
 

                                                                     

 כאן גימל

 17/07/18תאריך: 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 Estate -אבנר בנימין גנאם  .1
 ילדה -אופיר הדס  .2
 הולה ציקיטה - (המלאך)אופק אופק פרץ  .3
 Catch Me -אורי ער  .4
 In Jersalem -אטלנטיקה וסופי צדקה  .5
 בוא איתי -איגי וקסמן  .6
 טירוף מתוק –אייל גולן  .7
 כשתחזור -אירית משה  .8
 אהבת חיי -אלדד אשל  .9

 אושר אין סופי -אמנון ארזי  .10
 אחינו Chill-אנוש .11
  Lopez –אסף שלם  .12
 מאוהב -אף פעם לא היתה לי  .13
 את -גיא & איי  .14
 צבעים - בוחניק רון את מארח ויין גיל .15
 חטאים -גילי ארגוב  .16
 ההצלחה פירות - גראס פדרו את מארחים ספא ולהקת גיי ימבו'ג .17
 כמו תמיד -דאלי קדרון  .18
 Say Enough -דובי מרקובי  .19
 בממתינה שלך הלב - המלאך ואופק אהרון דודו .20
 זה איך - לוי דודי .21
 ההרים האפורים של הדרום - דותן .22
 לבן פסנתר - דיקלה .23
 שיר עכשווי - האוזי .24
 דם כחול -המסך הלבן  .25
 משהו קורה לי -הפרויקט של רביבו  .26
 זה לא הים -טל גורדון ועמר טייאר  .27
 לאן אלך -ידידיה בלחסן  .28
  הרוח הולך כך - אשדות יזהר .29
 שהכאב ימצא לו חברים –ים רפאלי  .30
 חשיכה-יעל קופלנד .31
 לא משנה מה -להקה והאתגר מויאלים  .32
 מסיבה יותר חארדקור -לוס כפרוס  .33
 יום 42 -פלד לורן .34
 שלך רק - נרקיס ליאור .35
 Childhood -סטמקר ליאור  .36
 לוייתן מצולע -ליאור סקר בשיריה של המשוררת ריטה קוגן  .37
 מטר זהב שחור -מאיה פסטרנק ורועי צמח  .38
 על משכבי בלילות -מורין נהדר  .39
 אף פעם לא תביני -מני גרוס  .40
 כוכב ים -מני ממטרה  .41
 ברוקלין -נימרוד שיקלר  .42
 הביתה  לחזור - שליט סהר .43
 Edge Of The Shore - עדי לוי .44
 I Couldn't Help Myself -עדינה אבן זוהר  .45
 ניקח לנו יום -עופר לוי  .46
 לב כנוע -עלמה זהר  .47
 תישא אותי לגבר -עמית חיו  .48
 איך היא מסובבת -עמנואל שחר  .49
 דרכים נסתרות -פיני חדד  .50



 

                                                                     

 הווה -צליל דיין  .51
 הפורץ הנוצץ -קלוד פרץ  .52
 כל הזמן -רוני דלומי  .53
 סובב כנרת - רונית יניצקי .54
 פעם מזמן - רונן פלג .55
 משוגעת  -רועי סנדלר  .56
 זמן פרוע  -רפאל  .57
 Take It As It Comes -רן גולני ושי להב  .58
 פשוט ככה - מימון שירי .59
 לאט –שקד קוממי  .60
61. OBD - רואים על הפנים 
62. The Drifter – Gone With The Flood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


