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 24/09/19תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 קודש לחולבין  –אמיר דדון ושולי רנד  .1
 לדודמזמור  –אביתר בנאי ותמיר מוסקט  .2
 עץ האהבהתחת  –ופלורה יובל בנאי  .3
 הסופהכשנגמרת  –עדן חסון  .4
 )ערב( אהבתיארץ  –אביב בכר  .5
 )ערב( סכינים –נוי פדלון  .6

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבאר
 

 ארץ אהבתי -אביב בכר  .1
 עושה עם העיניים -אייל גולן  .2
 NYC -איתי לוי  .3
 קיץ שוב -אסתר רדא  .4
 קחי רק מה שטוב לך -גלעד שגב  .5
 תרגיש בבית -דודי לוי  .6
 חצי מכוון  -דני בסן ועמית ארז  .7
 פנינים -דניאלה ספקטור  .8
 אל תגידי -לירון עמרם  .9

 הכל שקוף -מרגי  .10
 סכינים -נוי פדלון  .11
 לרקוד עם דמעות בעיניים -עברי לידר ודי ג'י תומר מייזנר  .12
 לכל אדם יש חלום -עמיר בניון  .13
 Dont play with my heart -קרולינה  .14
 יהלומים  -שי גבסו  .15
 אף אחד -תומר יוסף  .16

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 
1. Anat Melamed - What Happens Next 
2. Eveline - Waiting For The Summer 
3. Karni Postel - Sugar Man 
4. RAHM - Something Different 
5. Rayjett - Highway 90 
6. Roee Lavan - Give It Back 
7. RT - Mashegen 
8. Shay Wize - Travel 
9. Walkie Talkie - As We Drown 

 אני איתו עכשיו -אביב טרנר  .10
 אולי תגידי - LTאביחי &  .11
 מתגעגע אל הגוף -לי אבישי בן תקווה ואבי בל .12
 אפס לךעשר  –אדיר גץ  .13
 יותר -אורי ביילין  .14
 יותר מתמיד -אורן ברג  .15
 גננו -איה כורם  .16
 Wake Up -איילאו  .17
 אינתי עומרי -איציק קלה  .18
 לא מקומי -אירית משה  .19



 

                                                                     

 ביום ההוא -איתי שוסברגר  .20
 בית הנזקקים לתהילה -איתי שטרית  .21
 מחיש ישועה -אלי בן ארי  .22
 אדם שחקן -אלי לוזון  .23
 מישהו שבר לי את הלב -אליה רוסיליו  .24
 הסיבוב הזה קצר -אסי זיגדון  .25
 קוצים -אשר לוי וקובי קלאר  .26
 משוגע -בצלאל דוד  .27
 בואי לים -ג'וני בי  .28
 נולדו לעשות אהבה -ג'קי אבן חן  .29
 אנחנו על המפה -אמאיה ’ג .30
 אדון הסליחות -גד אלבז  .31
 אדון עולם -גיל קופטש  .32
 The Observer -רטל גילי פו .33
 גלגלים -דורון רפאלי  .34
 בתוכי מסתתרת אשה -דורון שלום  .35
 לפני שאת הולכת -דורי צנחני  .36
 הלכה המדינה -דני גבאי  .37
 לא מבין איך -דניאל מזרחי  .38
 תני לו ללכת -הילה גיל  .39
 מודה אני -העורקביז  .40
 מחרוזת אוהב לחיות -הפרויקט של רביבו  .41
 רוצה עוד אור -השילוש הקדוש  .42
 מי אני -התאומים ממן  .43
 הפרח בגני -זוהר ארגוב  .44
 בין האור -זוהר זיגי ויסמן  .45
 היה לנו טוב -חיים איפרגן  .46
 בשניה הכי פשוטה שלך -טל גורדון  .47
 בנחל אכזב -יהודית רביץ ותמר אייזנמן  .48
 לא הייתי קודם -יוסי אלקה  .49
 באתי אלייך -יוסי פרץ  .50
  עוקד והנעקד -יזהר שאבי  .51
 םפרפרי -יחיאל כהן  .52
 חקיני -לואי עלי  .53
 הם מגיעים -ליאור כהן  .54
 מאז שעזבת -ליאור פרלה  .55
 שמע קולי -ליאת יצחקי  .56
 באמצע החיים -לירון בן שמעון  .57
 פוליטיקה –לפיד  .58
 ךרואה אותאני  –מאיה בוסקילה  .59
 רכבת סבידור מרכז -מאור טיירי  .60
 יש לנו קצב -אם ’מאיר אלפי ומלבי ג .61
 שמחה בליבי -מאיר בן דרור  .62
 קול חתנים במצהלות  -מאיר לחיאני  .63
 הכל עובר -אל מי .64
 כלום אהבה מילואים  -מירון אגר  .65
 Idea Of Fun -מיתר אלמוג  .66
 ספינה טובעת -מתתיהו בנד  .67
 Slt -נועה קירל  .68
 אישה קטנה עם כח -ניקול ראידמן  .69
 ותדמעטיפה  –נסרין קדרי  .70



 

                                                                     

 מסיבה -עדיאל עובדיה  .71
 נפתחנו -עופר קולקר  .72
 לקראת השנה הבאה -עמית פולק  .73
 המלחמה נגמרה -ענבר צברי  .74
 או לה לה -פורמולה  .75
 ישועתו -רבע לאפריקה  .76
 זמן -רומי אוזן  .77
 On Our Own -רועי רבינוביץ  .78
 בואי אגלה לך -ריף כהן  .79
 שיר נפלא -שאול צירלין  .80
 ולא אחר -שחר בר  .81
 תורת היחסות -שי גבאי  .82
 בדרכים -שי לב  .83
 לא ממהרת -שיר בדיחי  .84
 Blues for Jimi Hendrix -שלמה מזרחי  .85
 שואף -שרון עציץ  .86
 אני צועד -תמיר סטפר  .87


