
 מייצגת  רפרטואר   רשימת  –  צמד גיטרה וחליל 
 

 
 מוסיקלי   סגנון  מבצע   אמן   /  מלחין  הקטע   שם 

 עכשווי ישראלי    
 שייגמר   לפני

 ממעמקים
יותואח  אחים  שבט   

רייכל   עידן    

  קרולינה ירח   ואור   תמרעץ  

  בורדו   גיין  בך  להתאהב  שלא  אפשר  איך 

  ארי  בן  חנן  תרצי אם  

  כנר  רביב  רסיסים

  דיין   יובל  תחייך   שרק 

 בוחר  שהלב  מה 
 לאחי   מכתב 

  אפללו  קובי 

  אמיר דדון   אור גדול

 שעמדה   ויהי 
 נתיו קט 

  רזאל  יהונתן 

  חביב  עידן  תראי   את  ואז 

 אהבה   רצוף  תוכו 
 שלי  הלב 

  ריבו ישי  

 ישן טוב     ישראלי   
 נעוריי   אהבת 

 עצמו ך בתו  םאד
 וכינור   גיטרה  
 

  חנוך  שלום 

 סיגליות 
 שאיתי   האישה
 לשמים   מתחת 

 

  דיוויד ברוזה 

 מתחיל  חדש   משהו 
 אני לא מפסיק להתרגש ממך

 איך הוא שר 

  רובסדני  

 אהבתיה 
 העולם   מלך 

 היא לא יודעת מה עובר עליי 

  ארצי   שלמה 

  ניני  אחינועם  יפים   החיים 

  צביקה פיק מת אב ומת אלול

 ברטה  אצלקפה  
 לך  אחכה 

  הנשמות(כהן  נתן 
 )הטהורות

 

  יצחק קלפטר  המיטב 

 בשבילך   הכל  זה 
 רוני

  סנדרסון  דני 

   ענן  עמוד  כמו 
 יש אי שם 

 השיר על הארץ 

  רכטר  יוני 

  שרעבי   בועז  וחיי חייך  

 



 
 
 
 
 

 שי  
 תלבשי לבן  

 באר   ומי  צל
 השמש  אחר  החולמים

 התפוח   מתוק
 אני גיטרה

 

 הפרברים

 אני ואתה 
 אני רואה אותה בדרך לגימנסיה 

 כמה טוב שבאת הביתה 
 יש בי אהבה 

 הכניסיני תחת כנפך 
 עוד ניפגש 

 סן פרנסיסקו על המים 
 

 איינשטיין   אריק 

 יכולה    אינך
 קולי   התשמע 

 

 קראוס   שמוליק 

 שמר   נעמי  המיטב

 בשביל אל הברכות 
 את תלכי בשדה 

 

 אלברשטיין   חווה 

 לאילת  בואי
 אזולאי   השוטר  
 

 הירש  נורית 

 בחום  הגבירה 
 אהבה   מרוב 

 

 בנאי   יוסי 

 טובה  מילה 
 הילדה הכי יפה בגן 

 

 רביץ  יהודית 

 עטור מצחך
 שם    אי  ש י

 קוסמי   נבואה  שיר 
 

 רכטר  יוני 

 הנה   ,הנה
 בידך   ידי  את  לקחת 

 

 כספי   מתי 

 ושלומיק   חדווה  על  הבלדה
 אח  לי  היה חבר  לי  היה 

 פיראט  הייתי  לו 
 

 רוזנבלום  יאיר 

 השמלה הסגולה
 כשאור דולק בחלונך

 החולמים אחר השמש 
 

 ארגוב סשה  

 סימפטיה   לי  יש 
 

 גרוניך  שלמה 

 הגלעד  מול  ערב 
 עוף גוזל 

 גבריאלוב  מיקי 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 חיוכים
 סיגל 

 ) azzuroאמרו לו (
 בחום  הגבירה

 מה הוא עושה לה
 האהבה  בגלל  הכל 

 ציפורים   אילו 
 שחרחורת

 
 

   מתורגמים   שירים 
 

 לועזיות   קלאסיקות   
Wild world 

Morning has broken 
 

Cat stevens   

Eye in the sky 
 

Alan parsons  

Stairway to heaven 
 

Led Zeppelin  

Hotel California 
 

The Eagles  

Layla 
Wonderfull tonight 

Tears in heaven 
 

Eric Clapton  

Love of my life 
We are the champions 
Bohemian Raphsody 

 

Queen  

California dreaming 
Dream a little dream of me 

 

Mamas and the 
papas 

 

Hallelujah 
 

  כהן  לאונרד 

Nights in white satin 
 

  בלוז  המודי 

Scarborough fair 
The sounds of silence 

The Boxer 
 

  וגרפונקל   סיימון

Piano man 
 

Billy Joel  

Daniel 
Your song 

 

Elton john  

Blackbird 
Here comes the sun 

  ביטלס 



Penny Lane 
Something 
Michelle 
Imagin 

 

  
 
 
 
 
 

Angie 
 
 

Roling stones  

Every breath you take 
 

  סטינג

Fragile 
 

  

You are the sunshine of my 
life 

Isn't she lovely 
 

  וונדר   סטיבי 

Cant help falling in love 
 

  פרסלי   אלביס 

Apache 
 

  הצלליות 

Dust in the wind 
 

  קנזס 

House of the rising sun 
 

The Animals  

Girl from Ipanema 
One note samba     ......ועוד 

אנטוניו קרלוס  
 ז'ובים 

בוסה נובה  
 ברזילאי                   

 
 

Pegao   
ובכל   "כאן, שם- (פתיח התוכנית 

 מקום") 
 

 רומנסה ספרדית 
 

 נעימות גיטרה  חוזה פלסיאנו 

cabeza  una  Por  )ניחוח "  מתוך   
 ")אישה
 

El Choclo (kiss of fire) 
 

 טנגו ארגנטינאי      גרדל   קרלוס 

 צרפתיים   שנסונים   
Foule  La  ) חיוכים( 

Rose  en  vie  La  ) בורוד  החיים( 
 

  פיאף   אדית 

 שלכת   עלי 
 

  מונטאן   איב 

  וסטאקי מ ורז  ' ז  הגבירה בחום 
   .... ועוד 

 


