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 השירים הנבחרים משבוע זה

 לתמידבואי  –איתי לוי  .1
 שלי מתחתןאח  –דולי ופן עם מוש בן ארי  .2
 שבאתעד  –רועי נויפלד  .3
 )ערב(מותק מותק מותק  –פרל ותמר אייזנמן איתי  .4
 עלי )ערב(גדול  –שיר לוי  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 
1. Aveva - Color 
 לימונדה -אגם בוחבוט  .2
 עשר אפס לך -אדיר גץ  .3
 שבועיים -דיקלה  .4
 עד שתמצאי -דניאל ברזילאי  .5
 BEMET - BBBBBBטיפקס &  .6
 סוף אוגוסט -מזי כהן  .7
 מעלות 38 - ’נדב גדג .8
  תיבת נח -נקמת הטרקטור וברי סחרוף  .9

 Bonsoir -עדן בן זקן  .10
 רוץ איתי -רוני דלומי  .11
 יהלומים  -שי גבסו  .12
 הגבר שלך -שני פונה  .13
 אני עוד זוכרת -שרית חדד  .14

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר
 

1. Dorj & Melodiesinfonie - Shabur 
2. ELE - טיול 
3. Maya Rose - Contageous 
4. Perfekt Simple - Hello 
 שכינה ביניהם -אביעד דרף  .5
 עוד יבוא יום -אודי דמארי  .6
 אהובתי -אודי טייטלר  .7
 אל תגידי לי )לואו קוסט( -אורי ביילין  .8
 אולי היא תבוא -אורי גלילי  .9

 כמה טוב שבאת -אושר ביטון  .10
 ירושלמי –אושרי דיין  .11
 עוד געגועאוסף  –אייל גולן  .12
 אהבה בתענוגים -אילנה אליה  .13
 גיבור -איתמר אביסריס  .14
 אין לך סוף -אליה שאלתיאל  .15
 תן לי סימן -אלמוג טבקה  .16
 רוקדת על הבר -אמיל כהן  .17
 חצי מת -אריאל שליכטר דה לאון  .18
 סרט אהבה -ביטניק  .19
 ליידי ליידי  -בן גרנות  .20
 קארמה וטקסט -בר עושה ראפ  .21
 להמשיך לאהוב -גד אלבז  .22



 

                                                                     

 אוגוסט -גחליליות  .23
 אתה לא בסדר, אתה -א יהודה גי .24
 מים רבים -גיל קפטן  .25
 מה ראפרים רוצים )הופעה חיה(-ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא  .26
 לא מובן מאליו -קו אייזנברג ’ג .27
 אנלא מוצא זמן -דביר שפיגל  .28
  האישה שאיתי -דויד ברוזה וז'ואן מנואל סראט  .29
 צל מעליי -דוד ארבל  .30
 העולם יכול -דוד בן דיין  .31
 אותך -דניאל ברקת  .32
 צד שמאל -דניאל גמליאלי  .33
 כלום לא השתנה -דניאל וינריב  .34
 פמפושקה –דניאל סלומון, דנה עדיני ובן ארצי  .35
  Fool -הדר סופר  .36
 מחרוזת עד סוף הקיץ -הפרויקט של רביבו  .37
 הקצב של הזמן -זיו שליט  .38
 Heavy Winter Suit -חלי ברוכי  .39
 רחם  -חן לב ארי  .40
 הקצב של הזמן -זיו שליט  .41
 Superman –חנה גור  .42
 שאפנה מבטילאן  –נה טו .43
 כי ככה זה נראה -טוניק קלוניק  .44
 רומנטיערב  –טליסמאן  .45
 הקיץ הזה -יאיר לוי  .46
 דויד המלך -יי ’יאנג די ג .47
 השער הנסגר -יגאל שמעוני  .48
 כי הננו גם מה שאיבדנו -ידידיה בלחסן  .49
 לא מחפש תשובות -יהונתן בן סימון  .50
 דיזינגוף -יובל נוח  .51
 געגועים –יורם גרמה  .52
 מקסימום -ילדי בית העץ עם יאיא  .53
 בשובה אל ביתי -יניב רם  .54
 צריכים היינו לחיות במדבר -ח שפירא יפת .55
 חיוך על הפנים -ישי סיידוף  .56
 צביטה בלב -לואי עלי  .57
 איך עזבת -ליאור ארבילי  .58
 החבאתי חולצה -ליעד כהן  .59
  פועם בי -מאיה אברהם  .60
 תחזיק חזק -מאור תיתון  .61
 ליל קיץ -מאיר כהן  .62
 אוהב אותך -מיאל  .63
 אהבה זה החלק הקל -מיקה הרי  .64
 Let the waterfall -מיקה שדה  .65
 כביש אחד -מרכוס  .66
 כולו שבת -משפחת ואך  .67
 הרגלים -נדב עדר  .68
 Nionso –נוי מאירסון  .69
 לילה –נורוז ואורי שוחט  .70
 דף חדש -ניר פוראי  .71
 אנשים –נעמי ייבין  .72
 מה לה מהשה  –ת ריינס נערו .73



 

                                                                     

 קראיטו -מארס סאבלימינאל ולטס  .74
 יפית שלי -סיון דיין  .75
 מסתגרת -סיון נווה דרי  .76
 לקחת את ידי בידך -סלב אנונימי  .77
 וזכרתי -ספיר וולך  .78
 עבודה זמנית -עבודה זמנית  .79
 תן לי סימן -עדן ברזילי  .80
 תן להכל להתפוצץ -עופר טיברין  .81
 למענך -עידן יניב  .82
 אוורסט -ענבר אללי  .83
 לב שנשבר -ענת עלמה ורמוט  .84
 Everything Can Be Yours -ענת מושקובסקי  .85
 העניינים הרגילים -ערן שקולניק  .86
 כשתבוא -צליל שקורי  .87
 רואה אותך בכל מקום -קובי סנדהאוס  .88
 קם בבוקר -קורל ביסמוט  .89
 אנימי  –קרן פלס  .90
 חם –ראש גרוב  .91
 Thoughts -רביעיית שרה בנאסולי  .92
 70בנות  -רובי ראובני  .93
 פרא אדם -רון פרץ וסולג'יי  .94
 שחור ולבן -רותם חן  .95
 שמחההזמן של ה -שלום ברנהולץ  .96
 התחלות חדשות -שראל סופר  .97


