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 השירים הנבחרים משבוע זה

 לא עושים את זה ככה -איה כורם  .1
 ממכר -אליאנה תדהר  .2
 חביב אלבי  -סטטיק ובן אל תבורי עם נסרין קדרי  .3
 )ערב( ג'ון בלושי –יהודה ואלון עדר והרי ליפשיץ  .4
 )ערב( תאהב אותי טלפונית -סיון טלמור )הגל השני(  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. CTRL S - דג כחול 
2. Dennis Lloyd - Alien 
3. Izakman - Cyber Love 
 כל הזמן אומרת -אושר כהן  .4
 דרך אחת -אילן וירצברג  .5
 חצי בשבילי -איתי לוי  .6
 רק בנות -איתי לוי וסטפן לגר  .7
 מיתר -אסף שלם  .8
 מטקות -ג'ימבו ג'יי  .9

 כד יפני -דורון טלמון )הגל השני(  .10
 כיתה -דניאל מלחי  .11
 דחלילים -טיפקס  .12
 אווו -לורן פלד  .13
 הלילות -מושיק עפיה וקובי פרץ  .14
 אהבה זה לא מספיק -נועם בנאי  .15
 מסיבה בחצר -ניב דמירל  .16
 משה -נרקיס ומירי מסיקה  .17
 לא שלך -עדי ביטי  .18
 אל תשברי לי את הלב -עדן חסון  .19
 האם להשאר  -עמיחי הלל  .20
 סיפור אגדה -עמיר בניון  .21
 אם ננעלו -פלורה  .22
 מלאכית -רן דנקר מתוך פרויקט המחברת של אליה  .23
 עד שתגדל -שירי מימון  .24
 טוב לאדם -תומר ישעיהו )הגל השני(  .25

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Core N Shell – Backbones 
2. Henny Lane - Kissing the Stars 
3. InAbell - I Need A Drink 
4. Lichee - You Drive Me Wild 
5. Sheli - Dream Crusher 
 לנוח -אבי טולדנו  .6
 מסיט את המבט -אבי סולצינר  .7
 המענטזת -אל -אביב טל ושר .8
 בריחה -אוגוסטו מנה  .9

 Covering -אוהד כהן  .10
 חטאים -אוהד שחר  .11
 למדני אלהי -אופירה גלוסקא  .12
 רחוק מהעולם -אורית מרק אטינגר  .13



 

                                                                      

 יקיץ ישראל -אורן ברזילי  .14
 הנראתה לאחרונ -אייל גולן  .15
 לים למעלהמסתכ -אייל דביר  .16
 יום יפה -נוי -אייל הר .17
 לשיר איתך -אילנה אביטל וזיו בן שמחון  .18
 רק חלום -איתי דדון  .19
 חופשה באפריל -איתי חיים  .20
 מחפש -איתמר סימן טוב  .21
 העולם שיצרנו -אלברט סופר ויוסי מונסה  .22
 היופי בפשטות -אלונה מגזינר  .23
 התפילה טוב -אליה גבאי  .24
 שיר חג השלום -אלי עמירן  .25
 םנוש -אלנתן  .26
 סימן שאנחנו מגזימים -אנה זק  .27
 בלוז רבנו -אסף שלום ליבוביץ  .28
 איתך עושה לי טוב -גל אדם  .29
 אדם קטן -גל ביטון  .30
 ואולי -גל סינואני  .31
 השופט נשפט -גל שחר  .32
 דברי דוגרי -דין כרמל  .33
 הטיפשה טיפש -דנה לב  .34
 מתי כבר יהיה פה טוב -דרור פלג  .35
 מסכת -הדסה  .36
 אל תבכי נערה -המזל של ג'קי  .37
 חולף הזמן -ולרי  .38
 ארמון הקרח -חגית יפרח  .39
 ציפור בכלוב -חמוטל  .40
 ארפא נ -יאיר לוי ושי סול  .41
 שאני איתך -יאסו טיים  .42
 עזהר הרקי -יונתן רזאל וברי סחרוף  .43
 גור אריה -יוסף הלל  .44
 Ordinary People -ירחמיאל  .45
 Stay True -ירחמיאל  .46
 הבטיחו לי -ישי קרנר  .47
 אבן -ליאל פלדמן  .48
 אהבה זה גרוע -מאור אלוש  .49
 חבקי אותי -מורן פוגלמן  .50
 אין כמו אמא -מיכאל לוי  .51
 As She Comes -מיכל שפירא  .52
 א ב -מני  .53
 אמא יקרה -משה דדון  .54
 חביבי -משה לוק  .55
 צועד קדימה -נהוראי אריאלי  .56
 יומם -ניר כהן  .57
 השקרים הכי חדים -נעמי ייבין  .58
 פרח -סתיו גולדברג  .59
 מה אני בשבילך -עדי אולמנסקי  .60
 קדושת השבת -עובדיה חממה ומיכה ביטון  .61
 לך אלי -עומר קורן, נרקיס וטל גורדון  .62
 רחפן - עידו מוסרי ואורי ביילין .63
 כמה אהבה -עינת קרטש  .64



 

                                                                      

 בכל מקום אהבה -עלמה קלברמן ואסף אור  .65
 ג'ומבר -ענבר צברי  .66
 הרים -פיני כהן והנסיבות  .67
 כל האושר בעולם -צחי אלוש  .68
 הכל טוב  -רונן אשכנזי  .69
 קיותר עמו -רועי פרייליך  .70
 באפריל 1 -רוקרפוקטס  .71
 38רווקה בת  -רזיה מזרחי  .72
 מחשבות -רפאלה ורדי  .73
 אחות גדולה -ון רפי ביט .74
 שיר על רוח ועל ים -שאול מרגלית  .75
 עושה שלום -שימי תבורי  .76
 צ׳יינה טאון -שרון חזיז וטלולה בונט  .77
 טמתבשלת לא -תאיר חיים  .78
 ידידים -תומר יונה  .79


