
 

                                                                     

 כאן גימל
 03/12/19תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 אבא תן לי יד –אהוד בנאי  .1
 שוב מחפש –אמיר אבו  .2
 שישמור לי עליך -נרקיס  .3
 הקיר )ערב( -דודו טסה  .4
 אמרתי לך שיהיה כך ולא האמנת )ערב( –חנן יובל עם שמיניית ווקאל  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. Full Trunk - More 
 סופות -אגם בוחבוט  .2
 האהבה שלנו -אודיה  .3
 קרובה אליי -אייל גולן  .4
 במקום הכי רחוק -בניה ברבי  .5
 Free -גבע אלון  .6
 אהבה ממבט ראשון -דודו אהרון  .7
 הקיר -דודו טסה  .8
 אמרתי לך שיהיה כך ולא האמנת -חנן יובל עם שמיניית ווקאל  .9

 מי אוהב -יובל דיין  .10
 איפה הרומנטיקה - כרקוקלי .11
 מספרים -מושיקו מור  .12
 לילה בסיני -משה פרץ  .13
 לרקוד -נדב גדג'  .14
 אחות  -עילי בוטנר, משי קלינשטיין ומגי אזרזר  .15
 כל הלילה בכיתי -רז שמואלי  .16
 בין מגרשים -שי נחייסי  .17
 הגבר שלי לא נשאר -שני פונה  .18

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Dotan Ramot - Just A Man 
2. Downstairs Monsters - Seasons Of My Life 
3. FX - Hidden Love 
4. Inbar - Secret Room 
5. OBD - ער 
6. Omer Matz - Old Seeds Become New Breeds 
7. RT and The Styles - Condom House 
8. Thumbs.db 
9. Tomer - A Meaning 

10. Trace Kotik - Enough 
 Embracing It All -אבירם צור  .11
 ן ילדעדיי -אודי דמארי  .12
 תמותי  -אולי דנון  .13
 מחכה לרגע שיחזור -אושר בחתה  .14
 הקול שלי -אילן רביבו  .15
 ללא שםשיר  –קי אסף אמדורס .16
 רחוק -אריאל  .17
 ק)א(בר -בילגו  .18
 טבעת בעץ -בן דנציג  .19
 מאמי בואי נסע -גיא שני  .20



 

                                                                     

 מחר אני עוזב -גילי אבישי  .21
 קטן עליי -דוד מעיין  .22
 תזמורת הלב נשבר -וקובי אושרת  דוד קריבושי .23
 אותךלראות  –דוד שאול  .24
 חיים טובים יותר -דורי צנחני  .25
 להישבר -דניאל דהאן  .26
 לא מאוחר -דפנה דרוקר  .27
 שחורעורב  –טל רמון  .28
 ובחרת בחיים -יאיר פטישי  .29
 כשאת בכחול -יוני רנסיה  .30
 האם כבר הגעתי לפה  -יוסי בבליקי  .31
 ככה עדיף לי -יסמין מועלם  .32
 זה הגשם -יפעת בר סלע  .33
 בפרק  –ישראל בר און  .34
 ברכני -להקת הקינדרלעך  .35
 צליל מיתר -ואי עלי ל .36
 היינו עושים אהבה -ליאור נרקיס  .37
 Strong Arms -ליאת הבר  .38
 פשוט -לימור עזריה  .39
 בלי סוף -לירן רז  .40
 מדבר -מאור אלוש  .41
 ואיקץ -מירה עווד  .42
 שבוע -משה בן יוחנה  .43
 Can't You See -נוי אלוש ועדי אולמנסקי  .44
 עכשיו שירים -נפתלי אלטר  .45
 בוער כמו הרוח -נתי פוריאן  .46
 שנשארמה  -סינרגיה  .47
 We Dream -עדינה אבן זוהר  .48
 תל אביב חונקת -עדן טהרני  .49
 מה שאני באמת צריך -ברק וולווביק ואורי ארנד  ,אילן דמרי ,עובדיה חממה .50
 עלייך שירכתבתי  –עומר אדם  .51
 יש לנו את הכוח -אלי ומריאנו  ,רותם כהן ,נטע ברזילי ,משה פרץ ,עומר אדם .52
 Sweet Alice -עומר נצר  .53
 אז בואי -עופר לוי  .54
 אמונתי -עופר לוי  .55
 השיר שלך-אולמןעמית  .56
 זה גדול עליי -צליל שקורי  .57
 מפה עד ירושלים -קדחת  .58
 הערבכל  –קובי פרץ  .59
 דניאל -שורין אלאל  .60
 צבע -רוני אמיר  .61
 ולו ללילה אחד -רונן רוזנר  .62
 לקבל אותך בחום -שאולי  .63
 בקבוקים ריקים מאושר -שגיא להט  .64
 אהבה אוניברסלית -שימי רון ואלי בי  .65
 עד שתקרא לי שוב -שיר חיימוב  .66
 Pavement -שרון קליין  .67
 עור של פיל -תמר הלוי  .68


