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 22/05/18תאריך: 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 אף פעם לא מפסיק לרצות - אבטיפוס .1
 אמת פשוטה -אביחי צנעני  .2
 בסוף כולם רוצים אהבה - אדם .3
 אטרף - אודליה .4
 רחוב האגס אחד - אופיר נפקר .5
 Look At Her Go -אורן לביא  .6
 חופשה ביוון -איזקיס  .7
 Three Old Words -אלדד ציטרין  .8
 הסדר הישן -אלה רונן  .9

 מאירים נשמות -אלחי  .10
 חברה ערביה - אלי לינדר ונוואל דבאס .11
 תראי אני אוהב -אליהו  .12
 שמיים -אליעד  .13
 טיטאניק -דסקל ארז  .14
 בא לה -ארז סימון  .15
 יש אמת -ברק ביטון  .16
 Happiness -ל גילי פורט .17
 הלב שלך בממתינה -דודו אהרון .18
 עץ הפקאן -דויד ברוזה  .19
 ניפרד כידידים -דורי בן זאב  .20
 כמו סלע -יובל והב  .21
 ממקומו הוא יפן -יוסי לומניצקי  .22
 נמאס לי לחכות - יוסי פרץ .23
 אור מעוז -ילד פרח בר .24
 לא צריך סיבה -לי בירן  .25
 גולם פרפר -לי גאון  .26
 סיון -פרחי ליאור  .27
 הולכים על זה  -ליילי  .28
 Insurance Guy - מיטל מיכאלי .29
 אהביםאיילת  –גלין איה זהבי פיי .30
 לאט לאט -מפרשים  .31
 הולכים להשתגע -אייל גולן ומשה פרץ  .32
 המילים החסרות -אייל גולן ומשה פרץ  .33
 שוב מלבלב -נועה בנתור  .34
 רות - ניסן .35
 מאחורי הכפתורים -נתן כהן  .36
 קצה הצוק-ספליט .37
 צפת -עדן אלבר  .38
 בא לי לחבק אותך - עדן בן זקן .39
 Mrs. Sunshine -עומר נצר  .40
 ראשיתב - עידן רייכל .41
 הרגע להודות -עמירן דביר  .42
 אמירה - עפרי זידנר .43
 אל תיקח אותי -פיטר רוט ומזי כהן  .44
 אוטופיה  -ועדן אלנה פרץ  .45



 

                                                                     

 קצת אהבה הרבה התמכרות - צינורות .46
 בן אדם -קומונה  .47
 שנה שנתיים -קורל חצבני  .48
 אבא -רון נשר  .49
 הכי כואב - רועי לבס .50
 עלייך ועליי -שחר אריאל  .51
 תא -שירה קיזלשטיין  .52
 פשוטככה  -שירי מימון  .53
 שיר בעפרון -שרי זוסמן  .54
55. Anna RF  ןעולם קט -עם ליאורה יצחק 
56. Aveva - You Fine Me 
57. Beach House - Drunk In LA 
58. Beach House - Lose Your Smile 
59. Courtnet Barnett - Need a Little Time 
60. Gaz Coombes - Walk The Walk 
61. George Ezra - Paradise 
62. Inabell - Fresh Honey 
63. James Bay - Us 
64. Johnny Marr - Hi Hello 
65. Jordan Rakei - Wildfire 
66. Jungle - Happy Man 
67. King Tuff - Thru The Cracks 
68. Lump - Curse of the Contemporary 
69. Lykke Li - Utopia 
70. Miles Kane - Loaded 
71. Phil Cook Feat. Amelia Meath - Miles Away 
72. Ray Lamontagne - Paper Man 
73. The Sheepdogs - Nobody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              


