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    תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�
    

 1...............................................................) קינג.קייטלי� ג( אדו� אתה אורי

 3....................................................)ריקי כרסנטי ואיסלי� אספ�( אדוני חילי

 5..........................................................)טטיאנה ורומ� קדי�( אהבת אלוהי�

 7...........................................................)אפרת גרלי+( אהבת עול� אהבתי+

 9.........................................................................)אלישבע שומרו�( יאהבת

 11..........................................)ופינסקי'אלכדנדר פישמ� ואלי צ( אהלל אות+

 13......................................)דינה עווידה ויא� הונינגדאל( אהלל ואכבד אות+

 15........................................)ריקי כרסנטי ואיסלי� אספ�( אלוהי�, אי� כמו+

 17......................................................................)טוני ספרנדאו( אינני בוש

 2................................................)וי גרג'ברנדו� ווטלי וג( אל גיבור ואל עליו�

 19.................................................................)אלכסנדר פישמ�( אל+ אחרי+

 22.....................................)ורד ליבשי� וקוסטה קריוק( אני רוצה להשיב ל+

 27.......................................................)ציפורה בנט( אנו רוצי� להלל אות+

 25....................................)אלכסנדר פישמ� ואנדריי לוי�( א� אלוהי� איתנו

 29.....................................................................)נת��אוסנת ב�( אתה לבד+

 33..........................................................................)קר� דיוויס( אתה צורי

 32...........................................................)הייד�קרוליי� מרגולי�( אתה קדוש

 35.........................................)ני'סשה פוברז( אתה ראוי לקבל את כל הכבוד

 37...................................)נת��אחינוע� גולדמ� ואוסנת ב�( באלוהי� בטחתי

 36................................................................................)ציפורה בנט( באנו

 39..............................................................................)ריקי ניב( בבית אבי

 41............................................)כריסטינה לדינסקי וקוסטה קריוק( בוא נל+

 45.......................................................)עירית איפרט( אל ריבו�, בורא עול�

 55...................................................................)אוקסנה אליהו( בחדרי ליבי

 47.........................................................)רחל רשבסקי סולומו�( ברוב חסד+

 49................................................................)לודמילה למשקי�( ברו+ אדוני

 51.......................................................)עירית איפרט( ברכי נפשי את אדוני

 53...........................................................................)סינדי נלסו�( גואלי חי

 61................................................)דינה עווידה ויא� הונינגדאל( דמ+ שנשפ+

 58..............................................................)אלישבע שומרו�( הגרגיר הקט�

 65.......................................................)אפרת גרלי+( רפא את עמ+, הו אדו�

 63.............................................................)קר� דיוויס( הודו לאדוני כי טוב

 66.................................................................)דבי פיגרס( הטה אדוני אוזנ+

 69..................................................)מרינה זטולסקי וסשה אזוב( הלא ידעת

 71...................................................................................)דבי פיגרס( הלל

 73.......................................................)ני'אניה פוברז( המטר עלי את חסד+

 75...................................................................)לורה פינק( ח בקרבנוהמשי

 77.........................................................)אפרת גרלי+( הנה האדו� חיכינו לו

 79........................................................)אביגיל שומרו�( הרוכב על סוס לב�

 85....................................................)אלישבע שומרו�( ודשת ליהרי את מק

 82..............................................................)אוקסנה אליהו( השמחה בליבי

 87.......................................................................)אביגיל שומרו�( התפילה

 89..........................................................)הייד�קרוליי� מרגולי�( חזקו באדו�

 91.........................................................................)דניאל סייג( חיי� לנצח

 93.............................................................)ריקי כרסנטי( יושב בסתר עליו�
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 95.................................................................)אלכסנדר פישמ�( ישוע אדוני

 97.....................................................)ני'סשה ואניה פוברז( נכס( אני, ישוע

 98............................................)הייד�קרוליי� מרגולי�( כי אלוהי� יושיע ציו�

 99....................................................)לודמילה למשקי�( כי את� מלח האר�

 100............................................) פלוגהקרסטי�( כל גויי� אשר עשית יבואו

 101...................................)אוקסנה אליהו ואלכס אטלס( כרצונ+, לא כרצוני

 103......................................................................)ציפורה בנט( ל+ דומייה

 105..........................................................................)יעל פורמ�( ל+ הכבוד

 107.........................................................................)ישראל נלסו�( לכו נא

 109.................................................................)אירינה פריימ�( לנוח באדו�

 113.........................................................................)טוני ספרנדאו( לפיכ+

 115......................................)אלכסנדר פישמ�(ל+ נפשי  צמאה – ג"מזמור ס

 116................................................)אנדריי לוי�(לאדוני  שירו – ח"מזמור צ

 117.......................................................................)מרטה פלמ�( מי� רבי�

 118........................................................................)יורי וול( משיח ישראל

 121...............................................................)מרי� גבעוני( נחפשה דרכינו

 122..............................................................)יובנטוס פטרוליס( נשגב שמו

 137............................................................)רחל רשבסקי סולומו�( נתקדש

 123...................................................................)קר� דיוויס( עי� לא ראתה

 125..........................................)ופינסקי'אלכסנדר פישמ� ואלי צ( על אהובי

 127................................................................)לודמילה למשקי�( פנה אליי

 129......................................................................)דוד לוד�( קדושה שלמה

 131....................................................................)לורה פינק( קודש לאדוני

 133.........................................................)מרטי� ניב( לו שלו� ירושלי�שא

 135...................................................................)נת��אוסנת ב�( שובי נפשי

 138........................................................................)לורה פינק( שיר אהבה

 141...............................................................)ריקי כרסנטי( שיר הלל למל+

 142................................................................)חיי� ורשבסקי( שירת מרי�

 151.....................................................................)קוסטה קריוק( ש� ישוע

 147...........................................)ופינסקי ויגאל גיטלמ�'אלי צ( שמחת האדו�

 145...............................................................)שלי מאיירס( שמ+ לא נשכח

 149...............................................................)חיי� ורשבסקי( שמע ישראל

 154..................................................)עירית איפרט( תרומ� נפשי את אדוני
 

 שירי ילדי�
 

 163..................................................)ריקי כרסנטי( אדוני בוקר תשמע קולי

 157.....................................................)מרי� גבעוני( בראשית אמר לשמות

 161...........................................................)אלישבע שומרו�( ו למעלההביט

 164........................................................................)ריקי כרסנטי( הכי יפה

 165............................................................)אלישבע שומרו�( הכל אני יכול

 167.......................................................)לודמילה למשקי�( הסתכלו קדימה

 168..............................................................)ריקי כרסנטי( כי אנוכי ידעתי

 169............................................................................)ריקי כרסנטי( לבב+

 171...................................................................)דבי פיגרס( לקרוא, לקרוא

 173....................................................)אלישבע שומרו�( שוקד אני על דברי


