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 השירים הנבחרים משבוע זה

 )יום( בלילה 12 -רוני דלומי  .1
 )יום( מפחד עלייך -מירי מסיקה מארחת את איזי  .2
 )ערב(להרפות  –נועם בנאי  .3
 )ערב(הלב כואב  -אלון אולארצ'יק  .4

 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. The Paz Band - Never Far 
 חיכיתי -אגם בוחבוט  .2
 תחנות –אדיר גץ  .3
 לתוך הלהבות -אורן ברזילי  .4
 מה חשבתי כשקרה -אילן וירצברג  .5
 המחשבה על המים -אילנית  .6
 הלב כואב -אלון אולארצ'יק  .7
 חוזר ועולה שם -אלון עדר ולהקה  .8
 מקום אחר -אליעד והלהקות הצבאיות  .9

 הלב שלי על מאתיים -אהרון דודו  .10
 הו ליבי -לה דיק .11
 בחיי -הראל סקעת  .12
 אותו חלום -זהבה בן  .13
 על הספה -כרקוקלי  .14
 להרפות –נועם בנאי  .15
 ותזרום –סהר חגי  .16
 מחשבות על אהבה -עידן חביב  .17
 את לא נשארת לבד -עידן רייכל  .18
 לך לך -עקיבא  .19
 נפשי צמאה -צליל דיין  .20
 יפה שבא לבכות -רמי קלינשטיין  .21
 משהו אחר -רן דנקר  .22

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Age in a Box - Rush 
2. L.K.O – Striptease 
3. Pop Up Music - לרקוד ולזוז 
 עולם הפוך -אבי בניון  .4
 פשוט אנשים -אבי פרץ  .5
 בין כל הטעויות -אביב בן  .6
 חבק את עצמך -אבן שוק  .7
 מי הוא האחד -אדם  .8
 Bad Boy Prod. by Henree -אוריין רון  .9

 אהיה בכל מקום  -אייל גולן  .10
 מר וגברת ישר -אלה רונן  .11
 The Bees -אליעד גרין  .12
 ועכשיו -אלמוג כהן  .13
 עמוק -אצי טל  .14
 שמש חמה -אקו  .15



 

                                                                     

 כך נפשי -בינת אל פאנק  .16
 בדרך אלייך -בני זהבי  .17
 בוא איתי -בר אלוני  .18
 על הוואן -ג'אמאיה  .19
 את דומה לי  -גיא זו ארץ  .20
 כיוון מסוים -גן הפעמון  .21
 מי זה -דוד דהרי  .22
 שם -דורון שפר  .23
 Exit -דותן רמות  .24
 בלוז אלול -דנה ברגר  .25
 סובארו לבנה -האדם האחרון  .26
 בדירה במרכז העיר -המסעות  .27
 חכי שאחזור -הראל מויאל  .28
 ילדה של סתיו אחד -זוהר ארגוב  .29
 ארטיק -טל פליישר  .30
 לא חוזרת חזרה -טלי מן  .31
 להחליף את הכאב -יוסי ג'ייקובס  .32
 הוא עלה -יוסי פיין ובן אילון  .33
 הוראות הפעלה -יורם הררי  .34
 טעמים -יניב מטרי  .35
 אבא -יעל בלז  .36
 אהבה בטוחה -יעל נוסבאום  .37
 באור הזה -יציאת חירום )אלכס טופל(  .38
 מתחיל להתבגר -ירדן אזולאי  .39
 שיר הבלבול -לוס כפרוס ודורי בן זאב  .40
 Queen Of Hearts -ליאור בן דוד  .41
 שלא ייגמר -ליאת גוריש  .42
 לאן -לירון עמרם  .43
 צועק ברחובות -מוטי טקה  .44
 All The Way -מרב גולן  .45
 שני קבצנים וחמורון -מתי סרי  .46
 מזל שאני לא שם -נאור אינדיק  .47
 ליהודיםמנוחה ושמחה אור  -נדב גדליה  .48
 תחנה בזמן -נופר גנור  .49
 פעם בחיי להיות אחרת -נורית האן זיגלר  .50
 אותו דבר -נטע ברקמן  .51
 כמו שאהבנו מזמן -ניר אמבר  .52
 סוויש -נתי חסיד וטוכטי מארחים את שלומי אלון  .53
 הפרח שלך -סער קולביץ  .54
 בלילות -ספיר סבן  .55
 Take Me High -עדי אולמנסקי  .56
 חצי משוגעת -עדן גבריאל  .57
 מאושרת בלעדיי -עומר אדם  .58
 התופת -עקבות בחול   .59
 שש שעות -פוטו מריאנה  .60
 צל -צל  .61
 נפשי צמאה -צליל דיין  .62
 נסיעה לדרום -רובי קסוס  .63
 לכת לנצחל -רון כהן וליאל  .64
 על קו החוף -רונן פלג  .65
 חוסר תקשורת -רועי פיינמן  .66



 

                                                                     

 רמה אחרת -ריקו  .67
 Macha -שגיא אבוטבול  .68
 החור -שושו אפשטיין  .69
 אל תאמרי להתראות -שי פרי  .70
 היפיפייה הנרדמת -שי רדעי  .71
 זה רק שנינו -שיקו סיני  .72
 הנה היא עולה -שלומי אביעד  .73
 צל ומי באר )בהופעה( -שלושתנו )חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז(  .74
 Northern Star -שני וייס  .75
 שי )עם יהודה פוליקר( -שרים הדודאים  .76
 ילדה מאושרת -שרית אביטן  .77
 מים –לדר תובל א .78

                                                                                          


