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 השירים הנבחרים משבוע זה

 אם העולם יגמר -איתי לוי  .1
 זה בסדר -נוי פדלון  .2
 בקרוב יפתחו השמיים -עידן עמדי  .3
שלומי שבת, עידן עמדי, יובל דיין, לירן דנינו, גיא ויהל, עדן אלנה, ספיר סבן ואודיה  .4

 אני ואתה -אזולאי 
 )ערב( Days 900 -אסף אבידן  .5
 עת )ערב( –המדרגות  .6
 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא
 אני אחר -אהרן רזאל ואביתר בנאי  .1
 תהאהבה לא תמו -אריק סיני עם ענת חיטמן ומאור ויזל .2
 את יודעת אמא -דולי ופן עם עמיר בניון ואיתי לוי  .3
 לי אתחידה  –דני סנדרסון  .4
 יש לפעמים -דניאלה ספקטור  .5
 ככה זה -חן אמסלם מתוך המחברת של אליה  .6
 אהבה זה דמעות -ליאור נרקיס  .7
 לא הבנתי -משה פרץ ודודו אהרון  .8
 אמבולנס -נועה קירל ויהונתן מרגי  .9

 Risky -נתן גושן וסתיו בגר  .10
 אנא מג'נונה -עדן בן זקן  .11
 תן לי מנוחה -עדן מאירי  .12
 דום שתיקה -פיטר רוט  .13
 אל נבקש )יש דברים נסתרים(-ריטה  .14
 תציל אותי -שוהם טפיארו  .15
 כל חיי -שלומי סרנגה  .16

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 נופל -אביגדור גביש  .1
 שירת חיי -אדווה עומר  .2
 אבינו מלכנו -אהוד שאואט ויועד שץ  .3
 תמיד אמיתי -אופק המלאך  .4
 נערה במלכוד -איזי וקאשי  .5
 עת שערי רצון -אלישיב כהן  .6
 אבק -שיר -אמה אל .7
 כאן לפניך -אסף לוי, עלאי וניתאי צרפתי  .8
 געגוע -אפרת גורן  .9

 Butterfly -ארז זינגר  .10
 זה לא מפריעלי  –בלאי  .11
 רק ביבי -ג’רמאיה  .12
 ל הסדיניםע -גל טבת  .13
 שלל שרב -דורי בן זאב  .14
 יהיה טוב -האופרה הישראלית ותזמורת סימפונט רעננה  .15
 Free -הילה פאר  .16
 ספטמבר חם -טלמן  .17
 עננו -יאיר לוי עם ישי סול  .18
 רק שנדע להבדיל -יהודה אשכנזי  .19
 יאלה ביי -לואי עלי  .20
 There Is A Thing You Know -לירית  .21



 

                                                                      

 הימים הנוראים - מאור גרידיש .22
 מה יהיה -מיקי גבריאלוב  .23
 תופיע -נדב סגרון  .24
 צל ומי באר -נועם מיכאל  .25
 עומד בשער -נורית גלרון  .26
 I Belong To The Wind -נורית האן זיגלר  .27
 אמרו לי -ניר פוראי  .28
 מזהה רק מקרוב -עמר גשן  .29
 אין אמת אחת -ענת מלמוד ולירון אטיה  .30
 את ואני -ענת פורת  .31
 אמא ואבא -פיליפ  .32
 כמה טוב ה -קובי ברומר  .33
 מלכה ומלך -קותימאן ושי צברי  .34
 תחזרי אליי -רותם כהן  .35
 בן אדם -רפאל בן  .36
 I Don't Want To Be Angry -שופריו  .37
 ונתנה תוקף -שימי לפשיץ  .38
 נשיקה סטירה -תום להב  .39
 תן לי עוד יום -תומר טרבלסי  .40
 סופרמן -תמיר חלאבין  .41
 Show Me Your Pretty Side -תמר אפק  .42


