
סיסב סרוק

אובמ -00 רועיש

םישלושמ םייר׳וזמ םידרוקא :׳א

׳א הצובק ,״םינבל״ םיירו׳זמ םידרוקא-1 רועיש
׳ב הצובק ,״םינבל״ םיירו׳זמ םידרוקא-2 רועיש
לוגרת -ןבל דילקב םיליחתמש םיירו׳זמ םידרוקא -3 רועיש
׳ג ״הצובק״ -םיירו׳זמ םידרוקא -4 רועיש
׳א הצובק -רוחש דילקב םיליחתמש םיירו׳זמ םידרוקא -5 רועיש

תוצובק -רוחש דילקב םיליחתמש םיירו׳זמ םידרוקא -6 רועיש   
׳ג-ו ׳ב
תיללכ הרזח -םישלושמ םיירו׳זמ םידרוקא -7 רועיש

״חורה דגנ״ :׳ב

רו׳זמ וד םלוסב ״חורה דגנ״ -ריש - 8 רועיש
רו׳זמ הלו הר ,לוס תומלוסב ״חורה דגנ״ -ריש  -9 רועיש
רו׳זמ יסו ימ תומלוסב ״חורה דגנ״ -ריש  -10 רועיש
ר׳וזמ לומב הרו #הפ -ב ״חורה דגנ״ -ריש -11 רועיש
םיפסונ תומלוס העבראב ״חורה דגנ״ -ריש -12 רועיש

םישלושמ םיירונימ םידרוקא :׳ג

״םינבל״ םיירונימ םידרוקא -13 רועיש
״םירוחש״ םיירונימ םידרוקא -14 רועיש
םישלושמה םיירונימה םידרוקאה לכ לוגרת -15 רועיש

״ךלת םא״ :׳ד

רונימ הל םלוסב ״ךלת םא״ -16 רועיש
םיפסונ תומלוס השימחב תומלוסב ״ךלת םא״ -17 רועיש
רונימ הפו לומב יס  ,לומב ימ תומלוסב ״ךלת םא״ -18 רועיש



םיפסונ תומלוס השימחב תומלוסב ״ךלת םא״ -17 רועיש
רונימ הפו לומב יס  ,לומב ימ תומלוסב ״ךלת םא״ -18 רועיש
רונימ הרו לוס ,וד תומלוסב ״ךלת םא״ -19 רועיש

ןושאר ךופיה -רו׳זמ :׳ה

ןושאר ךופיה -)ןבל שרוש( םייר׳וזמ םידרוקא -20 רועיש
ןושאר ךופיה -וד ״םלוס״ -םיירו׳זמ םידרוקא -21 רועיש
ןושאר ךופיה -)רוחש שרוש( םיירו׳זמ םידרוקא-22 רועיש
לוגרת ,ןושאר ךופיה- םיירו׳זמ םידרוקא -23 רועיש

ינש ךופיה -רו׳זמ :׳ו

ינש ךופיה -)ןבל שרוש( םייר׳וזמ םידרוקא -24 רועיש
ינש ךופיה -)רוחש שרוש( םיירו׳זמ םידרוקא-25 רועיש
לוגרת ,ינש ךופיה- םיירו׳זמ םידרוקא -26 רועיש

םי׳גפרא -רו׳זמ :׳ז

םי׳גפרא ,םיבצמה תשולש -םיירו׳זמ םידרוקא -27 רועיש

יסיסב ינומרה ךלהמ :׳ח

I-IV-V תוגרד -28 רועיש
I-IV-I  ךלהמ -29 רועיש
I-V-I  ךלהמ -30 רועיש
I-IV-V-I ךלהמ -31 רועיש

 HEY JUDE :׳ט

רו׳זמ ודב  ״דו׳ג ייה״ -ריש -32 רועיש
רו׳זמ הפ/הל/הר/לוסב ״דו׳ג ייה״-ריש -33 רועיש

——————————————————————————
——

קימעמ סיסב



קימעמ סיסב

ןושאר ךופיה -רונימ :׳י

ןושאר ךופיה -)ןבל שרוש( םיירונימ םידרוקא -34 רועיש
ןושאר ךופיה -)רוחש שרוש( םיירונימ םידרוקא -35 רועיש
 לוגרת ,ןושאר ךופיה -םיירונימ םידרוקא -36 רועיש

ינש ךופיה -רונימ :׳אי

ינש ךופיה - )ןבל שרוש( םיירונימ םידרוקא -37 רועיש
ינש ךופיה -)רוחש שרוש( םיירונימ םידרוקא -38 רועיש
לוגרת ,ינש ךופיה -םיירונימ םידרוקא -39 רועיש

םי׳גפרא -רונימ :׳בי

םי׳גפרא ,םיבצמה תשולש ,םיירונימ םידרוקא -40 רועיש

יסיסב ירונימ ינומרה ךלהמ :׳גי

Im-IVm—Vm -41 רועיש
Im-Vm-Im -42 רועיש
Im-IVm-Vm-I -43 רועיש

FALLING :׳די

םינוש תומלוס השימחב Faliing -ריש-44 רועיש

7 דרוקא :׳וט

)7 דרוקא( דרוקאטפס טננימוד -45 רועיש
תוטניוקה לגעמ ךרד לוגרת -דרוקאטפס טננימוד -46 רועיש



תוטניוקה לגעמ ךרד לוגרת -דרוקאטפס טננימוד -46 רועיש

זולב :׳זט

 זולב -47 רועיש
םינוש תומלוס השישב זולב -48 רועיש

7 רו׳זמ :׳זי

7 רו׳זמ דרוקא -49 רועיש
הינש היצאירו לוגרת - 7 רו׳זמ דרוקא -50 רועיש

״שחנה לשנ״ :׳חי

רו׳זמ ודב ״שחנה לשנ״ -51 רועיש
םיפסונ תומלוס העבראב ״שחנה לשנ״ -52 רועיש

7 רונימ :׳טי

7 רונימ דרוקא -53 רועיש

״יעדת אל םעפ ףא״ :׳כ

רונימ ימב ״יעדת אל םעפ ףא״ -54 רועיש
 תומלוס העבראב ״יעדת אל םעפ ףא״ -55 רועיש
םיפסונ

——————————————————————
—————

םימדקתמ



םימדקתמ

ןטקומו לדגומ :׳אכ

לדגומ דרוקא -56 רועיש
ןטקומ דרוקא -57 רועיש

״הגאדל םוקמ״ :׳בכ

״הגאדל םוקמ״ -58 רועיש

ןטקומ יצח :׳גכ

ןטקומ יצח דרוקא -59 רועיש

״ןווכמ לילצ“ :׳דכ

רונימ הלב ״ןווכמ לילצ״ -60 רועיש
םיפסונ תומלוס השולשב ״ןווכמ לילצ״ -61 רועיש

9 -״םינשנט״ :׳הכ

9 דרוקא -62 רועיש
9 רונימ דרוקא -63 רועיש

11 -״םינשנט“ :׳וכ

11 רו׳זמ דרוקא -64 רועיש
11 רונימ דרוקא -65 רועיש

13 -״םינשנט״ :׳זכ

13 דרוקא -66 רועיש

ןפוד יאצוי :׳חכ



ןפוד יאצוי :׳חכ

9 זאידו 5/9/13 לומב םידרוקא -67 רועיש

םיריש הנומש :׳טכ

SOMEBODY TO LOVE -68 רועיש
ROCKET MAN -69 רועיש
HOW DEEP IS YOUR LOVE -70 רועיש
LATELY  -71 רועיש
TO MAKE YOU FEEL MY LOVE -72 רועיש
SOMETHING -73 רועיש
ינממ יכלתש יתעדי אל - 74 רועיש
MY FAVORITE THINGS -75 רועיש

תומלשה :׳ל

SUS דרוקא -76 רועיש
6 רונימ דרוקא -77 רועיש

םוכיס :׳אל

םוכיס -78 רועיש


