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 21/08/18תאריך: 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 איפה הימים -אבי ארמוזה  .1
 מבת ים לבנימינה -אבי ראובן  .2
 ינוסקילומטרים של אוקי -אביחי חבושה  .3
 מרגיש לי לבד -אדל  .4
 חיבוק מאלוקים -אהרון רוני זרוק ונושאי הבשורה  .5
 לא יכול לסבול -אודי דמארי  .6
 הדבר האמיתי -אוהד חסקי  .7
 האחרון -אופיר קידר  .8
 אי בודד -אורטגה מארח את גיא מר  .9

 פשוט ונוגע -אורי וייל  .10
 טוב לי עכשיו -אורית טשומה  .11
 אינתה חייתי  -אורלי אברמוב  .12
 ביילנדו -אושר  .13
 מחפשת חתונה -אושר אריכא  .14
 מאמי מאמי -אושר כהן  .15
 Feeling Fine -אטלנטיקה  .16
 זיכרון של ילדות -נוי -אייל הר .17
 עץ שתול על מים -איציק קלה  .18
 דרך חדשה  -איריס מרי  .19
 ספה עצובה -איתי דדון  .20
 למות בפלוס -יתן אולמן א .21
 שיר חיי -לשוב אליך  -אלחי  .22
 שכונת מונטיפיורי -אלי דראי  .23
 Lamour -אליעד מלכי  .24
 צרות טובות -אלעד שבר מארח את אלדד הולנדר  .25
 תתעודדי -אמיר ובן  .26
 בא ועובר -אמנון בן שך  .27
 עד אליי -אנה טימופיי ואלי חולי  .28
 סימן -אניה בוקשטיין  .29
 מי שאמר עלי-אפרת קוזין  .30
 תן -ארז אלגרבלי  .31
 דאם דאם -ארז לב ארי  .32
 בינתיים –לעד בלום גאריק אבר עם  .33
 שאבדע -בינת אל פאנק  .34
 אמונה -בר  .35
 כוכב מאיר  -ברק ביטון  .36
 מתוקונת -גדי בר  .37
 כשאתה קרוב -ג'ולי עידן לוי  .38
 בזק הם לא גנבים -ג'ון סוויסה  .39
 ילדה של קיץ -גור  .40
 ייסורי מצפון -גיא קרויטורו  .41
 ילדה -גל עבדו וענת מלמוד  .42
 מפלצת –עם אלון עדר ו גל עבד .43
 ברלין -גן הפעמון  .44
 ה' שמעתי שמעך -דוד ד'אור ועמיר בניון  .45



 

                                                                     

 Loca -דורין עזרן  .46
 נשאר קרוב -דין כרמל  .47
 אבאשיר ל -דניאל צאיג  .48
 בית -דניאל קריאף  .49
 לעוף  -האחים אבן צור  .50
 שושנה -האחים סלומון  .51
 קרוב אלייך -האמבל זי מארח את אלי בי, אריאל ושליכטר דה לאון  .52
 מכתב אהבה -המזל של ג'קי  .53
 סיבה וזמן -חי נידם  .54
 רכבת הרים -טל גבעמיר  .55
 מודה אני -טל ועקנין  .56
 פנסים -טל לוטן  .57
 ביד יחד יד -יואב אלקין  .58
 להיכנס לשם שוב -יובל בדש  .59
 כי עלה השחר -יובל גולדנברג  .60
 צפיה -יוחאי בן אבי  .61
 אני הולך -יוני אבנר  .62
 משוגע -יוני גרייב  .63
 השמים מספרים -יוסף ג'ו בן דוד  .64
 מה ביקשתי -יסמין לוי  .65
 רצפות -יעל קופלנד  .66
 תשליך -יעל קיין  .67
 אין לי כוח -יערה  .68
 שיר כמו ציפור -יפעת נץ  .69
 הללו אל בקודשו -יצחק בן איטח  .70
 סינדרלה -ירמי קפלן  .71
 וזמנים-מקומות -ישי בוני  .72
 שלל שרב -ליאור פרחי  .73
 בוא כבר -ליאת כהן בן שושן  .74
  200הלב שלי על  -ליהי טולדנו  .75
 ניצחתי -ליז ממן  .76
 לחזור -לירון בן שמעון  .77
 אל תפחד -לירן כוכבי  .78
 The Future is Behind You -מאובן  .79
 zero -מארינה מקסימיליאן  .80
 תמיד  -מורן מזור  .81
 את -מושיק עפיה  .82
 זה הזמן לנשום -מיכל רוטר  .83
 היי זה אני -מירל מאור  .84
 תני לי רגע -מרגי  .85
 בעין הסערה -מרגנית  .86
 פגישת מחזור של כוכבים -מרקו פולו  .87
 לשנות -ה פלד מש .88
 אם -מתי שריקי  .89
 מה את אומרת -נדב גדג׳  .90
 רעידת אדמה -נועם בנאי  .91
 ילדה של אמא  -נטלי פרץ  .92
 מול כל מה שעברנו -ניב דמירל  .93
 עפרה -סאאיב נאטור וטלי בירנברג  .94
 חופשי -סאבלימינל מארח את עמית שגיא  .95
 Sunset in Jerusalem -סוניה ג'ייקוב  .96



 

                                                                     

 משתולל מגעגוע -ספיר לוי  .97
 יש מחיר -ספיר מתתיהו  .98
 הנשף -עברי לידר  .99

 Fresh -עדן בן זקן  .100
 אמן -ודיג׳יי מש  עדן דרסו .101
 שיכורים -עדן חסון  .102
 פתאום עכשיו, פתאום היום -עודד אסנר  .103
 עד מתי -עופר לוי  .104
 לתת לך -עטר מיינר  .105
 כל המדינה  -עידו ונה וריקו  .106
 צמא לך -עידן דוד  .107
 עפיפונים -עמית הלוי  .108
 אדון הצללים -עמית לואיס  .109
 Dig Deep -ענבל פז  .110
 מקום אחר -ל ענבל פרטוק מלו .111
 יותר מתמיד -ענת הרפז  .112
 עוד רגע -פאר טסי ומאור אדרי  .113
 ההאהבה ניצח -פיני חדד  .114
 ביטים -פלד  .115
 זמן -פריץ  .116
 הדרך -צוף  .117
 דווקא עכשיו -צחי אלוש  .118
 גדליה רבע איש -צלילי הכרם וצליל העוד מארחים את רביד כחלני  .119
 איילת חן -צלילי הכרם וצלילי העוד מארחים את רביד כחלני  .120
 ריי –קובארי  .121
 משתגע -קשת בן זאב  .122
 אני ואתה –רובי לוי  .123
 Save Me –רוני אלטר  .124
 לא יכול איתה -רוניוס  .125
 בוא בשמחה -רועי עזר  .126
 כרים -רותם כהן  .127
 מי יציל אותנו -רותם כהן  .128
 יש אנשים -רפאל ונורית האן זיגלר  .129
 דע בני אהובי -שולי רנד  .130
 יעלה אבי לדודי -שחר אריאל  .131
 דווקא עכשיו -שי הרשקוביץ  .132
 שידברו עליי -שיראל בורכוב  .133
 אהבה מקוללת -שירי מימון  .134
 בן אדם מה לך נרדם -שלום בן שלמה  .135
 ים השיבולים -שלומי אגמון  .136
 קרוב אלי -שמעון בוסקילה  .137
 מציירת אותך -תאיר שדה  .138
 חלק ממני -תומר רז  .139
140. Anna RF - Flight Mode 
141. Benjamin's Brother - One Night Stand 
142. Cat Power Feat. Lana Del Rey – Woman 
143. Death Cab For Cutie – Autumn Love 
144. Dirty Fly – I'm OK 
145. Elvis Costello & The Imposters – Unwanted Number 
146. Forest - In Your Arms  
147. Greta Val Fleet – When The Curtain Fals 



 

                                                                     

148. Hadar Opp - River 
149. Iogi – The Ceiling 
150. John Fogerty – The Holy Grail 
151. Jonathan Jeremiah – Mountain 
152. Karma  )צלילי חיבורים -)קארין ממן 
153. Kurt Vile – Loading Zones 
154. Luluc – Heist 
155. Merav Golan - Spelled Out 
156. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – Shoe Boot 
157. Ofri - peacful 
158. Parcels – Bemyself 
159. Rory - SpaceShip 
160. Shani Weiss - Sunset Journey 
161. Villagers – A Trick Of The Light 


