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 השירים הנבחרים משבוע זה

 לקחת את המפתחות –איתי לוי  .1
 איפה את –אליעד  .2
 ויטני –שירי מימון  .3
 הלכנו לאיבוד )ערב( –וקסמן  איגי .4
 ביום ובלילה )ערב( –אריאל סגל  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 וסלחתי לך -אביב גפן  .1
 איזה שבוע -אדיר גץ  .2
 סע -איילה אינגדשט  .3
 כלום לא טעים -אלדד כהן  .4
 מבול -דודו אהרון  .5
 כל מעייני -המשקפיים של נויפלד וישי ריבו  .6
 עוד שתיקה -התבלינים  .7
 לשחרר אחיזה -יאיר לוי  .8
 If You Want to Travel -יונתן רזאל  .9

 לבדי -ישי לוי  .10
 תנו לי דקה -’ נדב גדג .11
 לפני שהכרתי אותך -נסרין קדרי  .12
 מה עבר עליי -עדן חסון  .13
 היית לי טעות -עדן מאירי  .14
 מי ישמור על שנינו -עילי בוטנר  .15
 צעדים במים -פרום  .16
 מה נשאר לי -אפללו קובי  .17
 קיים -רז שמואלי  .18
 תגיד שאתה כאן -שרית חדד  .19

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Albert Tales - Going Down 
2. AllTooHuman - About First Impressions 
3. Amity Band - Celluloid Eyes 
4. Angelic Circus - Riders of the Presence 
5. Avri - Growing Strong 
6. HYPE - אני לא מתאהב 
7. Inbar - My reality 
8. ZoZo Ginzburg - Filthy Morning 
 השבעתי  -אבי מן  .9

 פודרה ואבק -אוהב חממה  .10
 ריבונו של -אוראל חיים  .11
 גרם 9 -אורות הערפל  .12
 אמיתי -אורי ברינקר  .13
 מאמי די -אורן כדורי עם אמיר ובן  .14
 חיכתה לי שאלך -אושר סופר  .15
 סיבוב אחרון -אידר פרי  .16
 מוזה -איילת אבני  .17
 מתוך הסנה -איתמר אביסריס  .18
 הכל מתרחק -אלטנוילנד  .19



 

                                                                     

 My Amazonas Hope -אליזט  .20
 קוראת בשמי -אפטרלייף  .21
 בלונים  -אפק לאמור  .22
 טוב לי ככה -אפרת קולברג והקפוצים עם איתי פרל  .23
 איסלנד -ארוס ותנטוס  .24
 עוד מעט -אשר לוי  .25
 הלכתי לאיבוד -בן גדסי  .26
 מת ולא ידעתי הייתי -בן נרדי  .27
 מה שאומרים עליי -בר שהרבני  .28
 חייב חברה -ברוסי  .29
 עלי תאנה -ני בן תורה ’ג .30
 זוכר אותך -גדי פיינגולד  .31
 נחיה כמו עשירים -גיא יהוד  .32
 אין ייאוש -גילעד בראונשטיין  .33
 היה לך טוב איתי -גל רון  .34
 דרכים -דוד כהן  .35
 2020 -דודי בוזגלו  .36
 איש פשוט -דודי פרישמן  .37
 Pretty Little Picture -ת דותן רמו .38
 ציפורים  -דנה עדיני  .39
 סוף עונה -דקל וקנין  .40
 מטוס -האוסטרי  .41
 הכל חוזר -הדר פרג'ון  .42
 זכרונות -ורדינה כהן  .43
 ניגון חיי -זוהר בושארי  .44
 על הפנים -טוני ריי  .45
 שרפתי -יהונתן בן סימון  .46
 לב יהלומים -יונתן טל  .47
 מסיבה -יסמין מועלם ושקל  .48
 מפחיד להיות אישה -יעל טאוב  .49
 All The Same -ירחמיאל  .50
 חור בחזה -לוטם אהרון  .51
 גם אתה -ליאל אשכנזי  .52
 עוד צעד -מיכאל גוטליב  .53
 גם אני -מיכל אהרוני  .54
 גורע וזורח -מיכל ברלצקי  .55
 גשם אנגלי -מיקה הרי  .56
 שיר המשפחה -מלכה קליפה  .57
 מודה -מרדכי מאיר  .58
 רגעים מכאן -לל משה ה .59
 אני איתך -נועה בנתור  .60
 מושיטה תיד -נוף  .61
 יוליה -ניצן אשל  .62
 אל תשתני לי -נתי פוריאן  .63
 השמש שלי -סוף סלע  .64
 אל תזרוק -עבודה זמנית  .65
 אם תגור הילדה -עידית צין  .66
 בו סובניר -קיפוד  .67
 מתמיד בתנועה -רון דרך  .68
 טוב לי בעולם -רן עמיעד  .69
 Pagati -שגיא אביטבול  .70



 

                                                                     

 אתה כאן -שוקי  .71
 I Dont Believe in Love -שי וואיז  .72
 תורת השם תמימה -שיר למען השבת  .73
 שבילים של שקט -שיר מרדכי  .74


