
 

                                                                     

 כאן גימל

 22/01/19תאריך: 

 

 השירים הנבחרים משבוע זה

 מה את מרגישה -עידן עמדי  .1
 יום יפה - 6התקווה  .2
 )ערב( לי זה לא מספיק -אברהם טל  .3
 )ערב( Slave -אבבה  .4

 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. A-WA  - Mudbira 
 Slave -אבבה  .2
 לי זה לא מספיק -אברהם טל  .3
 אהבה ראשונה -גולן אייל  .4
 לב רעב -אלישע בנאי וארבעים השודדים  .5
 צלילי הליל -ארז לב ארי והחליפות  .6
 גוסס עליך -ארקדי דוכין  .7
 משהו טוב -דוד ד'אור  .8
 דבר אלי -דנה ברגר  .9

 Everyone (And Their Mom) -האנג'לסי  .10
 משאירים לאחרים -לירן דנינו  .11
 בלי עין הרע -מאור אדרי  .12
 ידענו לרקוד -מוניקה סקס  .13
 סטפאני –מיקי גבריאלוב וקורין אלאל  .14
 לבד –ועם בנאי נ .15
 באתי לחלום -נתן גושן  .16
 צריכה שתגיד לי -עדי אולמנסקי  .17
 תגידי לי שטוב לך -עומר אדם  .18
 Whiskey -עומר נצר  .19
 אוטובוס אחרון לחיפה -עילי בוטנר ומשי קלינשטיין  .20
 צאי לטיול -ענבר צברי  .21
 אהבה שלי -קובי אפללו  .22
 מחר -רונית שחר  .23
 בלילות –רותם כהן  .24
 אתה חסר לי -שלומי שבת ופבלו רוזנברג  .25

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 שר לך -אדם  .1
 ראה אנכי - אהרון פרוכטר .2
 קודם אני ואז אתה -אוהד דוידי  .3
 על הספקטרום -אוהד שחר  .4
 היי גיאל -אופק אדנק ושאנטי  .5
 עדן שלי -אורי עופר  .6
 רוח סתיו -איילה לוי  .7
 לזמן יש דעה מגובשת -אילן וירצברג  .8
 האור שבתוכך -אלמוג כהן  .9

 הושענא -אסתר רדא  .10
 לא מה שחלמנו -אתי ביטון  .11
 פרפר מתממש -בן זלץ  .12
 כשהכסף מדבר -ני כץ ב .13
 שברי אהבה -בצלאל דוד  .14
 מנהטן -גל אבלי וענת בן חמו  .15



 

                                                                     

 האם -דניאל דהאן  .16
 מתעורר רצון -דניאלה בוס  .17
 היום -ההרצלים  .18
 כל יום -הילה כהן אלעזר  .19
 שומר עליך -הראל מויאל  .20
 פה בפנים -ורד גובר  .21
 אבא נזכר בנערות -חגית לירון  .22
 זה החתן -חזי פרץ  .23
 או אניאתה  -חן כהן  .24
 מקום נכון -חני אז  .25
 כמה מנגינות -יואב יצחק  .26
 לפתוח את הלב -יובל דיין  .27
 אבא -יוחי גבע  .28
 למדני -יונינה  .29
 המזח שראה הכל -יקיר הלל  .30
 שפוי בעולם -ליאור מיארה  .31
 תנשום -ליאת אליהו  .32
 Not Like You -מאי זיו  .33
 אבא שלי -מאי קריטי  .34
 מקום אחר -מאיר קמחזי  .35
 עברנו לפרברים -הבר מולי ואווזי  .36
 אל תקח לי עוד -מיקה אלה  .37
 דיסה -מן יהל  .38
 עוד יום שעובר -משה כורסיה  .39
 הליצן -מתי סרי  .40
 שלכת -נאור דנין ונרקיס  .41
 בום בלב -נופר סלמאן  .42
 סימני אהבה -נתנאל סבג  .43
 אבא -סול  .44
 פעימות -סמדר רונן  .45
 מאיה -עדן ורד מרי  .46
 ושוב בוכה -עדן יוסף  .47
 כשרוחות הזמן -יכרט עודד גדיר ורפי וי .48
 לעצום עין -עומר קורן  .49
 כאן עקבותייך -ענבר רז ואלעד כהן  .50
 לא לקנא -עציון מאיר  .51
 בבטן -פיני טבגר  .52
 Whatever Will Be -קמה ורדי  .53
 חצר ילדותי היפה -רוית ניב  .54
 קח לך אישה -רונן פלג  .55
 נאסף הוא אסף -רפאל בכר  .56
 רגע -שאול מרגלית  .57
 למדני -שורשי השמיים  .58
 סוף  -שחר כהן והערק רוקס  .59
 לא יודע כלום -שמעון ולוי  .60
 שוברת שתיקה -שריתה  .61
 לצעוק חזק -תום אקו  .62
63. Gobbolino - Tell Me To Leave 
64. Loren Noyman - Blue 
65. Moon Landscape - Overdose 
66. Naama feat Guy Yahel - Keep Your Head Up 
67. Oren Lev - Abra Kadabra 
68. Sheli - So Many 
69. Tomer - Wicked Game 



 

                                                                     

                                                                


