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 השירים הנבחרים משבוע זה

 ליגלי  –ה אברהם מאי .1
 כל בוקרכמו  –נוי פדלון  .2
 חסרה ליאת  –עדן חסון  .3
 ככה )ערב(ככה  –איזי  .4
 כינורות )ערב(אלף  –ים רפאלי  .5

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבאר

 ימים טובים יגיעו -אדיר גץ  .1
 אור -אודיה אזולאי  .2
 דרכים פשוטות -אושר בחתה  .3
 לא לבכות -איה זהבי פייגלין  .4
 ככה ככה -איזי  .5
 מכאן ועד הנצח -אייל גולן  .6
 יחפה -איתי לוי  .7
 רוח באה הימה -איתן דרמון  .8
 הלב -אסי מנדל  .9

 אין שקט -דודי לוי  .10
 רק איתך -הראל מויאל  .11
 הרגליים הארוכות -יוני ליבנה והאחיות ג’משיד  .12
 אלף כינורות -ים רפאלי  .13
 עד אשר נשמע -יעל דקלבאום  .14
 סימנים מאבא  -מוטי טקה  .15
 חוה  -מירי מסיקה  .16
 רק אתמול היית כאן -משי קלינשטיין  .17
 רוחות רעבות )אקוסטי( -נדב דלומי  .18
 שתבואכ -עדן בן זקן  .19
 חופשי )להיות כל מה שבא לי( -עידו מימון, נועם עמית וכהן  .20
 מפה לשם -עידן עמדי  .21
 רפא צירי -עקיבא, אריאל זילבר, ברי סחרוף, עמיר בניון וליאור אלמליח  .22
 העיר הזאת -צליל דנין ורן דנקר  .23
 כמו ירח -רון בוחניק  .24
 נגמר הזמן -שי נחייסי  .25
 ככה לא נראית אהבה -שרית אביטן  .26

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר

1. +G - בשורות טובות 
2. DeepLake - Now 
3. Lara Snow - Wild Sea 
4. Rusty Boilers - Gunman 
 הכל יהיה בסדר -אבי מסיקה  .5
 לעולם -אבי סינואני  .6
 אהבת אותי ככה -אבירם נחום  .7
 Gimmie Gimmie -אגת  .8
 אולי ימים יגידו -אורית איזק  .9

 הרני מקשר -ושר כהן א .10
 כח האמונה -אייל דביר  .11
 ללא כוכבים -אלי עמירן  .12



 

                                                                      

 דחליל הגשם -אמנון בן ש״ך  .13
 גליה -אפולו  .14
 לא סוף המשחק -אקלים  .15
 קוצי מוצי -בן זיני וטיילור  .16
 If It Feels Right -בר גרוצ'קי  .17
 אין סיבה לדאוג -ברק זבולון  .18
 כנפי רוח -בת אלה  .19
 מושל הלילה -ג'קי אבן חן  .20
 מוטב -גילי אבישי  .21
 תן לי יד -גל ביטון  .22
 חצר -גלי אלון  .23
 האלה הלבנה והזמן -גמזו בלוז בנד  .24
 נשיר ונהלל -דוד דהרי וציון גולן  .25
 2020זמן לאהבה  -דוד כהן  .26
 שיר הבידוד -הבימה התיאטרון הלאומי של ישראל  .27
 הכל מדוייק -הדר קניאל  .28
 טוב מאוד -ברים משער יפו הח .29
 ישורון השיבני -שמוליק  -הפרויקט של עמירן כהן  .30
 תפילה -של רביבו הפרויקט  .31
 אוקיינוס נם -ורד קלפטר  .32
 פרנויה - 2020זהו זה  .33
 מכור אלייך -טל בלו  .34
 ישועת השם כהרף עין -יואל חייבי  .35
 תחזרי אלי -יובל קצה  .36
 שיר חיבוק לסבא וסבתא -יוחאי בן אבי  .37
 Two Great Emotions -ירחמיאל  .38
 בום בום פאם -לואי עלי  .39
 חלום -לוני  .40
 In A While -ליאת הבר  .41
 הכלתזכור  –מוקי ועברי לידר  .42
 מאז שבאת -מושיקו מור  .43
 לא למעני -מיכאל ריפטין  .44
 20חורף  -מיכה שנהב  .45
 סימן שאלה -מתי כהן  .46
 ועכשיו כשזה בא -נירוס  .47
 ידיים של סילאן -נירית יעקב כהן  .48
 Hold On -נעמה גלי כהן  .49
 בוזוקי שלי -סטלוס ואורן חן  .50
 מלכודת אהבה -עמית הלוי  .51
 אני שט -עמרי  .52
 עמדיאתה  -עמרם אדר  .53
 אם השמים יפלו -ערן בר  .54
 כשאני לא איתך -פאזל ודותן  .55
 איך אני אוהבת -צליל שקורי  .56
 אוהב אותך -קובי דמארי  .57
 כל דבר בעיתו -רונן פלג  .58
 יוסי ילד שלי מוצלח -רועי אדרי  .59
 פרפרים של אהבה -רועי סנדלר  .60
 הטנק -רם אוריון ועמיר לב  .61
 נטפליקס -רן קלינה  .62
 לכו -רפאל בן  .63



 

                                                                      

 מותק את יפה - שי לב .64
 זמן -שלג עם עמית רוזנמן  .65


