
 

                                                                     

 כאן גימל

 04/09/2018תאריך: 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 לא מבקשת רשות -אבישג זיו  .1

 לסלוח ולשכוח -אדיר גץ  .2

 סליחות -אודהליה ברלין  .3

 מקסיקו סיטי -אולסטארז  .4

 אחות קטנה -אופיר ביבי  .5

 איך קורה -אור כהן  .6

 אסתדר לבד -אייל גולן  .7

 כמעט שנתיים -איתי לוי  .8

 קוסטה ריקה -נס מארח את ניב גולד אל טוגא .9

 ילד -אלופי הזוגות  .10

 סימן -אניה בוקשטיין  .11

 זמן עצמי -אניטה לוי  .12

 יונתן -ג'ינג'יות  .13

 גלו אותי -גדי קליכמן  .14

 עלא סלאמתכ -גוסטו מארח את מירי מסיקה  .15

  Dancing All The Way -גיא מזיג  .16

 אם סיסרא -גמזו בלוז בנד  .17

 חלון ולב -דוד בן דיין  .18

 האנשים הלא נראים -ברוזה  דויד .19

 בועטת במוסכמות -האוזי  .20

 סינדרלה -האולטראס מארחים את נועה קירל  .21

 לעוף  -האחים אבן צור  .22

 מחרוזת הבית הישן -הכל הפוך  .23

 Violent Flowers -זואי פולנסקי  .24

 קרן אור -זלמן שטוב  .25

 טעיתי -חיים ישראל  .26

 געגועים -חני דינור  .27

 מודה אני לפניך -חנן מזור  .28

 בית הספר בלוז -יואל אורן  .29

 נעליים חדשות -יואל משה  .30

 שיר ערש -יונית שקד גולן  .31

 ארלט -יערה שאוליאן  .32

 אסף גרנית -לוקץ'  .33

 רק שלך -ליאור נרקיס  .34

 כוכב -ליאת גוריש  .35



 

                                                                     

 תן לי -ליה קרדוניס  .36

 הלילה מסיבה -מאי קריטי  .37

 Someday -מיקיאגי  .38

 טוב  -נדב אזולאי וגיל נמט  .39

 חלש מידי לב -נופר סלמאן  .40

 הבעתי -נמרוד קינן  .41

 מאז שאת פה -נתנאל  .42

 חופשי -סאבלימינל מארח את עמית שגיא  .43

 גומיגם -סטטיק ובן אל תבורי  .44

 שיכורים -עדן חסון  .45

 שורשים -עופר שריקי  .46

 Love Me -פורמולה  .47

 איתך -צחי שלמה  .48

 תודה לך מאמי -קובי פרץ  .49

 הגיע הזמן ללכת -קלוד פרץ  .50

 Your Ghost -רבקה זהר  .51

 כל הזמן -רוני דלומי  .52

 מרסי - Xרועי סנדלר והברינ .53

 מי יציל אותנו -רותם כהן  .54

 Avida -וקה ’רותם כהן וז .55

 תפוז שקיעה -רמי קלינשטיין  .56

 שנה טובה -שדרני קול חי מיוזיק  .57

 דע בני אהובי -שולי רנד  .58

 תמונה מיותרת -שי חזן  .59

 פרח שנבל -שלישיית האחים אהרון  .60

 עיישה -גבעתי  שרי .61

 אני לא בוכה -תמיר גל  .62

63. O.D feat ASYA - Reflection 

                                                          


