
 

                                                                      

 כאן גימל
 24/03/20תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 תלהמשיך ללכ -גיא ויהל  .1
 ההכוכבים בוכים בליל -דולי ופן עם שירי מימון ודודו אהרון  .2
 יבא ל -זהבה בן  .3
 ףשירו של שפש -ליאור נרקיס, עומר אדם ומשה פרץ  .4
 (שנה של אזרחים )ערב -פוטו מריאנה  .5
 (נגמר הזמן )ערב -שי נחייסי  .6

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 לעולם -אבי סינואני  .1
 אור -אודיה אזולאי  .2
 דרכים פשוטות -אושר בחתה  .3
 לא לבכות -איה זהבי פייגלין  .4
 מכאן ועד הנצח -אייל גולן  .5
 יחפה -איתי לוי  .6
 רוח באה הימה -איתן דרמון  .7
 הלב -אסי מנדל  .8
 אין שקט -דודי לוי  .9

 אלף כינורות -ים רפאלי  .10
 גלי לי  -מאיה אברהם  .11
 תזכור הכל -מוקי ועברי לידר  .12
 חוה  -מירי מסיקה  .13
 רק אתמול היית כאן -משי קלינשטיין  .14
 כמו בכל בוקר -נוי פדלון  .15
 כשתבוא -עדן בן זקן  .16
 את חסרה לי -עדן חסון  .17
 חופשי )להיות כל מה שבא לי( -עידו מימון, נועם עמית וכהן  .18
 מפה לשם -עידן עמדי  .19
 העיר הזאת -צליל דנין ורן דנקר  .20
 כמו ירח -רון בוחניק  .21

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר

1. Miss R.S - Damaged 
2. Pattie - I Only Want To Be With You 
3. TiTro & Fred - words floating (ft. alma gov) 
4. Tom Campione and Maya Rose - Anthem 
5. YADO - אתה פה 
 ברוכים הבאים לגיהנום -אבטיפוס  .6
 שערי המבוכה -אביגדור  .7
 אלחי -אביגדור גביש  .8
 אהבת אותי ככה -אבירם נחום ואלי זרביב  .9

 לאחור -אברסט  .10
 Falling -אגת  .11
 עוד –אור גולן  .12
 םרדומי -אוראל צפרוב  .13
 מחכה לך -אוריין שוקרון  .14
 מענה אנושי -אורן לוטנברג  .15
 חלום -אילון קרני  .16



 

                                                                      

 שיר שמחה -אליאב חורי  .17
 דיוק –אליעד גרין  .18

 הלפני הנפיל -אלמוג טבקה והדר  .19
 אבינו מלכנו -אלקנה מרציאנו  .20
 גליה -אפולו  .21
 באהבה תקבל -אריה קרלינסקי  .22
 רהשיר של עומ -ארקדי דוכין ואיזי  .23
 2048 -בית ספר לנבואה  .24
 כשאובד היופי -דוב שרר  .25
 2020 -דודו שי כהן  .26
 לנשום -דולב פרנקל  .27
 כשהיא תולה כביסה -דורון שלום  .28
 פה בארץ חמדת אבות -הורה גרוב  .29
 מי ישמור עלי -הילה זהרור  .30
 No More Corona -של שי וגלית דגן )גיגיגיגונת(  הפרוייקט .31
 אותו חיוך רק בשחור -הפרויקט של הפרידמנים  .32
 רווקה לעוד דקה -התאומים ממן  .33
 גבעות גורל -טל אורן  .34
 שעת רחמים -יואלי דיקמן ומוטי גרינבוים  .35
 אני יכולה לבד -יונינה  .36
 שעה אחת -יוסף קרדונר  .37
 קשה עברית שפה -יפתח שלגי  .38
 Earth Is Trembling -ירחמיאל  .39
 תחנות הזמן -ליאב רז  .40
 רגע של שמש -ליאת כהן בן שושן  .41
 במרדף של החיים -ליבי  .42
 אפלטוני -לירז יחזקאל  .43
 מחר יהיה יום חדש -מאיר ברוק  .44
 הכל עובר -מיאל מסוארי  .45
 השרדות -מיכאל ריפטין  .46
 וד שירע -מיכל שחר  .47
 גשם אנגלי -מיקה הרי ואלון לוטרינגר  .48
 את בצבעים -משה בן יוחנה  .49
 בכל זאת הגענו -מתי שריקי  .50
 רוקדת בשבת -נאור אורמיה  .51
 סוד -נדב קציר  .52
 feelin good -נועם פור  .53
 רפאל -נפתלי כלפה  .54
 תראי מה עשית -סטפן לגר  .55
 האם זה סוף העולם -עובדיה חממה  .56
 פתאום באמצע החיים -עודד בר  .57
 אבא גם -קורן עומר  .58
 מלכודת האהבה -עמית הלוי  .59
 Clouds Of Dust -ערן שקולניק  .60
 אם שבצ'י -קרן אלון גולן  .61
 מאמין בניסים -רגב הוד  .62
 תאכל לי את הלב -רומיה  .63
 תחשוב חיובי -רומן גרין  .64
 עד שיהיה לי טוב -רון דבני  .65
 להסתכל ולשתוק -רון מיה  .66
 ן לה ללכתת -רונן מטבבו  .67



 

                                                                      

 מה עם הלילות -רותם חן  .68
 כמה זמן -רז  .69
 קשת בענן עשן -רייסקינדר  .70
 אדם צעיר חולם -שוקי הלחמי  .71
 צועני בשדה -שחר מזושן  .72
 כל מה שיבוא -שירי אלקבץ  .73
 Time -שרה שפילמן  .74
 מנותקים -תום להב  .75
 בואי ניפגש -תמיר מזרחי  .76


