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 השירים הנבחרים משבוע זה

 Nana Banana -נטע ברזילי  .1
 מתגעגעת -נתן גושן  .2
 מעבר לנהר -קרן פלס עם רון בוחניק  .3
 מחפשת )ערב( -זהבה בן  .4
 לך עם האמת שלך )ערב( -עדן מאירי  .5

 
 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 הלוואי -רדא אסתר  .1
 מטורפת -אתי ביטון  .2
 מה הוא יודע -האולטראס ואושר כהן  .3
 העברית החדשה - 6התקווה  .4
 מחפשת -זהבה בן  .5
 דור -חנן בן ארי  .6
 חזרתי -יואל שמש ומיה יוהנה  .7
 הלב שלי עומד למכירה -מאיה בוסקילה  .8
 לך עם האמת שלך -עדן מאירי  .9

 כשאתה בא אליי -עמי נגר  .10
 

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Age is a Box- Shooting On the Radio 
2. Bilgo - בררה 
3. Heliocentric - Bluberry 
4. Lady & Jo - And I am 
5. Lucille Crew and Iro - This Day 
6. Maya rose - Unforgettable 
7. Parts - False Dreams 
8. RT - Chit Chat Baby 
9. Sweaty Machines and Izhar Cohen - Blue Jeans and Bloody Tears 

10. Vitis & Strier - Midnight Summer Dreaming 
 מכה אהבה -אביחי לוי  .11
 The Folk Stoners -אורי רונן  .12
 רוני -אייל הר נוי  .13
 צור -איל הלר והדר אלפי  .14
 לא יכול להישאר -אילאיל  .15
 In My Arms -איתי סופר  .16
 יום אמיתי -איתי שטרית  .17
 תתמכרי אליי -אלדד אוחיון  .18
 Flying -אליה סממה  .19
 יונתן -בר אלוני  .20
 Keep Your Head Up -גיא ויהל עם נעמה  .21
 עולם של שלום -דן סלומון  .22
 לשם -דניאל דהאן  .23
 אורות -דר עמית  .24
 2019שירת הסטיקר  -חש מארח את תזמורת פירקת אלנור הדג נ .25
 יותר מדי מאוחר -הכי סמטנקה  .26
 אני בחופש -הלל מורן  .27



 

                                                                     

 מישהו -הפיל הכחול  .28
 אופללה -יאמאס  .29
 תן לחיות -יואל אורן  .30
 להיות -יוסי נמני  .31
 מסיבות -כרמלה והאורחים הנוספים  .32
 מישהו לעכשיו -מאור גמליאל  .33
 כשכל זה יגמר -מור ממן  .34
 סאבלט בשפירא -צת במוח מפר .35
 בסוף של יום -נדב יעיש  .36
 יפה כמו השמש -נתי לב  .37
 Mama -עומר מרגלית  .38
 פוזה -סגל וכפיר צפריר  69עומרי  .39
 עננים -עומרי סבח  .40
 עכשיו נשארנו שנינו -עידן רייכל  .41
 הסכר -עלמה דניאל  .42
 אין יותר מקום -צוריאל זיגדון  .43
 גבר של אבא -רונן פלג  .44
 חפצים מיותרים -רונצבי טרוטוש  .45
 ילד שחולם -רועי לבס  .46
 עוד נשיקה אחת -רפאל  .47
 לגדול -רפי כץ, ליאת רוזנברג וחברים  .48
 פיבי -שחר גוטמן  .49
 זה לא סוף העולם -שיקו סיני  .50
 אל תקרא לי אלה -שיר בראל  .51
 מיסטר מאצו -שירה מרגלית  .52
 יםיש כל כך הרבה שיר -שלווה ברטי  .53
 דג של חולות מתוקים -שלום גד  .54
 איך אני אעז -שקד מולכו  .55
 Shepard -תמר עזרן  .56

                                              


