לילה בחוף אכזיב
בלדה לשוטר -נעימה
כולם יודעים
רק אליך
Thinking out loud
Top of the world
Change the world
Wonderful tonight
The long and
winding road
Woman
Just the two of us
Wake me up
…And more

שירי רקע – חסידי
מהרה 3x
תפילת כלה
שמח תשמח
וזכני לגדל
שאי סביב
עוד ישמע – ריבו
קול דודי דופק
וארשתיך לי 3x
אחותנו (ואך)
בואי בשלום
אשת חיל 3x
השבעתי אתכן
יהי שלום בחילך
סימן טוב
עלה קטן
התנערי
והיו למשיסה
שיר למעלות
שיר המעלות 4x
ענווים ענווים
פיה פתחה
שפכי כמים
רחם
ניגון  4באבות
ניגון  7ברכות
ניגון הבעש"ט
ניגון קראקוב
ניגון הנחמדים
happy nigun
שרל'ה
מכניסי רחמים
אחינו 2x
תהא השעה הזאת
אנא בכוח 2x
המלאך הגואל
ישימך אלוקים
מזמור לדוד
אם אשכחך 4x
ציון תמתי
הנשמה לך
אליך ה' אקרא
טוב להודות
כאייל תערוג
שירו למלך
הבט
למען אחי
והתענג על ה'
אייכה
נקודה טובה
אהבת ישראל
אהבת עולם
ברכי נפשי
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ואילו פינו
דווי הסר
מי אדיר
שלום עליכם 3X
מי בן שיח
ועוד...
הרקדה – חסידי
באש ובמים
שמח תשמח 3x
אשר ברא 4x
מהרה ה' אלוקינו
מהרה -קרלין
קח את שלי
בורא עולם בקנין 2X
עוד ישמע 5x
השמיעיני – קרליבך
עת רקוד
בואי בשלום 2x
הטוב הטוב
שאו שערים 3x
קול קול
מראה כהן
והיו למשיסה
סימן טוב 4x
ענבי הגפן 2x
יש תקווה
ניגון הצמח צדק
ניגון יונתן רזאל
ניגון חיים דויד
ניגוני מירון
ניגון נשמה
ריקוד האש
בואי כלה
לב טהור ברא לי
והריקותי לכם
כי הרבית
דוד מלך
שהחיינו
עוז והדר
כיצד מרקדין
ישיש עליך 2x
תהא השעה
אילו יהודי
יחד יחד
מאמינים
יערב נא שיחי
למעלה
ברוך הגבר
ה' מלך
עבדו את ה' 2x
ישמח חתני
וקווי ה'
ופדויי ה'
לבנימין

ירושלים את ירושתנו
וידעו וידעו
שמחה לארצך
עושה שלום
פתחו שערים
ונשגב
הוא יפתח לבנו
אשרי מי שגדול
יודו לה' חסדו
מחרוזת נחמנים
ריקוד הפינגווינים
מחר' הורה חסידי ישן
ועוד...
הרקדה – ישראלי
הזמנה לחתונה
כל הילדים קופצים
רוב השעות
מחוזקים לעולם
רוצה לרקוד
מתוקה מהחיים
מהפכה של שמחה
ממריאים
אחלה חמודה
אהבה בסוף הקיץ
יו יה
יה
אנצל
באה מאהבה
גלשן
ריקוד רומנטי
ערב אבוד
עניין של זמן
רכבת לילה
ריקוד המכונה
אין מקום אחר
מכה אפורה
תגידו לה
שוב הדיסקו כאן
אבניבי
ארץ טרופית יפה
תפילה
אני פשוט אוהב אותך
בוא לריו
נעים עכשיו
במוו שחורה
רק ביחד
שב אל אדמתי
תן לזמן ללכת
מחרוזת תימנית
מחרוזת מרוקאית
מחרוזת לועזית
ועוד...
רשימת השירים
מתעדכנת מעת לעת

