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 השירים הנבחרים משבוע זה
 

 עדיין ילד –אמיר דדון  .1
 יש לי אותך –נסרין קדרי  .2
 אין יותר מועדונים –עדן חסון  .3
 הרוח )ערב( –אדם  .4
 הילד בבועה )ערב( –חמי רודנר  .5

 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא
 

 כמו שאהבנו פעם -בנות הטום  .1
 צמודיםרוקדים  -יין בורדו ’ג .2
 עודני חולם -דוד ד'אור  .3
 כמה לב -דודו טסה וזהבה בן  .4
 לא יוצאת לי מהראש -ים רפאלי  .5
 יפה בלבן -משה פרץ  .6
 שתי טיפות אמא -משה פרץ  .7
 אין לך סוף -נוי פדלון  .8
 בננות -סטטיק ובן אל תבורי  .9

 יום השישי -עומר אדם  .10
 The Gate -קמה ורדי  .11
 עד שבאת -רועי נויפלד  .12
 זוהר -שי צברי  .13
 גדול עלי -שיר לוי  .14
 כמה נורמלי -תומר יוסף  .15

 
 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים
 

1. Adl Vs Snoop Dogg - International Love 
2. Gershon - Everybody’s Got the Blues 
3. On-yame - I Feel It 
4. Stereo Tips - Two Years 
5. The Shimmers - Remembered Future 
6. Yuar - Summer Song 
 ביני ובינך -לוי אביחי  .7
 לא כל יום פורים -אופיר חדד  .8
 כשתבואי -אור פריי  .9

 זה לא נכון -אורן כדורי  .10
 בואי נדבר –אושר כהן  .11
 זמן ללב -אושר סופר  .12
 שנים 3 -איציק שמלי  .13
 דמדומי הסוף -איתי בורג  .14
 The Maze -אלון לוטרינגר  .15
 הודו לה' -אליהו בוזגלו  .16
 נמאס לי -אמיר ובן  .17
 רוצה לא רוצהכן  -אפרת פינק  .18



 

                                                                     

 הכל מושלם  -אתי ביטון  .19
 רשת חברתית -בור שיבר  .20
 דברים שלא היו צריכים לקרות -בן ארצי  .21
 יואב חייב למות -גל טבת  .22
 התרחקנו -דודו אהרון  .23
 עומד כמו סימן שאלה -דורון שלום  .24
 שביר -דני גלבוע, אמנון פישר ואשרת פחימה  .25
 ביום בו תאהבי פחות -האחים בן עזרא  .26
 אנה תלכי -הלה שלג  .27
 ג'מייקה מאן -הראל עבודי  .28
 נקודת מבט -זיו בן פורת  .29
  2019רוצה בנות  -חובבי ציון ועידו שוהם  .30
 שר שלמה ארצי -חיים איפרגן  .31
 דור -חנן בן ארי  .32
 לא מכאן -חשש אמיתי  .33
 רציתי שתבואי -טל בלו  .34
 חלקת אלוהים -יוני יעיש  .35
 האמת כבר מתה -יוסי פרץ  .36
 ג'אנם -יעלי דוידוב  .37
 על גג העולם -ישי לוי סגיב כהן  .38
 בכיתי בגללך -לורי וירון קדוז  .39
 מלכה חדשה -ליאת יצחקי  .40
 הדבר שאני חי בשבילו -מאור פרץ  .41
 עוד לילה –מה קשור  .42
 מחפש אותך באחרות –מוטי טקה  .43
 דוב –מוניקה סקס  .44
 מן עצבות שכזו –מוקי וברי סחרוף  .45
 רכבות -מיכאל ריפטין  .46
 תופרת -נגה קומאי  .47
 מקרה פרטי -עמי -ול וירון בןנויה ס .48
 תירגעי -נועה גפלה  .49
 סימן –נועם רמתי  .50
 נחכה למחר –נורית גלרון  .51
 תבוא מחר -נטלי גינזבורג  .52
 Woodstock -נינט  .53
 רוצי עם הלב –נסרין קדרי  .54
 בשביל זה אני חי -סלט גרוב  .55
 שונה מהנוף -עדן בן זקן ועדן חסון  .56
 הלוואי שתפנימי -עודד וייס  .57
 לעולם בעקבות השמש -עומר אדם  .58
 כבשת ת'עיר -עידו שיר ודורון ביטון  .59
 פינת ארלוזורוב -עידן ברוך  .60
 תצבטי אותי -עידן מסורי  .61
 דקירות קטנות -עמיר עזריאלי  .62
 לאהוב אותך יותר -ערן סופר  .63
 שמש ים -פאר טסי  .64
 מגנטים -פרויקט חיים שלי מארח את דנה ברגר  .65
 פרה פוסט טראומה -צד ג  .66
 בכל לילה - קובי בוקעי .67
 סופרמן -קטריקס  .68
 כנפיים -רוחמה בן יוסף  .69



 

                                                                     

 מחוץ לזמן -רויטל ויטיס  .70
 תגידי לו ביי -רון אברהם  .71
 מהרגע הראשון -רון לוי  .72
 שיר בחרוזים אדומים -רוני ידידיה וישראל גוריון  .73
 Winter -שון לו יון גלעד  .74
 אור באופל -שחר גוטמן  .75
 לב טהור -שמואל נעמן  .76

 

 

 


