
 

                                                                      

 כאן גימל
 16/06/20תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 בלעדיך -ריטה  .1
 בחלומות שלנו -דודו אהרון ועדן מאירי  .2
 אל תגיד -נוי פדלון  .3
 זה לא חדש )ערב( -חוה אלברשטיין  .4
 זהר הרקיע )ערב( -יונתן רזאל וברי סחרוף  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 צלקות -אדיר גץ  .1
 דלק -אור אדרי  .2
 חצי בשבילי -איתי לוי  .3
 תפילה טובה -אליה גבאי  .4
 נושם  -אלנתן  .5
 תל אביב זה אני ואת -אמיר ובן מארחים את ג’יין בורדו  .6
 מיתר -אסף שלם  .7
 זה לא חדש -חוה אלברשטיין  .8
 דחלילים -טיפקס  .9

 ג'ון בלושי –יהודה ואלון עדר והרי ליפשיץ  .10
 זהר הרקיע -וברי סחרוף  יונתן רזאל .11
 מיליון דולר -נועה קירל  .12
 מסיבה בחצר -ניב דמירל  .13
 אל תשברי לי את הלב -עדן חסון  .14
 יפה לך שמח -עילי בוטנר עם מגי אזרזר  .15
 אם ננעלו -פלורה  .16
 יותר עמוק -רועי פרייליך  .17
 עד שתגדל -שירי מימון  .18
 מתבשלת לאט -תאיר חיים  .19
 דםטוב לא -תומר ישעיהו )הגל השני(  .20

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Bemet -  סגול( 69, מיכאל סוויסה ועמרי 6איצ'יקנדה )עם התקווה 
2. Elisete - I'm a Drag Queen 
3. Half Split Pistachio - 16th of June, Timido Sorriso 
4. Lichee - You Drive Me Wild 
5. Martin & Miss Google - I Have A Dream 
6. Naive - One Year Dive 
7. Shiran Band - The Promise 
8. Triple F - Play With Me 
9. Virtues  תשאלי -סגולות 

 לא מאבד תקווה -אביחי טהיא  .10
 מרגיש כמו סוף העולם -אדם  .11
 הראש מעל המים -אור פריי  .12
 אין עוד זמן -אייל אבן צור  .13
 תבואי אמא -איתמר כהן  .14
 קצה הארץ -אלון לוי  .15
 בנאדם תתעורר -מארח את מבוא הדודאים  אלמוג טבקה .16
 הולך -אלעד  .17
 יהיה לנו הכל -אלעד טרי  .18



 

                                                                      

 בלאגן –אמיר אבו  .19
 בדרך -אמנון פישר  .20
 קוצים וקיקיון -אסף שריג  .21
 עמוס -אקוט  .22
 ברכנו -ארוניקו פרוג'קט  .23
 בחצר הבית -אריאל אביזוב  .24
 כוכב מהבהב -אריאל זילבר  .25
 תבקש תבקש -אריאל כהן  .26
 שיר מחאה -אשר בן דור  .27
 אם תתני לי סימן -בן גולן  .28
 מרגישים תוויב -בר רוזנברג  .29
 מה נסגר -גוטה גוטה  .30
 מעכשיו -גיא&איי  .31
 פתאום -גל סינואני  .32
 ללכת -דוד ליפשיץ  .33
 )רימקס( Tears For Barcelona -דויד ברוזה  .34
 לרוץ אחריך -אור אעידן  -דורין .35
 מה יותר יקר -דן פלד  .36
 טיפשה טיפשה -דנה לב  .37
 בשמחה -דניאל אדמון  .38
 האור -דניאל עמית  .39
 חלום  -הראל חצב  .40
 לעצור לרגע -השילוש הקדוש  .41
 התשובה -ונטה  .42
 קרן אור -טופליאן  .43
 משתנה –טלמן  .44
 לצאת מהתמונה -יובל בנאי   .45
 טוב לאדם -יובל צ'רנו  .46
 בחצי משקל -יוני פוליקר  .47
 לחיותעכשיו הזמן  -יוסף נטיב  .48
 בום! התאהבתי -יעל טל ונעמה רדלר  .49
 אפשר כבר -יעל קיין  .50
 שוב עולה האור -יפתח אבן  .51
 אם אשכחך ירושלים -יצחק תויאור  .52
 כשרדיו מדבר פוליטיקה -ישראל רוט  .53
 פלקס  -כפיר צפריר  .54
 Touch –להקת שלוה עם קובי אושרת  .55
 וואו –לורן פלד   .56
 היא לא יודעת -לידור ויצמן  .57
 בלי כלום -ליטל קריכלי  .58
 מלכת המחשבות -ליעד כהן  .59
 אברכה -מוטי עויזר  .60
 משמרת לילה -מני  .61
 אין בי געגוע -נדב יעיש  .62
 אלוקים -נמואל  .63
 Human -סשה בקמן  .64
 פגישה לאין קץ -עופר לוי  .65
 ניפגש בחלומות -עילי בוטנר וילדי החוץ  .66
 לאהוב בלי קול -ענבל גרשקוביץ  .67
 שמע נא -עמיר בניון  .68
 La Fête -עמיר חדד  .69



 

                                                                      

 אחד חדש -פיני כהן והנסיבות  .70
 היידה -פלד  .71
 הים הוא נצחי -צביקה פיק  .72
 שמש בעיניים -צוק בן עיון  .73
 Change -צליל רובינשטיין וליאור סולץ  .74
 Awake In The Rain -קותימאן  .75
 נקשרת לי בשיר -קלוד פרץ  .76
 לא מתעייף -רועי ניצני  .77
 כוכב -רוני פרי  .78
 רצים לאחור -ב רותם לביב ותום לה .79
 השמש הירח הזאב -רן סיקרון  .80
 כותרות צהובות -רני הלרמן  .81
 תכלת ליבי -רפי ביטון  .82
 מקום לצידך -שקד קוממי  .83


