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 השירים הנבחרים משבוע זה

 לחזור  -דניאל סלומון ודנה עדיני  .1
 קוקוריקו  - זקן ועדן בן אדםעומר  .2
 משה –נרקיס ומירי מסיקה  .3
 ב()ער מטקות –ג'ימבו ג'יי  .4
 )ערב( היא לא יודעת למה -ג’ירפות  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. CTRL S - דג כחול 
2. Dennis Lloyd - Alien 
3. Full Trunk - עוד יום 
 כל הזמן אומרת -אושר כהן  .4
 אחד העם -איה זהבי פייגלין  .5
 דרך אחת -אילן וירצברג  .6
 חצי בשבילי -איתי לוי  .7
 מחשבות -אלנתן שלום  .8
 מיתר -אסף שלם  .9

 מטקות -ג'ימבו ג'יי  .10
 היא לא יודעת למה -ג’ירפות  .11
 On My Side -גבע אלון ודפדרו  .12
 כד יפני -דורון טלמון )הגל השני(  .13
 תהכי -דניאל מלחי  .14
 וואו -לורן פלד  .15
 אין לי שום סיכוי -ליאור נרקיס ומור  .16
 הלילות -מושיק עפיה וקובי פרץ  .17
 אהובי -מיקה קרני  .18
 אהבה זה לא מספיק -נועם בנאי  .19
 מסיבה בחצר -ניב דמירל  .20
 לא שלך -עדי ביטי  .21
 סיבובים -עדן חסון  .22
 האם להשאר  -עמיחי הלל  .23
 סיפור אגדה -עמיר בניון  .24
 מלאכית -קט המחברת של אליה רן דנקר מתוך פרוי .25
 מחדש ונקי -שרון הולצמן  .26
 טוב לאדם -תומר ישעיהו )הגל השני(  .27

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Anti Rabbit – Yellow 
2. Izakman - Cyber Love 
3. LiLoOo - Dragonfly 
4. Naama -The Call 
5. SapphireLight - Why Can't I Be 
6. Shay Wize - Fairytales (Piano Version) 
7. Yorda - Out Of Time 
 אל תוותר על החלום -אבי בניון  .8
 את בתוך ליבי -אבי גואטה  .9

 היא כל כך יפה -אדיר גץ  .10
 יש בי -און ימי  .11



 

                                                                      

 כשאמרת לה -אופיר הדס  .12
 2פרק  3עונה  -אורי מור  .13
 Another Sunset -אייל סלע  .14
 שיר המקווה -יק אשל ודיג'יי ניסו סלוב איצ .15
 Hello –אירית דקל  .16
 רק בנות -איתי לוי וסטפן לגר  .17
 Younger -אלון לנדא  .18
 חול אויר -אמיר גבריאל והשותפים  .19
 עוד מעט -אשר לוי  .20
 נדודים -בועז קראוזר  .21
 אני חוזר  -בורגי  .22
 איש קטן -בני וילנר  .23
 מומנטו -בר דמתי  .24
 גוני -בר צברי  .25
 בואי בשלום -בת אלה  .26
 הים הזה -גדעון אונה  .27
 אמא -גיא הררי  .28
 חזור -גל סינואני  .29
 בדידות -גל שריג  .30
 וואלה זה טוב לי -דוד מעיין  .31
 שמח -דורון מירן  .32
 עד השקט הזה -דותן מושונוב  .33
 פקחי לאט עינייך -דנדן  .34
 My Love -דניאל אליהו  .35
 Leaving Circumstances Behind -דניאל דור  .36
 לפיד -דניאלה תורג'מן  .37
 מסכת -הדסה  .38
 Lockdown -הילה פאר  .39
 אין לי עם מי לדבר -המסע האסטראלי של אדם פז  .40
 םאהבתי את כול -חברים שרים נתנאל  .41
 אשרי האיש -חן בן אליהו  .42
 םדחלילי –טיפקס  .43
 מפונקת -טל בלו  .44
 דרך הבטן -טל גינזבורג  .45
 לי קצת יותר ממך תני -יהל יעיש  .46
 סע לדרמסאלה -יוני חיימוביץ  .47
 לעלות -יוני כליפי  .48
 Joseph E-Shine - Everything Will Be Alrightיוסי מזרחי  .49
 Hamagbihi -יוסף אוחנה  .50
 Love And Shame -ירחמיאל  .51
 סבלנות -כוכבת על  .52
 נסיעה קצרה -מיכל נחום  .53
 You and I -מיקיאגי  .54
 איש מחמד -מני  .55
 סימן שאלה -מתי כהן  .56
 אני לא ילד -נדב קקון  .57
 ודאות -נועם רמתי  .58
 נשאר לבד -נירו  .59
 באל תשברי לי את הל -עדן חסון  .60
 םשבועיי -עדן חסון  .61
 Shadow -עומרי סקופ  .62



 

                                                                      

 ניצן –ענבר מיליקובסקי  .63
 ואם ננעל -פלורה  .64
 Tanzania -קותימאן  .65
 אתה הינך אתה -רבקה זהר  .66
 2020הקיץ בא  -רונית ראסטה  .67
 האויב הבלתי נראה -רועי צמח ועדי שחם  .68
 נשמח יותר -רותם חן  .69
 תודה לך -רפאל סקורי ושמואל סקורי  .70
 הד -שאול מרגלית  .71
 בוקר בי קם -שאול צירלין  .72
 We Shall Overcome -ר שי בן צו .73
 יערות -שים אדרי  .74
 בואי קטנה -שירה שוורץ  .75
 לעד שתגד -שירי מימון  .76
 Wont Be Borrowed -תמר עזרן  .77


