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 השירים הנבחרים משבוע זה

 יסמין. שיר על נייר זכוכית -ברי סחרוף  .1
 גלבי -נרקיס   .2
 קעקוע על הלב )ערב( -איתי לוי  .3
 ככה פשוט )ערב( -סי היימן  .4

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבאר

1. Benjamin's Brother - Glory 
2. Dennis Lloyd - Never Go Back 
 אפס מאופס -אדיר גץ  .3
 נכון שאהבנו -אליה גבאי  .4
 הלוואי -אסתר רדא  .5
 זה עוד לא אבוד -יין בורדו ’ג .6
 לראות -גיא ויהל  .7
 שעות 24 -& אושר כהן  Vivoדודו אהרון מארח את  .8
 ניצוץ שלא אבד -דני בסן  .9

 צדעומדת מה -דפנה דקל  .10
 נזרוק הכל לים -זהבה בן  .11
 האביב חזר -יקיר הלל  .12
 תופסת -כרקוקלי  .13
 כותב שירים -מאור אדרי ומוקי  .14
 הלב שלי עומד למכירה -מאיה בוסקילה  .15
 גלגל ענק -נוי פדלון  .16
 מתגעגעת -נתן גושן  .17
 משהו חדש -סתיו שמש  .18
 איך את אוהבת -עדן חסון  .19
 כפיות -עדן חסון  .20
 שלוש בלילה -רית אביטן פאר טסי וש .21
 תעשה שיבוא -רז שמואלי  .22
 קו העוני -שי צברי  .23
 נשימה –שירי מימון  .24

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Didkule - Love Yourself 
2. Fog - Take It Or Leave It 
3. Garden City Movement - Miss You (Under Shimokita Sky) 
4. Gobbolino - Places I Go 
5. Isadora & Rotem Bar Or (theAngelcy) - Mother Lover 
6. Lady Silver - Come Dance Tonight 
7. Oy Vey - Stardust Explosion 
8. Prey - Rayjett 
9. Romi Kovos - Disappear 

10. Sangit - Child of War 
11. Smadar Maday - Breathe 
12. Sun Tailor - Trials & Troubles 
13. Tom -Take Me Home 
 גאולה -אדם  .14
 תמיד איתך -אורי ברכה  .15
 הגאולה -אריאל זילבר  .16



 

                                                                     

 כועס -ארקדי דוכין  .17
 אחות קטנה -גאיידה  .18
 אבי שמואל נחום -גל טבת  .19
 עד אין סוף -דני גרנות  .20
 תוגת יום שלישי -דריה ורד  .21
 שנינו גוף וחשמל -ההרצלים  .22
 סוכן חשאי -הנוכלות  .23
 מור -כל מה שרציתי  -השילוש הקדוש  .24
 אלה תדמור -ואלס  .25
 סוד מחשבותייך -ויקו  .26
 צרבת -זולי  .27
 אמצע מאי -חיים איפרגן  .28
 מזכיר לי אותך -חן כהן  .29
 למען כולנו )שיר הבחירות( -טוני ריי  .30
 לעוף -טל גבעמיר  .31
 רעש וצלצולים -טל תמרי  .32
 מלאכים - 3טרמינל  .33
 Someone I Can Touch -יהונתן אופנהיים  .34
 תפסו אותו גונב -יואל שמש  .35
  לאהוב בחינם -יוסף  .36
 הי אחות -ילדי הגן  .37
 שלטון הדמים -יער דרורי  .38
 Beseder Gamur -ירדן דנקר  .39
 אין לי אוויר -כלנית מרון  .40
 אל תבכה ילד יפה -להקת צל  .41
 עולם יפה וחדש -ליאור נרקיס  .42
 משאירים לאחרים -לירן דנינו  .43
  Spring -מאור שוורצברג  .44
 מכחול -מאור תיתון  .45
 בבוא העת -מאיר ישראל  .46
 עוד הלילה -מור מזרחי  .47
 קרוב -מיטל לאמור  .48
 בין היום לאתמול -מיקה אלה  .49
 Clouds Are Grey -מלאבס  .50
 הלבד הזה -’ סיה מארח את לוקץמשה כור .51
 מחר  -מתי שריקי  .52
 תוציאי את זה עלי -נאג' חמאדי  .53
 Voyage Voyage -נוי מאירסון  .54
 תדעי  -נתנאל לביא  .55
 שמור על עצמך -סמי בירנבך  .56
 When It Comes To You -עדן  .57
 כבר חודשיים -עדן שאבי  .58
 מחרוזת החברות שלך -עידו יצחק  .59
 שיר חדש -עידן דוד  .60
 תפילה -עלמה קלברמן  .61
 הוראות הפעלה -ענבר אללי  .62
 אל תעזבי ידיים -עקיבא  .63
 תנין -ישמין  MCערוץ הכיבוד ו  .64
 כתיעת הל -צוק בן עיון  .65
 עשרין עאם -רון פרץ  .66
 זמן אפל -רונן ירקון  .67
 גם אני הייתי שם -ריקי גל, דנה ברגר וקורין אלאל  .68
 להיות -שי גבסו  .69
 לא פשוט -שלי פרל  .70



 

                                                                     

 יום הולדת שמח -שלישיית האחים אהרון  .71
 בן אדם -שרה אלחיאני  .72
 Shufuni -שרית חדד ועופר ניסים  .73

                                                  


